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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych
(0000/2011 – C7-0000/2011 – 2009/0076(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (0000/2011 – C7-0000/2011),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 
lutego 2011 r.1,

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu2 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0267),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 66 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-
0000/2011),

1. przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C 347 z 18.12.2010, s. 62.
2 Teksty przyjęte, 22.9.2010, P7_TA-PROV(2010)0333.
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Poprawka 1

Stanowisko Rady
Punkt 10 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(10) W celu zachowania pewności prawa 
należy ustanowić unijny wykaz substancji 
czynnych dopuszczonych do stosowania 
w produktach biobójczych. Należy 
ustanowić procedurę przeprowadzania 
oceny, czy dana substancja czynna może, 
czy nie może zostać wpisana do tego 
wykazu. Należy określić informacje, które 
zainteresowane strony powinny dołączyć 
do wniosku o zatwierdzenie substancji 
czynnej i jej włączenie do wykazu. 

(10) W celu zachowania pewności prawa i 
przejrzystości należy utrzymać na mocy 
niniejszego rozporządzenia unijny wykaz 
substancji czynnych dopuszczonych do 
stosowania w produktach biobójczych. 
Należy ustanowić procedurę 
przeprowadzania oceny, czy dana 
substancja czynna może, czy nie może 
zostać wpisana do tego wykazu. Należy 
określić informacje, które zainteresowane 
strony powinny dołączyć do wniosku 
o zatwierdzenie substancji czynnej i jej 
włączenie do wykazu. 

Or. en

Uzasadnienie

Substancje czynne powinny nadal widnieć w załączniku do rozporządzenia. Nowemu 
proponowanemu przez Radę podejściu – zgodnie z którym wymagałyby one osobnych 
pozwoleń w drodze aktów wykonawczych – brakuje przejrzystości.

Poprawka2

Stanowisko Rady
Punkt 71 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja powinna przyjmować akty 
delegowane mające natychmiastowe 
zastosowanie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach odnoszących 
się do ograniczenia substancji czynnej do 
załącznika I, lub usunięcia substancji 
czynnej z tego załącznika, jeżeli wymaga 
tego nie cierpiący zwłoki charakter 
sprawy.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie
Ten punkt nie jest zgodny ze standardowymi postanowieniami w sprawie aktów delegowanych 
i dlatego należy go skreślić.

Poprawka 3

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

(ja) dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 
3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi1;
_____________
1 Dz.U. L 111 z 20.4.2001, s. 31.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza odniesienie do dyrektywy 98/83/WE w sprawie wody pitnej. 
Dyrektywa ta powinna pozostać głównym aktem prawnym w kwestii produktów biobójczych 
stosowanych do uzdatniania wody pitnej. Na mocy art. 7 i 10 tej dyrektywy produkty 
biobójcze przeznaczone do dezynfekcji wody, wprowadzane na rynek lub wytwarzane na 
miejscu, są zatwierdzane i dopuszczane na szczeblu krajowym. Aby uniknąć powielania, 
środki do dezynfekcji wody wytwarzane na miejscu, które już mają pozwolenie krajowych 
władz sanitarnych, nie powinny być poddawane procedurze uzyskania zezwolenia wymaganej 
na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 4

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. Na wniosek jednego z państw 
członkowskich Komisja ma prawo 
przyjmowania aktów wykonawczych 
zgodnie z art. 82 stwierdzających, czy 
dany produkt lub grupa produktów są, czy 
też nie są produktami biobójczymi lub 
wyrobami poddanymi ich działaniu. 
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Or. en

Uzasadnienie

Kwestia, czy rozszerzyć zakres rozporządzenia na dodatkowe dane produkty lub grupę 
produktów, jest środkiem o zastosowaniu ogólnym, służącym uzupełnieniu aktu 
podstawowego, i w związku z tym powinna podlegać procedurze aktów delegowanych, a nie 
wykonawczych. Ponadto, przepis dotyczący zakresu rozporządzenia należy bardziej do art. 2 
(a nie 3) rozporządzenia. 

Poprawka 5

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera p)

Stanowisko Rady Poprawka

p) „posiadacz pozwolenia” oznacza 
wymienioną w pozwoleniu osobę 
odpowiedzialną za udostępnianie produktu 
biobójczego na rynku w danym państwie 
członkowskim lub w Unii. Jeśli osoba 
odpowiedzialna za wprowadzenie 
produktu biobójczego do obrotu nie ma 
siedziby w Unii, posiadaczem pozwolenia 
jest osoba, która ma siedzibę w Unii, 
w pisemnym upoważnieniu została 
wskazana jako posiadacz pozwolenia 
przez osobę odpowiedzialną za 
wprowadzenie produktu biobójczego do 
obrotu i przyjęła tę funkcję w formie 
pisemnej;

p) „posiadacz pozwolenia” oznacza 
wymienioną w pozwoleniu osobę 
prowadzącą działalność na terenie Unii i 
odpowiedzialną za wprowadzanie produktu 
biobójczego na rynek w danym państwie 
członkowskim lub w Unii.

Or. en

Uzasadnienie
Nowa wprowadzona przez Radę definicja jest zbędnie skomplikowana. Niniejsza poprawka 
ma charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest 
polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć 
powtórzeń, uściślić lub uprościć tekst.
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Poprawka 6

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m)

Stanowisko Rady Poprawka

m) „pozwolenie krajowe” oznacza akt 
administracyjny, w którym właściwy organ 
państwa członkowskiego pozwala na 
udostępnianie produktu biobójczego na 
rynku i jego stosowanie na całym 
terytorium tego państwa lub na jego części;

m) „pozwolenie krajowe” oznacza akt 
administracyjny, w którym właściwy organ 
państwa członkowskiego pozwala na 
udostępnianie produktu biobójczego lub 
rodziny produktów biobójczych na rynku 
i ich stosowanie na całym terytorium tego 
państwa lub na jego części;

Or. de

Uzasadnienie
Należy wyjaśnić, że pozwolenie krajowe może zostać wydane zarówno dla pojedynczego 
produktu biobójczego, jak i dla rodziny takich produktów.

Poprawka 7

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera s)

Stanowisko Rady Poprawka

s) „rodzina produktów biobójczych” 
oznacza grupę produktów biobójczych 
o podobnych zastosowaniach, 
zawierających substancje czynne o takich 
samych specyfikacjach oraz 
charakteryzujących się określonymi 
różnicami w składzie, które nie wpływają 
negatywnie na poziom ryzyka stwarzanego 
przez te produkty ani nie ograniczają 
w istotny sposób ich skuteczności;

s) „rodzina produktów biobójczych” 
oznacza grupę produktów biobójczych 
o podobnych zastosowaniach, 
zawierających substancje czynne o takich 
samych specyfikacjach oraz 
charakteryzujących się określonymi 
różnicami w składzie w porównaniu z 
referencyjnym produktem biobójczym 
należącym do tej grupy, który zawiera 
takie same substancje czynne o takich 
samych specyfikacjach, pod warunkiem że 
tego rodzaju dopuszczone określone 
różnice nie wpływają negatywnie na 
poziom ryzyka stwarzanego przez te 
produkty ani nie ograniczają w istotny 
sposób ich skuteczności;

Or. en
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Poprawka 8

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera v)

Stanowisko Rady Poprawka

v) „materiały mające kontakt 
z żywnością” oznaczają każdy materiał lub 
wyrób, o którym mowa w art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dnia 
27 października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie
Definicja „materiałów mających kontakt z żywnością” nie jest konieczna, gdyż takie 
materiały będą uważane za wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.

Poprawka 9

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a)

Stanowisko Rady Poprawka

aa) „nanomateriały” oznaczają 
nanomateriały zdefiniowane w zaleceniu
Komisji 20../…/WE z dnia … … … 
w sprawie definicji nanomateriałów;

aa) „nanomateriał” oznacza każdy celowo 
wytworzony materiał posiadający co 
najmniej jeden wymiar nieprzekraczający 
100 nm lub materiał złożony z odrębnych 
elementów funkcyjnych, zarówno 
wewnątrz, jak i na powierzchni, z których 
wiele ma jeden lub więcej wymiarów 
nieprzekraczających 100 nm, włącznie ze 
strukturami, aglomeratami i agregatami, 
których rozmiar może przekraczać 100 nm, 
ale zachowują one właściwości 
charakterystyczne dla nanoskali.
Właściwości typowe dla nanoskali 
obejmują:

(i) właściwości związane z dużą 
powierzchnią właściwą rozpatrywanych 



PR\874240PL.doc 11/75 PE467.347v01-00

PL

materiałów; i/lub

(ii) szczególne właściwości fizyczno-
chemiczne różniące się od właściwości 
nienanometrycznej postaci tego samego 
materiału.
Z dniem wejścia w życie zalecenia Komisji 
20../…/WE z dnia … … … w sprawie 
definicji nanomateriałów niniejsza 
definicja zostaje zastąpiona definicją 
zawartą w tym zaleceniu;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska z pierwszego czytania.

Poprawka 10

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera ada) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ada) „użytkownik profesjonalny” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną 
stosującą środki biobójcze w ramach 
działalności zawodowej; 

Or. de

Uzasadnienie
Przywrócenie stanowiska PE w pierwszym czytaniu.

Poprawka 11

Stanowisko Rady
Artykuł 3 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

Na wniosek jednego z państw 
członkowskich Komisja – stwierdza w 
drodze aktów wykonawczych, czy dany 
produkt lub grupa produktów są, czy też 

skreślony
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nie są produktami biobójczymi lub 
wyrobami poddanymi ich działaniu. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 81 ust. 3. 

Or. en

Uzasadnienie
Zob. poprawka do art. 2 ust. 2a (nowy). Przepis dotyczący zakresu rozporządzenia powinien 
raczej znaleźć się w art. 2, a nie 3 rozporządzenia. Ponadto środki tego rodzaju powinny 
podlegać procedurze aktów delegowanych, a nie wykonawczych. 

Poprawka 12

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Substancja czynna zostaje zatwierdzona
na początkowy okres nie dłuższy niż 10 lat, 
jeśli można oczekiwać, że przynajmniej 
jeden z zawierających ją produktów 
biobójczych spełnia kryteria określone w 
art. 18 ust. 1 lit. b) z uwzględnieniem 
czynników, o których mowa w art. 18 
ust. 2 i 5.

1. Substancja czynna zostaje włączona do 
załącznika -I na początkowy okres nie 
dłuższy niż 10 lat, jeśli można oczekiwać, 
że przynajmniej jeden z zawierających ją 
produktów biobójczych spełnia warunki
określone w art. 18 ust. 1 lit. b) z 
uwzględnieniem czynników, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 i 5.

(Uwaga: ta poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu. Jeżeli zostanie przyjęta, 
sformułowanie „zatwierdzenie substancji 
czynnej” ma zostać zastąpione 
sformułowaniem „włączenie do załącznika 
-I”, sformułowanie „zatwierdzenie” 
sformułowaniem „włączenie do załącznika 
-I”, sformułowanie „zatwierdzony” 
sformułowaniem „włączony do załącznika 
-I” itd. w całym tekście).

Or. en

Uzasadnienie

Substancje czynne powinny nadal widnieć w załączniku do rozporządzenia. Nowemu 
proponowanemu przez Radę podejściu – zgodnie z którym wymagałyby one osobnych 
pozwoleń w drodze aktów wykonawczych – brakuje przejrzystości. Ponadto jest to niespójne z 
odpowiednimi przepisami art. 27 w sprawie włączenia substancji czynnych do procedury 
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uproszczonej, która nadal jest regulowana w trybie aktów delegowanych.

Poprawka 13

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera g a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ga) datę włączenia do załącznika -I;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to ważna informacja dotycząca substancji czynnej i jej zatwierdzenia/włączenia, i dlatego 
powinna stanowić warunek zatwierdzenia/włączenia.

Poprawka 14

Stanowisko Rady
Artykuł 6 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Aby stworzyć jednolite warunki 
stosowania ust. 2 lit. a), Komisja określa 
w drodze aktów wykonawczych w jakich 
przypadkach narażenie związane 
z proponowanymi zastosowaniami 
uzasadniałoby dostosowanie zawartych w 
ust. 1 lit. a) i b) wymogów dotyczących
danych. Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 81 ust. 3. 

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 82 w celu dostosowania 
kryteriów do tego, co jest odpowiednim 
uzasadnieniem dostosowania danych 
wymaganych na mocy ust. 1 na 
podstawach, o których mowa w ust. 2 lit. 
a).

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ przepis ten jest środkiem o zastosowaniu ogólnym, służącym uzupełnieniu aktu 
podstawowego, powinien podlegać procedurze aktów delegowanych, a nie wykonawczych.
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Poprawka 15

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ oceniający jak 
najszybciej po przyjęciu wniosku przez 
Agencję informuje wnioskodawcę 
o opłatach należnych zgodnie z art. 79 ust. 
2 i jeśli w terminie 60 dni wnioskodawca 
nie wniesie opłat, właściwy organ 
oceniający odrzuca wniosek.

Or. en

Uzasadnienie
Tekst Rady nie uwzględnia zmian w art. 79, gdzie podzielono opłaty na rzecz Agencji i na 
rzecz organu oceniającego. Dla spójności dokumentu nie istnieje żaden powód, aby termin 
płatności na rzecz właściwego organu oceniającego był krótszy lub dłuższy, niż termin 
płatności na rzecz Agencji. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza 
znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, 
jak i z innymi przepisami), żeby uściślić tekst.

Poprawka 16

Stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit trzeci 

Stanowisko Rady Poprawka

Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, właściwy organ oceniający 
odrzuca wniosek i powiadamia o tym 
wnioskodawcę oraz Agencję. W takich 
przypadkach zwracana jest część opłat 
wniesionych zgodnie z art. 79.

Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, właściwy organ oceniający 
odrzuca wniosek i powiadamia o tym 
wnioskodawcę oraz Agencję. W takich 
przypadkach zwracana jest część opłat 
wniesionych zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Rady nie uwzględnia zmian w art. 79, gdzie podzielono opłaty na rzecz Agencji i na 
rzecz organu oceniającego. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza
znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, 
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jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 17

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Komisja po otrzymaniu opinii Agencji, 
o której mowa w art. 8 ust. 4, podejmuje 
jedno z następujących działań:

Komisja po otrzymaniu opinii Agencji, o 
której mowa w art. 8 ust. 4, w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 82
podejmuje decyzję o włączeniu substancji 
czynnej do załącznika -I.

a) przyjmuje rozporządzenie wykonawcze, 
w którym stwierdza, że dana substancja 
czynna zostaje zatwierdzona, oraz określa 
warunki, na jakich to się odbywa, w tym 
datę zatwierdzenia i datę wygaśnięcia 
zatwierdzenia; lub
b) w sytuacji, gdy nie zostały spełnione 
wymogi art. 4 ust. 1 lub, w odpowiednich 
przypadkach, art. 5 ust. 2 lub 
w wyznaczonym terminie nie dostarczono 
wymaganych informacji i danych, 
przyjmuje decyzję wykonawczą, w której 
stwierdza, że dana substancja czynna nie 
zostaje zatwierdzona.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 81 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz również poprawka do art. 4 ust. 1. Substancje czynne powinny nadal widnieć w 
załączniku do rozporządzenia. Proponowanemu podejściu – zgodnie z którym wymagałyby 
one osobnych pozwoleń w drodze aktów wykonawczych – brakuje przejrzystości. Ponadto 
włączenie substancji czynnych jest środkiem o zastosowaniu ogólnym, służącym uzupełnieniu 
aktu podstawowego, i w związku z tym powinno podlegać procedurze aktów delegowanych, a 
nie wykonawczych (zgodnie z podejściem zastosowanym w art. 27 w odniesieniu do 
zatwierdzania substancji czynnych w trybie procedury uproszczonej).
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Poprawka 18

Stanowisko Rady
Artykuł 9 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Zatwierdzone substancje czynne 
zamieszcza się w unijnym wykazie 
zatwierdzonych substancji czynnych. 
Komisja stale aktualizuje wykaz 
i w formie elektronicznej udostępnia go 
publicznie.

skreślony

(Uwaga: ta poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu. Jeżeli zostanie przyjęta, 
wszelkie odniesienia do art. 9 ust. 2 mają 
być skreślone, a wszelkie odniesienia do 
„wykazu sporządzonego zgodnie z art. 9 
ust. 2” lub do „wykazu, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2”, zastąpione odniesieniem do 
„załącznika I”).

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawki powiązane z art. 4 ust. 1 i art. 9 ust. 1. Ze względu na pewność prawa i 
przejrzystość substancje czynne powinny nadal być włączone do załącznika do 
rozporządzenia, a nie stanowić osobny dokument niebędący jego częścią. Zagwarantowałoby 
to również ciągłą aktualizację rozporządzenia i jego zmianę (automatycznie przez włączenie 
danej substancji czynnej), a zatem uczyniłoby zbędnym sporządzanie osobnej listy. 

Poprawka 19

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ oceniający jak 
najszybciej po przyjęciu wniosku przez 
Agencję informuje wnioskodawcę 
o opłatach należnych zgodnie z art. 79 ust. 
2 i jeśli w terminie 60 dni wnioskodawca 
nie wniesie opłat, właściwy organ 
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oceniający odrzuca wniosek. 

Or. en

Uzasadnienie

Nowy tekst uwzględnia brzmienie art. 79, w którym teraz jest mowa o opłatach na rzecz 
Agencji i osobnych opłatach na rzecz właściwego organu oceniającego. Dla spójności 
dokumentu nie istnieje żaden powód, aby termin płatności na rzecz właściwego organu 
oceniającego był krótszy lub dłuższy, niż termin płatności na rzecz Agencji. Niniejsza 
poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem 
jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uściślić 
tekst.

Poprawka 20

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Komisja, po otrzymaniu opinii Agencji, 
przyjmuje:

4. Komisja po otrzymaniu opinii Agencji w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
82 podejmuje decyzję o przedłużeniu 
włączenia danej substancji czynnej do 
załącznika -I w odniesieniu do jednej lub 
kilku grup produktowych. W przypadku 
przedłużenia zatwierdzenia decyzja 
określa warunki przedłużenia.

a) rozporządzenie wykonawcze, w którym 
stwierdza, że ważność zatwierdzenia danej 
substancji czynnej zostaje przedłużona 
w odniesieniu do jednej lub kilku grup 
produktowych, oraz warunki, na jakich to 
się odbywa; lub
b) decyzję wykonawczą, w której 
stwierdza, że ważność zatwierdzenia danej 
substancji czynnej nie zostaje przedłużona.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 81 ust. 3.
Zastosowanie ma art. 9 ust. 2.

Or. en



PE467.347v01-00 18/75 PR\874240PL.doc

PL

Uzasadnienie
Podobnie, jak w przypadku początkowego włączenia/zatwierdzenia (patrz poprawka do art. 9 
ust. 1), decyzja o przedłużeniu włączenia danej substancji czynnej jest środkiem o 
zastosowaniu ogólnym, służącym uzupełnieniu aktu podstawowego, i w związku z tym 
powinna podlegać procedurze aktów delegowanych, a nie wykonawczych.

Poprawka 21

Stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. W przypadku gdy Komisja postanawia 
nie przedłużać ważności zatwierdzenia
substancji czynnej w odniesieniu do jednej 
lub kilku grup produktowych, może 
przyznać okres karencji na usuwanie, 
udostępnianie na rynku i wykorzystywanie 
istniejących zapasów produktów 
biobójczych należących do określonych 
grup produktowych i zawierających tę 
substancję czynną.

6. W przypadku gdy Komisja postanawia 
nie przedłużać lub nie zmieniać włączenia
substancji czynnej do załącznika -I w 
odniesieniu do jednej lub kilku grup 
produktowych, państwa członkowskie – a 
w przypadku pozwolenia unijnego 
Komisja – unieważniają lub w stosownych 
przypadkach zmieniają pozwolenia na 
produkty biobójcze należące do 
określonych grup produktowych i 
zawierające tę substancję czynną. Artykuł 
51 stosuje się odpowiednio.

Okres karencji nie przekracza 180 dni 
w przypadku udostępniania na rynku, 
oraz maksymalnie dodatkowych 180 dni 
w przypadku usuwania i wykorzystania 
istniejących zapasów produktów 
biobójczych należących do określonych 
grup produktowych i zawierających tę 
substancję czynną.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 wniosku Rady Komisja może odmówić przedłużenia zatwierdzenia, 
przedłużyć zatwierdzenie lub przedłużyć je w zmienionej formie na nowych warunkach. W tym 
ostatnim przypadku zmieniane jest pierwotne zatwierdzenie, dlatego ważne jest odwołanie się 
w tym miejscu do tej możliwości.
Obecna wersja tekstu nie podaje, co dzieje się, gdy Komisja podejmuje niekorzystną decyzję w 
sprawie przedłużenia. W związku z tym ważne jest opisanie postępowania między decyzją o 
nieprzedłużeniu lub ograniczeniu a okresem karencji.
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Poprawka 22

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapity 2 i 3

Stanowisko Rady Poprawka

Jeśli obawy te zostaną potwierdzone, 
Komisja przyjmuje rozporządzenie 
wykonawcze zmieniające warunki 
zatwierdzenia substancji czynnej lub 
unieważniające jej zatwierdzenie. To 
rozporządzenie wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedura sprawdzającą, 
o której mowa w art. 81 ust. 3. 
Zastosowanie ma art. 9 ust. 2. Komisja 
informuje o tym pierwotnego 
wnioskodawcę lub pierwotnych 
wnioskodawców, którzy wystąpili 
o zatwierdzenie.

Jeśli obawy te zostaną potwierdzone, 
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 82 zmieniające warunki 
włączenia substancji czynnej do 
załącznika -I lub unieważniające jej 
włączenie. Komisja informuje pierwotnego 
wnioskodawcę lub pierwotnych 
wnioskodawców występujących o 
włączenie do załącznika -I, że dokonuje 
przeglądu i umożliwia wnioskodawcy 
przedstawienie uwag. Komisja należycie 
uwzględnia te uwagi w swoim przeglądzie.

Or. en

Uzasadnienie
Zmiana warunków zatwierdzenia/włączenia danej substancji czynnej do rozporządzenia jest 
środkiem o zastosowaniu ogólnym, służącym uzupełnieniu aktu podstawowego, i w związku z 
tym powinna podlegać procedurze aktów delegowanych, a nie wykonawczych.

Poprawka 23

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

W sytuacjach wymagających pilnego 
rozpatrzenia z należycie uzasadnionych 
względów Komisja natychmiast przyjmuje 
akty wykonawcze zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 81 ust. 4.

skreślony

Or. en
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Poprawka 24

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Ponadto Komisja bierze pod uwagę 
wniosek państwa członkowskiego o 
przegląd zatwierdzenia danej substancji 
czynnej w świetle nowej wiedzy naukowej 
i technicznej oraz danych z 
monitorowania, w tym w przypadkach 
istnienia przesłanek, że nie można 
zapewnić realizacji celów ustanowionych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (iv) oraz 
lit. b) pkt (i), a także z art. 7 ust. 2 i 3 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Podobnie sformułowany ustęp znajduje się w art. 21 rozporządzenia 1107/2009 dotyczącego 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Poprawka 25

Stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3a. W przypadku gdy Komisja postanawia 
unieważnić lub zmienić włączenie danej 
substancji czynnej do załącznika -I w 
odniesieniu do jednej lub kilku grup 
produktowych, państwa członkowskie – a 
w przypadku pozwolenia unijnego 
Komisja – unieważniają lub w stosownych 
przypadkach zmieniają pozwolenia na 
produkty biobójcze należące do 
określonych grup produktowych i 
zawierające tę substancję czynną. W 
stosownych przypadkach stosuje się 
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odpowiednio art. 29 i 43.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawiono przepis dodany przez Radę. Konsekwencje przeglądu są takie same, jak 
przedłużenia: Komisja może unieważnić zatwierdzenie lub zmienić jego warunki.

Poprawka 26

Stanowisko Rady
Artykuł 16

Stanowisko Rady Poprawka

Środki wykonawcze Przepisy szczegółowe
Komisja może przyjąć w drodze aktów 
wykonawczych szczegółowe środki 
dotyczące wykonania przepisów art. 12–
15, doprecyzowując procedury 
przedłużenia ważności i przeglądu 
zatwierdzenia substancji czynnej. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 81 ust. 3.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 82, zawierających
szczegółowe zasady stosowania art. 12–15, 
doprecyzowując procedury przedłużenia 
ważności i przeglądu włączenia substancji 
czynnej do załącznika -I.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie szczegółowych zasad stosowania art. 12–15 jest środkiem o zastosowaniu 
ogólnym, służącym uzupełnieniu aktu podstawowego, i w związku z tym powinno podlegać 
procedurze aktów delegowanych, a nie wykonawczych.

Poprawka 27

Stanowisko Rady
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Wnioskodawca może złożyć pojedynczy 
wniosek o pozwolenie dla grupy 
produktów biobójczych wytwarzanych 
przez jedno przedsiębiorstwo, które mają 
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zostać dopuszczone do obrotu jako 
rodzina produktów biobójczych.

Or. de

Uzasadnienie

W tekście rozporządzenia należy precyzyjnie zapisać, że wnioskodawca może złożyć wspólny 
wniosek dla szeregu produktów biobójczych należących do jednej rodziny produktów i że 
wniosek ten obejmuje wszystkie produkty biobójcze wchodzące w skład tej rodziny.

Poprawka 28

Stanowisko Rady
Artykuł 17 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Posiadacz pozwolenia informuje każdy 
właściwy organ, który udzielił pozwolenia 
krajowego na daną rodzinę produktów 
biobójczych, o każdym produkcie z tej 
rodziny, który zamierza wprowadzić do 
obrotu, z wyjątkiem przypadków, gdy 
produkt został wyraźnie określony 
w pozwoleniu lub zmiana jego składu 
dotyczy wyłącznie pigmentów, aromatów 
i barwników w granicach dozwolonych 
różnic w składzie. W powiadomieniu 
podaje się dokładny skład, nazwę 
handlową oraz rozszerzenie numeru
pozwolenia. W przypadku pozwolenia 
unijnego posiadacz pozwolenia 
powiadamia Agencję oraz Komisję.

6. Posiadacz pozwolenia informuje każdy 
właściwy organ, który udzielił pozwolenia 
krajowego na daną rodzinę produktów 
biobójczych, o każdym nowym produkcie 
z tej rodziny, który zamierza wprowadzić 
do obrotu, z wyjątkiem przypadków, gdy 
produkt został wyraźnie określony 
w pozwoleniu lub zmiana jego składu 
dotyczy wyłącznie pigmentów, aromatów 
i barwników w granicach dozwolonych 
różnic w składzie. W powiadomieniu 
podaje się dokładny skład, nazwę 
handlową oraz numer pozwolenia. 
W przypadku pozwolenia unijnego 
posiadacz pozwolenia powiadamia 
Agencję oraz Komisję.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzanie zmian dotyczących pigmentów, barwników i aromatów w ramach 
dopuszczalnych zmian musi być możliwe bez zbędnej biurokracji.
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Poprawka 29

Stanowisko Rady
Artykuł 17 – ustęp 6a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

6a. W celu ujednolicenia procedury 
wydawania pozwoleń w Unii oraz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
dla producentów i właściwych organów 
Komisja przyjmuje zgodnie z art. 82 akty 
delegowane określające warunki, kryteria 
i procedury, które regulują wydawanie 
pozwolenia na ten sam produkt o tym 
samym zastosowaniu pod inną nazwą 
handlową i za pośrednictwem różnych 
przedsiębiorstw oraz wprowadzanie 
takiego produktu do obrotu. Kryteria 
i procedury dotyczące takich środków 
opierają się m.in. na następujących 
zasadach:
a) w przypadku produktu biobójczego, na 
który wydano już pozwolenie, nie będzie 
przeprowadzana dodatkowa ocena;
b) decyzje o wydaniu pozwolenia są 
podejmowane w krótkim terminie;
c) opłaty za wydanie pozwolenia są niskie 
stosownie do ograniczonych obciążeń 
administracyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka służy uproszczeniu wprowadzania do obrotu produktów biobójczych o takim 
samym składzie i zastosowaniu pod różnymi markami handlowymi i przez różnych 
producentów. Takie pozwolenia dotyczą produktów biobójczych o identycznym składzie, w 
związku z czym nie ma potrzeby dokonywania ponownej oceny ich wpływu na zdrowie ludzi i 
środowisko.
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Poprawka 30

Stanowisko Rady
Artykuł 17a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Środki na rzecz zrównoważonego 
stosowania produktów biobójczych

17a. Zgodnie z dyrektywą ramową Unii 
państwa członkowskie ustanawiają i 
wdrażają obowiązkowe środki w celu 
zapewnienia zrównoważonego 
profesjonalnego użytkowania produktów 
biobójczych; środki te obejmują m.in. 
wprowadzenie krajowych planów 
działania, zintegrowaną ochronę przed 
szkodnikami, środki ograniczania ryzyka i 
wspieranie rozwiązań alternatywnych.
Do dnia …* Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy dotyczący 
dyrektywy ramowej, o której mowa w ust. 
1.
_____________
* Data (dwa lata od daty przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia).

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Poprawka 31

Stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. W przypadku rodziny produktów 
biobójczych może być dozwolone 
zmniejszenie zawartości procentowej 
jednej lub większej liczby substancji 

6. W przypadku rodziny produktów 
biobójczych dozwolone są następujące 
zmiany w składzie w porównaniu z 
referencyjnym produktem biobójczym:
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czynnych lub zmiana w składzie 
procentowym jednej lub większej liczby 
substancji niebędących substancjami 
czynnymi lub zastąpienie jednej lub 
większej liczby substancji niebędących 
substancjami czynnymi przez inne 
określone substancje o takim samym lub 
niższym stopniu ryzyka. Klasyfikacja, 
zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
i zwroty wskazujące środki ostrożności dla 
każdego produktu w danej rodzinie 
produktów biobójczych pozostają takie 
same (z wyjątkiem rodzin produktów 
biobójczych obejmujących koncentraty do 
zastosowań profesjonalnych lub gotowe 
do zastosowania produkty uzyskiwane 
poprzez rozcieńczenie takich 
koncentratów).

a) usunięcie jednej z substancji czynnych 
obecnych w referencyjnym produkcie 
biobójczym, w którego skład wchodzą co 
najmniej dwie substancje czynne;
b) zmniejszenie zawartości procentowej 
jednej lub większej liczby substancji 
czynnych;
c) usunięcie jednej lub większej liczby 
substancji niebędących substancjami 
czynnymi;
d) zmiana w składzie procentowym jednej 
lub większej liczby substancji niebędących 
substancjami czynnymi;
e) zastąpienie jednej lub większej liczby 
substancji niebędących substancjami 
czynnymi przez inne określone substancje 
o takim samym lub niższym stopniu 
ryzyka.
Klasyfikacja, zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia i zwroty wskazujące środki 
ostrożności dla każdego produktu w danej 
rodzinie produktów biobójczych pozostają 
takie same lub pochodzą z kategorii o 
niższym stopniu ryzyka niż kategoria 
referencyjnego produktu biobójczego.

Pozwolenia na rodzinę produktów 
biobójczych udziela się tylko wtedy, gdy 
oczekuje się, że wszystkie produkty 
biobójcze z tej rodziny, z uwzględnieniem 

Pozwolenia na rodzinę produktów 
biobójczych udziela się tylko wtedy, gdy 
oczekuje się, że wszystkie produkty 
biobójcze z tej rodziny, z uwzględnieniem 
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dopuszczalnych różnic, o których mowa 
w akapicie pierwszym, będą spełniały 
warunki, o których mowa w ust. 1.

dopuszczalnych różnic, o których mowa w 
akapicie pierwszym, będą spełniały 
warunki, o których mowa w ust. 1 lit. a)–
d).

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby w art. 18 wymienione zostały wszystkie możliwości zmian w składzie.

Poprawka 32

Stanowisko Rady
Artykuł 18 – ustęp 7 a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

7a. Jeżeli w przypadku substancji czynnej 
objętej art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(WE) nr 470/2009 nie jest możliwe 
określenie najwyższego dopuszczalnego 
poziomu pozostałości zgodnie z art. 9 tego 
rozporządzenia w momencie włączania tej 
substancji czynnej do załącznika -I, lub 
jeżeli poziom określony zgodnie z art. 9 
tego rozporządzenia musi zostać 
zmieniony, najwyższy dopuszczalny 
poziom pozostałości jest określany lub 
zmieniany zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 8 tego rozporządzenia, i w 
oparciu o wniosek złożony przez osobę 
pragnącą stać się przyszłym posiadaczem 
pozwolenia lub przez jej przedstawiciela 
zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Rady nie jest zgodny z procedurami określonymi w rozporządzeniu 470/2009. 
Proponowany tekst gwarantuje, że tekst rozporządzenia w sprawie środków biobójczych 
będzie dostosowany do tekstu rozporządzenia 470/2009. Niniejsza poprawka ma charakter 
techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności 
(zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami).
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Poprawka 33

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera d)

Stanowisko Rady Poprawka

d) numer pozwolenia dla produktu 
biobójczego, w przypadku rodziny 
produktów biobójczych wraz 
z rozszerzeniami dotyczącymi
pojedynczych produktów z danej rodziny 
produktów biobójczych;

d) numer pozwolenia dla produktu 
biobójczego; w przypadku rodziny 
produktów biobójczych numer pozwolenia 
obowiązuje dla wszystkich pojedynczych 
produktów z danej rodziny produktów 
biobójczych;

Or. de

Uzasadnienie

Uzupełnienie jest konieczne celem wyjaśnienia, że dla wszystkich produktów biobójczych 
należących do tej samej rodziny produktów biobójczych, dla której wydano pozwolenie, 
obowiązuje ten sam numer pozwolenia. Ponieważ pozwolenie jest wydawane dla rodziny 
produktów biobójczych, nie jest potrzebne żadne rozszerzenie uzupełniające numer 
pozwolenia, które prowadziłoby do dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Poprawka 34

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera f)

Stanowisko Rady Poprawka

f) dane producentów produktów 
biobójczych (nazwy/imiona i nazwiska 
oraz adresy wraz z lokalizacją zakładów 
produkcyjnych);

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Te informacje są objęte ochroną danych.
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Poprawka 35

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera – q a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

qa) metody analityczne, w tym 
współczynniki odzysku i granice 
oznaczalności (LOD) składników 
produktów biobójczych i/lub ich 
pozostałości istotnych z toksykologicznego 
i ekotoksykologicznego punktu widzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenia powinny zawierać również informacje dotyczące metod analitycznych oraz 
odnośnych granic oznaczalności.

Poprawka 36

Stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a. W przypadku rodziny produktów 
biobójczych wszystkie należące do niej 
produkty biobójcze objęte są jednym i tym 
samym numerem pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ istnieje tylko jedno pozwolenie dla rodziny produktów biobójczych, należy wyraźnie 
zaznaczyć, że rodzina produktów ma jeden numer pozwolenia.
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Poprawka 37

Stanowisko Rady
Artykuł 24 – litera c a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ca) produkt biobójczy spełnia kryteria 
zawarte w art. 18 ust. 1 lit. b) pkt (ii) –
(iv); oraz

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka gwarantuje, że przyszłe stosowanie substancji czynnych/produktów biobójczych 
w wyrobach poddanych działaniu jest już brane pod uwagę na etapie zatwierdzania 
substancji czynnych lub pozwolenia na stosowanie produktów biobójczych. Jedynie 
substancje czynne/produkty biobójcze spełniające odpowiednio warunki określone w art. 18 
ust. 1 lub w art. 24 będą miały pozwolenie na stosowanie w wyrobach poddanych działaniu.

Poprawka 38

Stanowisko Rady
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Stanowisko Rady Poprawka

Po sprawdzeniu, że wniosek został 
przedłożony we właściwym formacie, 
Agencja niezwłocznie informuje właściwy 
organ oceniający, że wniosek jest dostępny 
w rejestrze produktów biobójczych.

Agencja sprawdza, czy wniosek został 
przedłożony we właściwym formacie, i
niezwłocznie informuje właściwy organ 
oceniający. 

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rejestru produktów biobójczych w tym zapisie jest zbyteczne. Artykuł 70 ze 
zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów biobójczych stanowi wyłączny środek 
wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera wskazania dotyczące danych 
wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to wykonać. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.
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Poprawka 39

Stanowisko Rady
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapity drugi i trzeci 

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ oceniający informuje 
wnioskodawcę o opłatach należnych 
zgodnie z art. 79 i jeśli w terminie 30 dni 
wnioskodawca nie wniesie opłat, właściwy 
organ oceniający odrzuca wniosek. 
Powiadamia on o tym wnioskodawcę.

Właściwy organ oceniający informuje 
wnioskodawcę o opłatach należnych 
zgodnie z art. 79 ust. 2 i jeśli w terminie 60 
dni wnioskodawca nie wniesie opłat, 
właściwy organ oceniający odrzuca 
wniosek.  Powiadamia on o tym 
wnioskodawcę.

Po otrzymaniu opłat należnych zgodnie z 
art. 79 właściwy organ oceniający 
dopuszcza wniosek do rozpatrzenia 
i informuje o tym wnioskodawcę.

Po otrzymaniu opłat należnych zgodnie z 
art. 79 ust. 2 właściwy organ oceniający 
dopuszcza wniosek do rozpatrzenia i 
informuje o tym wnioskodawcę.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 25 ust. 2 powinien zawierać odniesienie do art. 79 ust. 2, który jest właściwym 
odniesieniem do opłat wnoszonych na rzecz państw członkowskich. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 40

Stanowisko Rady
Artykuł 25 – ustęp 5 

Stanowisko Rady Poprawka

5. Po udzieleniu pozwolenia dla produktu 
biobójczego zgodnie z ust. 3 lub 4 
właściwy organ oceniający poprzez rejestr 
produktów biobójczych niezwłocznie 
informuje o tym wnioskodawcę, Agencję 
i inne właściwe organy, wskazując przy 
tym dokładną datę udzielenia pozwolenia.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Odniesienie do rejestru produktów biobójczych w tym zapisie jest zbyteczne. Artykuł 70 ze 
zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów biobójczych stanowi wyłączny środek 
wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera wskazania dotyczące danych 
wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to wykonać. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 41

Stanowisko Rady
Artykuł 26 – ustęp 1 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Produkt biobójczy, który uzyskał 
pozwolenie zgodnie z art. 25, może zostać 
wprowadzony do obrotu we wszystkich 
państwach członkowskich bez 
konieczności wzajemnego uznawania. 
Posiadacz pozwolenia powiadamia jednak 
każde państwo członkowskie o zamiarze
wprowadzenia danego produktu 
biobójczego do obrotu na terytorium tego 
państwa członkowskiego i stosuje język 
urzędowy lub języki urzędowe tego 
państwa członkowskiego na etykietach 
produktu, o ile to państwo członkowskie 
nie postanowi inaczej.

1. Produkt biobójczy, który uzyskał 
pozwolenie zgodnie z art. 25, może zostać 
wprowadzony do obrotu we wszystkich 
państwach członkowskich bez 
konieczności wzajemnego uznawania. 
Posiadacz pozwolenia powiadamia jednak 
każde państwo członkowskie 30 dni przed 
terminem wprowadzenia danego produktu 
biobójczego do obrotu na terytorium tego 
państwa członkowskiego i stosuje język 
urzędowy lub języki urzędowe tego 
państwa członkowskiego na etykietach 
produktu, o ile to państwo członkowskie 
nie postanowi inaczej.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem uproszczonej procedury udzielania pozwoleń jest zagwarantowanie, że 
niektóre produkty przedstawiające niewielkie zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzkiego będą mogły być szybko wprowadzane do obrotu, termin na powiadomienie jest 
wystarczająco krótki, żeby zbytecznie nie przedłużać odnośnych procedur. Jednocześnie daje 
jednak państwom członkowskim wystarczający czas na podjęcie w razie potrzeby stosownych 
działań. 
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Poprawka 42

Stanowisko Rady
Artykuł 27 – ustęp 4 a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

4a. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze doprecyzowujące procedury 
do stosowania w związku z poprawką do 
załącznika I. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 81 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzona przez Radę procedura uproszczona nie jest wystarczająco szczegółowa w 
odniesieniu do procedur wprowadzania nowych substancji do załącznika I. Szczególnie 
niejasna jest rola ECHA w tym procesie. Te kwestie proceduralne mogą zostać rozwiązane w 
drodze przepisów wykonawczych, jak przewiduje to poprawka. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 43

Stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 4 

Stanowisko Rady Poprawka

4. W przypadku podjęcia decyzji 
o udzieleniu pozwolenia właściwy organ 
otrzymujący wprowadza do rejestru 
produktów biobójczych następujące 
informacje:

skreślony

a) charakterystykę produktu biobójczego, 
o której mowa odpowiednio w art. 21 
ust. 2;
b) ostateczne sprawozdanie z oceny;
c) wszelkie warunki lub zasady, których 
należy przestrzegać udostępniając produkt 
biobójczy na rynku lub go stosując.
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W przypadku podjęcia decyzji 
o nieudzieleniu pozwolenia właściwy 
organ otrzymujący wprowadza do rejestru 
produktów biobójczych ostateczne 
sprawozdanie z oceny.
W każdym przypadku powiadamia on 
o swojej decyzji wnioskodawcę, 
przesyłając mu ostateczne sprawozdanie 
z oceny w formie elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rejestru produktów biobójczych w tym zapisie jest zbyteczne. Artykuł 70 ze
zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów biobójczych stanowi wyłączny środek 
wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera wskazania dotyczące danych 
wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to wykonać. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 44

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi 

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwe organy zainteresowanych państw 
członkowskich informują wnioskodawcę 
o opłatach należnych zgodnie z art. 79 i 
jeśli w terminie 30 dni wnioskodawca nie 
wniesie opłaty, organy odrzucają wniosek. 
Powiadamiają one o tym wnioskodawcę 
i inne właściwe organy. Po terminowym 
otrzymaniu opłaty należnej zgodnie z 
art. 79 właściwy organ zainteresowanego 
państwa członkowskiego dopuszcza 
wniosek do rozpatrzenia i informuje o tym 
wnioskodawcę, wskazując przy tym datę 
dopuszczenia wniosku.

Właściwe organy zainteresowanych państw 
członkowskich informują wnioskodawcę 
o opłatach należnych zgodnie z art. 79 ust. 
2 i jeśli w terminie 60 dni wnioskodawca 
nie wniesie opłaty, organy odrzucają 
wniosek. Powiadamiają one o tym 
wnioskodawcę i inne właściwe organy. Po 
terminowym otrzymaniu opłaty należnej 
zgodnie z art. 79 ust. 2 właściwy organ 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
dopuszcza wniosek do rozpatrzenia 
i informuje o tym wnioskodawcę, 
wskazując przy tym datę dopuszczenia 
wniosku.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst powinien zawierać odniesienie do art. 79 ust. 2, który jest właściwym odniesieniem do 
opłat wnoszonych na rzecz państw członkowskich.

Poprawka 45

Stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 8 

Stanowisko Rady Poprawka

8. Natychmiast po podjęciu decyzji 
o przedłużeniu ważności pozwolenia 
krajowego właściwy organ otrzymujący 
aktualizuje w rejestrze produktów 
biobójczych informacje, o których mowa 
w art. 29 ust. 4. Powiadamia on 
wnioskodawcę o swojej decyzji, 
przekazując mu jednocześnie kopię w 
formie elektronicznej ostatecznego 
sprawozdania z oceny.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rejestru produktów biobójczych w tym zapisie jest zbyteczne. Artykuł 70 ze 
zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów biobójczych stanowi wyłączny środek 
wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera wskazania dotyczące danych 
wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to wykonać. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 46

Stanowisko Rady
Artykuł 41 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Wnioskodawcy mogą wystąpić 
o pozwolenie unijne na produkty 
biobójcze, które mają podobne warunki 
stosowania i które wchodzą w zakres 

1. Wnioskodawcy mogą wystąpić 
o pozwolenie unijne na produkty 
biobójcze, które mają podobne warunki 
stosowania i które wchodzą w zakres 
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następujących kategorii produktów 
biobójczych:

następujących kategorii produktów 
biobójczych:

a) produkty biobójcze z grup 
produktowych 6, 7, 9, 10, 12, 13 i 22; oraz

a) produkty biobójcze zawierające co 
najmniej jedną nową substancję czynną i 
produkt biobójczy z grup produktowych 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19; oraz

b) ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r., 
wszystkie inne produkty biobójcze 
z wyjątkiem grup produktowych 14, 15, 
17, 20 i 21,

b) ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r., 
wszystkie inne produkty biobójcze z 
wyjątkiem produktów biobójczych 
zawierających substancje czynne objęte 
art. 5,

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie stopniowego pozwolenia unijnego.
Dla wybranych przez Radę grup produktów, z wyjątkiem grupy 6 i 13, wnioski można będzie 
składać najwcześniej od 2017 r., ponieważ w związku z programem przeglądu decyzja 
dotycząca włączenia danej substancji czynnej do załącznika I zapadnie dopiero w 2015 r. Dla 
grup produktów proponowanych w poprawce można będzie wydawać pozwolenia 
wspólnotowe już od 2013 r.

Poprawka 47

Stanowisko Rady
Artykuł 42 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ oceniający jak 
najszybciej po przyjęciu wniosku przez 
Agencję informuje wnioskodawcę 
o opłatach należnych zgodnie z art. 79 ust. 
2 i jeśli w terminie 60 dni wnioskodawca 
nie wniesie opłat, właściwy organ 
oceniający odrzuca wniosek.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Rady nie uwzględnia zmian w art. 79, gdzie podzielono opłaty na rzecz Agencji i na 
rzecz organu oceniającego. Dla spójności dokumentu nie istnieje żaden powód, aby termin 
płatności na rzecz właściwego organu oceniającego był krótszy lub dłuższy, niż termin 
płatności na rzecz Agencji. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza 
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znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, 
jak i z innymi przepisami), żeby uściślić tekst.

Poprawka 48

Stanowisko Rady
Artykuł 42 – ustęp 4 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, właściwy organ oceniający 
odrzuca wniosek i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. W takich przypadkach 
zwracana jest część opłat wniesionych 
zgodnie z art. 79.

Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, właściwy organ oceniający 
odrzuca wniosek i powiadamia o tym 
wnioskodawcę. W takich przypadkach 
zwracana jest część opłat wniesionych 
zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Rady nie uwzględnia zmian w art. 79, gdzie podzielono opłaty na rzecz Agencji i na 
rzecz organu oceniającego. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza 
znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, 
jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 49

Stanowisko Rady
Artykuł 43 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. Po otrzymaniu opinii Agencji Komisja 
przyjmuje w drodze aktów wykonawczych
decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia 
unijnego na produkt biobójczy. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 81 ust. 3. Natychmiast po podjęciu 
decyzji o wydaniu pozwolenia unijnego 
Komisja wprowadza do rejestru 
produktów biobójczych informacje, 
o których mowa w art. 23 ust. 4.

4. Po otrzymaniu opinii Agencji Komisja 
przyjmuje decyzję w sprawie udzielenia 
pozwolenia unijnego na produkt biobójczy 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 81 ust. 3. 
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Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rejestru produktów biobójczych w tym zapisie jest zbyteczne. Artykuł 70 ze 
zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów biobójczych stanowi wyłączny środek 
wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera wskazania dotyczące danych 
wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to wykonać. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst. 

Poprawka 50

Stanowisko Rady
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwy organ oceniający jak 
najszybciej po przyjęciu wniosku przez 
Agencję informuje wnioskodawcę 
o opłatach należnych zgodnie z art. 79 ust. 
2 i jeśli w terminie 60 dni wnioskodawca 
nie wniesie opłat, właściwy organ 
oceniający odrzuca wniosek.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Rady nie uwzględnia zmian w art. 79, gdzie podzielono opłaty na rzecz Agencji i na 
rzecz organu oceniającego. Dla spójności dokumentu nie istnieje żaden powód, aby termin 
płatności na rzecz właściwego organu oceniającego był krótszy lub dłuższy, niż termin 
płatności na rzecz Agencji. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza 
znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, 
jak i z innymi przepisami), żeby uściślić tekst. 

Poprawka 51

Stanowisko Rady
Artykuł 45 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

4. Po otrzymaniu opinii Agencji Komisja 
przyjmuje decyzję w sprawie przedłużenia 

4. Po otrzymaniu opinii Agencji Komisja 
przyjmuje decyzję w sprawie przedłużenia 
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pozwolenia unijnego lub odmowy takiego 
przedłużenia zgodnie z procedurą analizy, 
o której mowa w art. 81 ust. 3. 
Natychmiast po podjęciu decyzji Komisja 
aktualizuje w rejestrze produktów 
biobójczych informacje, o których mowa 
w art. 29 ust. 4.

pozwolenia unijnego lub odmowy takiego 
przedłużenia zgodnie z procedurą analizy, 
o której mowa w art. 81 ust. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rejestru produktów biobójczych w tym zapisie jest zbyteczne. Artykuł 70 ze 
zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów biobójczych stanowi wyłączny środek 
wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera wskazania dotyczące danych 
wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to wykonać. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 52

Stanowisko Rady
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) warunki, o których mowa w art. 18, nie 
są spełniane;

a) wymogi, o których mowa w art. 18 lub –
w stosownych przypadkach – w art. 24, nie 
są spełniane; 

Or. en

Uzasadnienie

Wynika to z wprowadzenia przez Radę nowego art. 24. Niniejsza poprawka ma charakter 
techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności 
(zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, uściślić lub 
uprościć tekst.
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Poprawka 53

Stanowisko Rady
Artykuł 47 – ustęp 4 

Stanowisko Rady Poprawka

4. Natychmiast po podjęciu decyzji 
o unieważnieniu lub zmianie pozwolenia 
właściwy organ lub, w przypadku 
pozwolenia unijnego, Komisja uaktualnia 
w rejestrze produktów biobójczych 
informacje, o których mowa w art. 29 
ust. 4, dotyczące przedmiotowego 
produktu biobójczego.

skreślony 

Or. en

Uzasadnienie

Zapis zbyteczny, ponieważ art. 70 ze zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów 
biobójczych stanowi wyłączny środek wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera 
wskazania dotyczące danych wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to 
wykonać. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w 
tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi 
przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 54

Stanowisko Rady
Artykuł 48 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Natychmiast po podjęciu decyzji 
o unieważnieniu pozwolenia właściwy 
organ lub, w przypadku pozwolenia 
unijnego, Komisja uaktualnia w Rejestrze 
Produktów Biobójczych informacje, 
o których mowa w art. 29 ust. 4, dotyczące 
przedmiotowego produktu biobójczego .

skreślony 

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rejestru produktów biobójczych w tym zapisie jest zbyteczne. Artykuł 70 ze 
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zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów biobójczych stanowi wyłączny środek 
wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera wskazania dotyczące danych 
wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to wykonać. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 55

Stanowisko Rady
Artykuł 49 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Posiadacz pozwolenia, który chciałby 
zmienić informacje przedłożone 
w odniesieniu do pierwotnego wniosku 
o udzielenie pozwolenia dla produktu 
występuje do właściwych organów 
odpowiedniego państwa członkowskiego, 
w którym wydano pozwolenie dla danego 
produktu lub – w przypadku pozwolenia 
unijnego – do Agencji. Te właściwe organy 
decydują lub – w przypadku pozwolenia 
unijnego – Agencja bada, a Komisja 
decyduje czy warunki określone w art. 18 
nadal są spełniane i czy warunki 
pozwolenia wymagają zmiany.

2. Posiadacz pozwolenia, który chciałby 
zmienić informacje przedłożone 
w odniesieniu do pierwotnego wniosku 
o udzielenie pozwolenia dla produktu 
występuje do właściwych organów 
odpowiedniego państwa członkowskiego, 
w którym wydano pozwolenie dla danego 
produktu lub – w przypadku pozwolenia 
unijnego – do Agencji. Te właściwe organy 
decydują lub – w przypadku pozwolenia 
unijnego – Agencja bada, a Komisja 
decyduje, czy warunki określone w art. 18 
lub – w stosownych przypadkach – w art. 
24 nadal są spełniane i czy warunki 
pozwolenia wymagają zmiany.

Do wniosku należy dołączyć opłatę 
należną zgodnie z art. 79.

Do wniosku należy dołączyć opłatę 
należną zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Należy także uwzględnić odniesienie do art. 24, który jest nowym artykułem wprowadzonym 
przez Radę. Zmieniono sformułowanie dotyczące wnoszenia opłat na rzecz organów 
krajowych, aby zachować spójność z brzmieniem art. 79. Niniejsza poprawka ma charakter 
techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności 
(zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, uściślić lub 
uprościć tekst.
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Poprawka 56

Stanowisko Rady
Artykuł 49 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2a) Zmiana wprowadzana w 
obowiązującym pozwoleniu należy do 
jednej z poniższych kategorii zmian:
a) zmiana administracyjna;
b) drobna zmiana;
c) istotna zmiana.

Or. en

Uzasadnienie
Przywrócenie stanowiska z pierwszego czytania.

Poprawka 57

Stanowisko Rady
Artykuł 50 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Aby zagwarantować ujednolicone 
podejście do unieważniania i zmiany 
pozwoleń, Komisja , ustanawia w drodze 
aktów wykonawczych szczegółowe 
przepisy dotyczące stosowania art. 46–49. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 81 ust. 3.

Aby zagwarantować ujednolicone 
podejście do unieważniania i zmiany 
pozwoleń, Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 82 
ustanawiającym szczegółowe przepisy 
dotyczące stosowania art. 46–49. 

Or. en

Uzasadnienie
Jest to środek o zastosowaniu ogólnym służący uzupełnieniu aktu podstawowego, powinien 
zatem podlegać procedurze aktów delegowanych, a nie wykonawczych. 
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Poprawka 58

Stanowisko Rady
Artykuł 52 – ustęp 9

Stanowisko Rady Poprawka

9. Jeżeli decyzję w sprawie wniosku 
o zezwolenie na handel równoległy 
podjęto zgodnie z przepisami niniejszego 
artykułu, właściwe organy państw 
członkowskich, które te decyzje podjęły, 
wprowadzają do rejestru produktów 
biobójczych informacje, o których mowa 
w art. 29 ust. 4.

skreślony 

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rejestru produktów biobójczych w tym zapisie jest zbyteczne. Artykuł 70 ze 
zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów biobójczych stanowi wyłączny środek 
wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera wskazania dotyczące danych 
wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to wykonać. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 59

Stanowisko Rady
Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

3a. Jeżeli w opinii Agencji w celu 
przeprowadzenia oceny równorzędności 
technicznej konieczne są dodatkowe 
informacje, zwraca się ona do 
wnioskodawcy o przedstawienie tych 
informacji w terminie określonym przez 
Agencję. W przypadku gdy wnioskodawca 
nie przedłoży w wyznaczonym terminie 
dodatkowych informacji, Agencja odrzuca 
wniosek. Od dnia, w którym zwrócono się 
o dodatkowe informacje, bieg 90-
dniowego terminu, o którym mowa w ust. 
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3, zostaje zawieszony do czasu otrzymania 
informacji. Zawieszenie terminu nie 
przekracza 180 dni, chyba że dłuższe 
zawieszenie jest uzasadnione ze względu 
na charakter wymaganych danych lub 
wyjątkowe okoliczności.

Or. en

Uzasadnienie

W zaproponowanej poprawce przyjmuje się do wiadomości fakt, że w niektórych przypadkach 
konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji w celu ukończenia oceny równorzędności 
technicznej i że odliczanie należy zatrzymać na czas generowania tych informacji. 
Wprowadzone tutaj 180-dniowe opóźnienie uznaje się za rozsądny okres pozwalający na 
wygenerowanie brakujących danych. Identyczny termin zastosowano w tekście Rady w celu 
uzyskania dodatkowych informacji zgodnie z innymi postanowieniami (np. art. 8 ust. 2, art. 29 
ust. 2 i art. 43 ust. 2). 

Poprawka 60

Stanowisko Rady
Artykuł 53 – ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

6. Aby ułatwić wdrożenie przepisów 
niniejszego artykułu, Komisja może 
sporządzić wytyczne techniczne.

6. Aby ułatwić wdrożenie przepisów 
niniejszego artykułu, Agencja może 
sporządzić wytyczne techniczne.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 53 jest nowym artykułem wprowadzonym przez Radę. Zważywszy, że ECHA będzie 
przeprowadzać oceny równorzędności technicznej, Agencja powinna wziąć na siebie 
odpowiedzialność za wytyczne techniczne. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie 
wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w 
obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, uściślić lub uprościć tekst.
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Poprawka 61

Stanowisko Rady
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit trzeci 

Stanowisko Rady Poprawka

Właściwe organy lub Komisja 
wprowadzają do rejestru produktów 
biobójczych informacje, o których mowa 
w art. 29 ust. 4.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rejestru produktów biobójczych w tym zapisie jest zbyteczne. Artykuł 70 ze 
zmianami Rady jasno wskazuje, że rejestr produktów biobójczych stanowi wyłączny środek 
wymiany informacji dotyczących zgłoszeń i zawiera wskazania dotyczące danych 
wprowadzanych do rejestru i terminu, w jakim należy to wykonać. Niniejsza poprawka ma 
charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie 
spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, 
uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 62

Stanowisko Rady
Artykuł 57 – ustępy 3-5 

Stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli substancje czynne zawarte 
w produktach biobójczych, których 
działaniu został poddany lub które zawiera 
wyrób poddany działaniu produktów 
biobójczych, mają zostać uwolnione 
w normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunkach stosowania, 
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do 
obrotu tego wyrobu poddanego działaniu 
produktów biobójczych zapewnia, by 
etykieta zawierała następujące informacje:

3. Jeżeli substancje czynne zawarte 
w produktach biobójczych, których 
działaniu został poddany lub które zawiera 
wyrób poddany działaniu produktów 
biobójczych, mają zostać uwolnione 
w normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunkach stosowania, 
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do 
obrotu tego wyrobu poddanego działaniu 
produktów biobójczych zapewnia, by 
etykieta zawierała następujące informacje:

a) oświadczenie, że dany wyrób zawiera 
produkty biobójcze;

a) sformułowanie „poddany działaniu 
produktów biobójczych”, a po nim nazwy 
(w miarę możliwości z wykorzystaniem 
nomenklatury scalonej, np. INCI) 
wszystkich substancji czynnych, których 
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działaniu zostały poddane wyroby lub 
materiały, lub które są w nich zawarte, 
oraz nazwy wszystkich substancji 
czynnych, które w normalnych lub 
przewidywalnych warunkach stosowania 
mają zostać uwolnione z wyrobu lub 
materiału poddanego ich działaniu, chyba 
że w ramach konkretnych dla danego 
sektora przepisów obowiązują już
wymagania dotyczące oznakowania lub 
alternatywne sposoby spełnienia 
wymogów informacyjnych; po nazwach 
wszystkich nanomaterialów podaje się 
wyraz „nano” w nawiasie;

b) w uzasadnionych przypadkach,
właściwości biobójcze przypisywane 
wyrobowi poddanemu działaniu 
produktów biobójczych;

b) właściwości biobójcze przypisywane 
wyrobom lub materiałom poddanym
działaniu produktów biobójczych, jeżeli 
zawarty w nich produkt biobójczy ma 
wchodzić w bezpośredni kontakt z 
człowiekiem i środowiskiem;

c) bez uszczerbku dla art. 24 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 –
nazwy wszystkich substancji czynnych 
zawartych w tych produktach biobójczych;

c) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy, jeśli w 
normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunkach stosowania
produkt biobójczy ma być uwalniany.

d) wszelkie istotne instrukcje stosowania, 
w tym wszelkie środki ostrożności, które 
należy zastosować ze względu na produkty 
biobójcze, których działaniu poddano 
wyrób lub które są w nim zawarte.

Oznakowanie to jest wyraźnie widoczne, 
łatwe do odczytania, odpowiednio trwałe i 
drukowane na wyrobie lub materiale, na 
opakowaniu, na instrukcjach użytkowania 
lub na gwarancji dołączonej do wyrobu 
lub materiału poddanego działaniu w 
języku urzędowym lub językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym dany wyrób lub materiał poddany 
działaniu produktu biobójczego ma być 
wprowadzony do obrotu.

W przypadku wyrobów poddanych 
działaniu produktu biobójczego, które nie 
są produkowane seryjnie, lecz zostały 
zaprojektowane i wyprodukowane w celu 
realizacji konkretnego zamówienia, 
producent może uzgodnić z klientem inne 
sposoby przekazywania istotnych 
informacji.
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Niniejszy ustęp ma zastosowanie, o ile w 
innych przepisach Unii nie określono już 
podobnych wymogów dotyczących 
oznakowania.

4. W przypadku gdy w normalnych lub 
racjonalnie przewidywalnych warunkach 
stosowania nie jest zamierzone ani 
spodziewane uwolnienie substancji 
czynnych zawartych w produktach 
biobójczych, których działaniu został 
poddany wyrób poddany działaniu 
produktów biobójczych lub które wyrób 
ten zawiera, osoba odpowiedzialna za 
wprowadzenie do obrotu wyrobu 
poddanego działaniu produktów 
biobójczych zapewnia, by etykieta 
zawierała następujące informacje:
a) oświadczenie, że dany wyrób został 
poddany działaniu produktów 
biobójczych; oraz
b) adres strony internetowej zawierającej 
nazwy wszystkich substancji czynnych, 
których działaniu poddano wyrób, bez 
uszczerbku dla art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008.
Etykieta takiego wyrobu poddanego 
działaniu produktów biobójczych nie 
zawiera żadnych oświadczeń o jego 
właściwościach biobójczych.
5. Oznakowanie to jest wyraźnie widoczne, 
łatwe do odczytania i odpowiednio trwałe.
W stosownych przypadkach, z uwagi na 
rozmiar lub funkcję wyrobu poddanego 
działaniu produktów biobójczych, 
oznakowanie jest drukowane na 
opakowaniu, w instrukcjach stosowania 
lub w karcie gwarancyjnej.

Or. de

Uzasadnienie
Przywrócenie stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu.
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Poprawka 63

Stanowisko Rady
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi 

Stanowisko Rady Poprawka

Dane objęte ochroną na mocy dyrektywy 
98/8/WE lub niniejszego artykułu, lub
których okres ochrony upłynął na mocy
dyrektywy 98/8/WE lub niniejszego 
artykułu, nie będą chronione ponownie.

Dane objęte ochroną na mocy niniejszego 
artykułu, których okres ochrony upłynął na 
mocy niniejszego artykułu, nie będą 
chronione ponownie.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 59 został zmieniony przez Radę. Zaproponowana poprawka wynika z tamtej poprawki 
i jej celem jest zapewnienie, aby dane przekazywane państwu członkowskiemu w ramach 
krajowego systemu lub krajowych praktyk stosowanych w celu zatwierdzenia produktów 
biobójczych mogły zostać objęte tym samym systemem ochrony danych co dane przekazywane 
dla celów dyrektywy 98/8/WE. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza 
znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, 
jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 64

Stanowisko Rady
Artykuł 61 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Osoba zamierzająca przeprowadzić testy 
lub badania na zwierzętach kręgowych lub 
bezkręgowych, dalej zwana „potencjalnym 
wnioskodawcą”, zwraca się do Agencji
z pytaniem, czy dane dotyczące takich 
testów lub badań zostały już przedłożone
w związku z innym wnioskiem złożonym 
uprzednio zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem lub z dyrektywą
98/8/WE.

2. Osoba zamierzająca przeprowadzić testy 
lub badania na zwierzętach kręgowych lub 
bezkręgowych, dalej zwana „potencjalnym 
wnioskodawcą”, składa do Agencji
pisemny wniosek w celu ustalenia, czy 
dane dotyczące takich testów lub badań 
zostały już przedłożone Agencji lub 
właściwemu organowi w związku z innym 
wnioskiem złożonym uprzednio zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem lub z 
dyrektywą 98/8/WE.

Do wniosku należy dołączyć opłatę 
zgodnie z art. 79 ust. 1. Jeśli 
wnioskodawca nie wniesie opłaty, Agencja 
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nie rozpatruje wniosku.
Właściwy organ lub Agencja sprawdzają,
czy dane o takich testach lub badaniach 
zostały już przedłożone.

Agencja sprawdza, czy dane o takich 
testach lub badaniach zostały już 
przedłożone.

Jeżeli dane dotyczące takich testów lub 
badań zostały już przedłożone w związku 
z innym wnioskiem złożonym uprzednio 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub 
z dyrektywą 98/8/WE, właściwy organ lub
Agencja bezzwłocznie przekazują 
potencjalnemu wnioskodawcy nazwisko 
i dane kontaktowe właściciela danych. 

Jeżeli dane dotyczące takich testów lub 
badań zostały już przedłożone Agencji lub 
właściwemu organowi w związku z innym 
wnioskiem złożonym uprzednio zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem lub 
z dyrektywą 98/8/WE, Agencja 
bezzwłocznie przekazuje potencjalnemu 
wnioskodawcy nazwisko i dane 
kontaktowe podmiotu lub podmiotów, 
które przedłożyły dane.

Podmiot lub podmioty, które przedłożyły 
dane ułatwiają – w stosownych 
przypadkach – kontakty między 
potencjalnym wnioskodawcą a 
właścicielem lub właścicielami danych. 

Jeżeli dane uzyskane w wyniku 
przeprowadzenia tych testów lub badań 
nadal są objęte ochroną na mocy art. 59 
potencjalny wnioskodawca:

Jeżeli dane uzyskane w wyniku 
przeprowadzenia tych testów lub badań 
nadal są objęte ochroną na mocy art. 59 
potencjalny wnioskodawca:

a) w przypadku danych dotyczących badań 
na zwierzętach kręgowych – zwraca się do 
właściciela danych o prawo do 
powoływania się na te testy lub badania.; 
oraz

a) w przypadku danych dotyczących badań 
na zwierzętach kręgowych – zwraca się; 
oraz

b) w przypadku danych niedotyczących 
badań na zwierzętach kręgowych – może 
zwrócić się do właściciela danych o prawo 
do powoływania się na te testy lub 
badania.

b) w przypadku danych niedotyczących 
badań na zwierzętach kręgowych – może 
zwrócić się

do właściciela lub właścicieli danych o 
wszystkie dane naukowe i techniczne 
związane z odnośnymi testami i 
badaniami, jak również o prawo do 
powoływania się na te dane przy 
składaniu wniosków w ramach 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie
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Na podstawie ostatnich doświadczeń związanych z REACH konieczne jest wprowadzenie 
pewnych zmian do tekstu Rady, tak aby można było wykorzystać te doświadczenia i zapewnić 
spójność obu ram prawnych.  Po pierwsze należy uściślić tekst w odniesieniu do danych, które 
należy udostępnić, i celów, do jakich można je wykorzystać. Po drugie w niektórych 
przypadkach Agencja będzie znała tożsamość podmiotu, który przedłożył dane, lecz nie 
właściciela danych. Ponadto wniosek na mocy niniejszego artykułu powinien wiązać się z 
wniesieniem opłaty w celu uniknięcia (nad)używania tego zapisu do gromadzenia danych 
wywiadowczych dotyczących rynku.

Poprawka 65

Stanowisko Rady
Artykuł 62 

Stanowisko Rady Poprawka

1. Jeżeli wniosek został złożony zgodnie z 
art. 61 ust. 2, potencjalny wnioskodawca 
i właściciel danych dokładają wszelkich 
starań, aby osiągnąć porozumienie 
w sprawie udostępnienia wyników testów 
lub badań, o które zwrócił się potencjalny 
wnioskodawca. Porozumienie to może 
zostać zastąpione wniesieniem sprawy do 
organu arbitrażowego i zobowiązaniem się 
do przyjęcia jego rozstrzygnięcia.

1. Jeżeli wniosek został złożony zgodnie z 
art. 61 ust. 2 akapit piąty, potencjalny 
wnioskodawca i właściciel danych 
dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć 
porozumienie w sprawie udostępnienia 
wyników testów lub badań, o które zwrócił 
się potencjalny wnioskodawca. 
Porozumienie to może zostać zastąpione 
wniesieniem sprawy do organu 
arbitrażowego i zobowiązaniem się do 
przyjęcia jego rozstrzygnięcia.

2. W przypadku osiągnięcia porozumienia 
właściciel danych udostępnia je 
potencjalnemu wnioskodawcy oraz udziela 
mu pozwolenia na powoływanie się na 
testy lub badania przeprowadzone przez 
posiadacza danych.

2. W przypadku osiągnięcia porozumienia 
właściciel danych udostępnia wszystkie 
dane naukowe i techniczne związane z 
odnośnymi testami i badaniami
potencjalnemu wnioskodawcy lub udziela 
mu pozwolenia na powoływanie się na 
testy lub badania przeprowadzone przez 
posiadacza danych w przypadku składania 
wniosków na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

3. Jeżeli takiego porozumienia nie uda się 
osiągnąć w terminie 60 dni od momentu 
zwrócenia się zgodnie z art. 61 ust. 2 
o dane dotyczące badań na zwierzętach 
kręgowych, potencjalny wnioskodawca 
bezzwłocznie powiadamia o tym Agencję, 
właściwy organ i posiadacza danych. 
W terminie 60 dni od momentu, gdy 
Agencja została poinformowana o braku 

3. Jeżeli porozumienia nie uda się osiągnąć
w zakresie testów i badań na zwierzętach 
kręgowych, potencjalny wnioskodawca 
powiadamia o tym Agencję i właściciela 
lub właścicieli danych nie wcześniej niż 
miesiąc po otrzymaniu od Agencji imienia 
i nazwiska lub nazwy i adresu podmiotu 
lub podmiotów, które przedłożyły dane.
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porozumienia, udziela ona potencjalnemu 
wnioskodawcy prawa do powoływania się 
na przedmiotowe testy lub badania. 
W przypadku, gdy potencjalny 
wnioskodawca i właściciel danych nie
mogą dojść do porozumienia, o tym, jaką 
część kosztów potencjalny wnioskodawca 
powinien zwrócić właścicielowi danych, 
rozstrzygają sądy krajowe.

W terminie 60 dni od momentu, gdy 
Agencja została poinformowana o braku 
porozumienia, udziela ona potencjalnemu 
wnioskodawcy pozwolenia na 
powoływanie się na wymagane testy i 
badania na zwierzętach kręgowych, pod 
warunkiem że potencjalny wnioskodawca 
wykaże, że wniósł na rzecz właściciela lub 
właścicieli danych opłatę za część 
poniesionych kosztów w związku z 
przedmiotowymi testami i badaniami i że 
dołożono wszelkich starań na rzecz 
osiągnięcia porozumienia co do 
wspólnego korzystania z wyników testów i 
badań. Właściciel lub właściciele danych 
mają prawo żądać od potencjalnego 
wnioskodawcy proporcjonalnego udziału 
w poniesionych kosztach.

4. Kompensacja za udostępnianie danych 
jest określana w sposób sprawiedliwy, 
przejrzysty i niedyskryminujący, 
z uwzględnieniem wytycznych 
przygotowanych przez Agencję1. Od 
potencjalnego wnioskodawcy wymaga się 
udziału tylko w kosztach informacji, które 
musi przedłożyć do celów niniejszego 
rozporządzenia.

4. Kompensacja za udostępnianie danych 
jest określana w sposób sprawiedliwy, 
przejrzysty i niedyskryminujący, 
z uwzględnieniem wytycznych 
przygotowanych przez Agencję. Od 
potencjalnego wnioskodawcy wymaga się 
udziału tylko w kosztach informacji, które 
musi przedłożyć do celów niniejszego 
rozporządzenia.

5. Od decyzji Agencji podjętych na mocy 
przepisów ust. 3 niniejszego artykułu 
przysługuje odwołanie zgodnie z art. 76. 

5. Od decyzji Agencji podjętych na mocy 
przepisów ust. 3 niniejszego artykułu 
przysługuje odwołanie zgodnie z art. 76.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie ostatnich doświadczeń związanych z REACH konieczne jest wprowadzenie 
pewnych zmian do tekstu Rady, tak aby można było wykorzystać te doświadczenia i zapewnić 
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spójność obu ram prawnych.  Niektóre z zaproponowanych zmian mają na celu zapewnienie 
spójności ze zmianami zaproponowanymi w art. 61. Ponadto należy dostosować tekst do 
postanowień mających zastosowanie do wymiany danych w ramach REACH. Niniejsza 
poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem 
jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami).

Poprawka 66

Stanowisko Rady
Artykuł 62 – ustęp 4 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

4a. Koszty, o których mowa w ust. 4, mogą 
uwzględniać koszty badań, doświadczeń 
lub raportów, w tym oceny narażenia i 
ryzyka, których celem jest ustalenie 
właściwości i zachowania substancji 
czynnej lub produktów biobójczych, 
przewidzenie narażenia na substancje 
czynne lub ich odnośne metabolity, 
określenie bezpiecznych poziomów 
narażenia i ustalenie warunków 
bezpiecznego stosowania produktów 
biobójczych. 

Or. en

Poprawka 67

Stanowisko Rady
Artykuł 70 – ustępy 3 i 4 

Stanowisko Rady Poprawka

3. Wnioskodawcy korzystają z rejestru 
produktów biobójczych w celu utworzenia
i złożenia formularza wniosku w ramach
wszystkich procedur związanych 
z zatwierdzaniem substancji czynnej 
i udzielaniem pozwoleń na produkty 
biobójcze, ich wzajemnym uznawaniem, 
udzielaniem zezwoleń na handel 
równoległy, a także przedłużaniem 
ważności, unieważnianiem i zmianą 

3. Wnioskodawcy korzystają z rejestru 
produktów biobójczych w celu utworzenia
formularzy wniosku, złożenia wniosków i 
przedstawienia danych w ramach
wszystkich procedur objętych niniejszym 
rozporządzeniem.
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pozwoleń. Po zatwierdzeniu przez 
odpowiedni właściwy organ wniosku 
zgodnie z art. 7, 28 lub 42 lub po 
dopuszczeniu wniosku do rozpatrzenia 
zgodnie z art. 13, 19 lub 44 wniosek 
udostępnia się w rejestrze produktów 
biobójczych wszystkim pozostałym 
właściwym organom oraz Agencji.
4. Właściwe organy uaktualniają zawarte 
w rejestrze produktów biobójczych 
informacje dotyczące produktów 
biobójczych, na które udzielono pozwoleń 
na ich terytorium lub w przypadku których 
odmówiono udzielenia pozwolenia, 
zmieniono je, przedłużono jego ważność 
lub unieważniono je. Komisja uaktualnia 
informacje dotyczące produktów 
biobójczych, na które udzielono 
pozwolenia w Unii lub w przypadku 
których odmówiono udzielenia pozwolenia 
unijnego, zmieniono je, przedłużono jego 
ważność lub unieważniono je.

4. Właściwe organy i Komisja korzystają z 
rejestru produktów biobójczych w celu 
rejestrowania decyzji podjętych w sprawie 
pozwoleń dotyczących produktów 
biobójczych oraz w celu powiadamiania o 
nich, oraz uaktualniają informacje w 
rejestrze w chwili podjęcia takich decyzji. 
Właściwe organy uaktualniają w 
szczególności zawarte w rejestrze 
produktów biobójczych informacje 
dotyczące produktów biobójczych, na które 
udzielono pozwoleń na ich terytorium, 
w przypadku których odmówiono 
udzielenia pozwolenia krajowego, 
zmieniono je, przedłużono jego ważność 
lub unieważniono je, lub w przypadku 
których udzielono pozwolenia na handel 
równoległy, nie udzielono go lub 
unieważniono je. Komisja uaktualnia w 
szczególności informacje dotyczące 
produktów biobójczych, na które udzielono 
pozwolenia w Unii lub w przypadku 
których odmówiono udzielenia pozwolenia 
unijnego, zmieniono je, przedłużono jego 
ważność lub unieważniono je. Informacje, 
które należy wprowadzić do rejestru, 
uwzględniają odpowiednio: 
a) warunki pozwolenia;
b) charakterystykę produktu biobójczego, 
o której mowa w art. 21 ust. 2;
c) sprawozdanie z oceny produktu 
biobójczego,
d) metody przeprowadzania analiz, o 
których mowa w art. 18 ust. 1 lit. c).
Informacje, o których mowa w niniejszym 
ustępie, udostępnia się także 
wnioskodawcy za pośrednictwem rejestru 
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produktów biobójczych.

Or. en

Uzasadnienie

Rada zmieniła art. 70, czyniąc z rejestru produktów biobójczych narzędzie stosowane do 
wymiany informacji w związku z rozporządzeniem. Celem zaproponowanych zmian jest 
objaśnienie sposobu korzystania z rejestru. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie 
wprowadza znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w 
obrębie tekstu, jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, uściślić lub uprościć tekst.

Poprawka 68

Stanowisko Rady
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera ja) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ja) zapewnianie wytycznych i narzędzi dla 
fazy stosowania, w szczególności:
– środków zintegrowanej ochrony przed 
określonymi szkodnikami;
– monitorowania stosowania produktów 
biobójczych;
– najlepszych praktyk stosowania 
produktów biobójczych w celu 
ograniczenia ich stosowania do 
najmniejszej koniecznej dawki;
– ochrony przed szkodnikami na 
newralgicznych obszarach, takich jak 
szkoły, miejsca pracy, przedszkola, 
przestrzenie publiczne, brzegi jezior, 
kanałów i rzek oraz ośrodki opieki 
geriatrycznej;
– wyposażenia technicznego do 
stosowania produktów biobójczych oraz 
inspekcji tego wyposażenia.

Or. de
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Poprawka 69

Stanowisko Rady
Artykuł 79

Stanowisko Rady Poprawka

1. Na podstawie zasad określonych w ust. 3 
Komisja przyjmuje rozporządzenie 
wykonawcze przepisy określające:

1. Na podstawie zasad określonych w ust. 3 
i zgodnie z art. 82 Komisja przyjmuje akty 
delegowane określające:

a) opłaty wnoszone na rzecz Agencji, 
w tym opłatę roczną;

a) opłaty wnoszone na rzecz Agencji, 
w tym opłatę roczną;

b) zasady określające warunki 
przyznawania zniżek, zwolnień z opłat 
i zwrotów kosztów członkowi Komitetu ds. 
Produktów Biobójczych pełniącemu 
funkcje sprawozdawcy; oraz

b) zasady określające warunki 
przyznawania zniżek, zwolnień z opłat 
i zwrotów kosztów członkowi Komitetu ds. 
Produktów Biobójczych pełniącemu 
funkcje sprawozdawcy; oraz

c) warunki płatności. c) warunki płatności.

To rozporządzenie wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedura sprawdzającą, 
o której mowa w art. 81 ust. 3. Ma ono
zastosowanie wyłącznie do opłat 
uiszczanych na rzecz Agencji.

Wyżej wspomniane akty delegowane mają
zastosowanie wyłącznie do opłat 
uiszczanych na rzecz Agencji.

Agencja może pobierać należności z tytułu 
innych świadczonych przez siebie usług.
Opłaty uiszczane na rzecz Agencji ustalane 
są na takim poziomie, by przychód z nich 
w połączeniu z innymi źródłami 
przychodów Agencji zgodnie wymogami 
niniejszego rozporządzenia był 
wystarczający do pokrycia kosztów 
świadczonych usług.

Opłaty uiszczane na rzecz Agencji ustalane 
są na takim poziomie, by przychód z nich 
w połączeniu z innymi źródłami 
przychodów Agencji zgodnie wymogami 
niniejszego rozporządzenia był 
wystarczający do pokrycia kosztów 
świadczonych usług.

2. Państwa członkowskie pobierają 
bezpośrednio od wnioskodawców opłaty za 
świadczone przez nie usługi w ramach 
procedur określonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia, w tym usługi świadczone 
przez właściwe organy państw 
członkowskich działające jako właściwe 
organy oceniające.

2. Państwa członkowskie pobierają 
bezpośrednio od wnioskodawców opłaty za 
świadczone przez nie usługi w ramach 
procedur określonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia, w tym usługi świadczone 
przez właściwe organy państw 
członkowskich działające jako właściwe 
organy oceniające.

W oparciu o zasady określone w ust. 3 
Komisja może wydać wskazówki 
dotyczące zharmonizowanej struktury 
opłat.

W oparciu o zasady określone w ust. 3 
Komisja wydaje wskazówki dotyczące 
zharmonizowanej struktury opłat.

Państwa członkowskie mogą nakładać 
opłaty roczne w odniesieniu do produktów 
biobójczych udostępnianych na ich rynku.
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Państwa członkowskie mogą pobierać 
należności z tytułu innych świadczonych 
przez siebie usług.
Państwa członkowskie ustalają i publikują 
wysokość opłat należnych ich właściwym 
organom.

Państwa członkowskie ustalają i publikują 
wysokość opłat należnych ich właściwym 
organom.

3. Zarówno rozporządzenie wykonawcze, 
o którym mowa w ust. 1, jak 
i obowiązujące w poszczególnych 
państwach członkowskich przepisy 
dotyczące opłat powinny być zgodne 
z następującymi zasadami:

3. Zarówno akty delegowane, o których 
mowa w ust. 1, jak i obowiązujące 
w poszczególnych państwach 
członkowskich przepisy dotyczące opłat 
powinny być zgodne z następującymi 
zasadami:

a) opłaty ustalane są na takim poziomie, by 
przychód z nich był w zasadzie 
wystarczający do pokrycia kosztów 
świadczonych usług i nie przekraczał kwot 
niezbędnych do pokrycia tych kosztów;

a) opłaty ustalane są na takim poziomie, by 
przychód z nich był w zasadzie 
wystarczający do pokrycia kosztów 
świadczonych usług i nie przekraczał kwot 
niezbędnych do pokrycia tych kosztów;

b) dokonuje się częściowego zwrotu opłaty 
w przypadku, gdy wnioskodawca nie 
przedłoży w wyznaczonym terminie 
wymaganych informacji;

b) dokonuje się częściowego zwrotu opłaty 
w przypadku, gdy wnioskodawca nie 
przedłoży w wyznaczonym terminie 
wymaganych informacji;

c) w odpowiednich przypadkach 
uwzględnia się szczególne potrzeby 
małych i średnich przedsiębiorstw;

c) uwzględnia się szczególne potrzeby 
małych i średnich przedsiębiorstw;

d) ustalając strukturę i wysokość opłat, 
uwzględnia się to, czy informacje zostały 
przedłożone wspólnie czy oddzielnie;

d) ustalając strukturę i wysokość opłat, 
uwzględnia się to, czy informacje zostały 
przedłożone wspólnie czy oddzielnie;

e) w należycie uzasadnionych 
okolicznościach, gdy zgadza się na to 
Agencja lub właściwy organ, można 
odstąpić od pobierania całości lub części 
opłaty; oraz

e) w należycie uzasadnionych 
okolicznościach, gdy zgadza się na to 
Agencja lub właściwy organ, można 
odstąpić od pobierania całości lub części 
opłaty; oraz

f) wyłącznie w odniesieniu do krajowych 
przepisów państw członkowskich –
terminy uiszczania opłat należnych 
właściwym organom ustala się z należytym 
uwzględnieniem terminów dotyczących
procedur, o których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu.

f) wyłącznie w odniesieniu do krajowych 
przepisów państw członkowskich –
terminy uiszczania opłat należnych 
właściwym organom ustala się z należytym 
uwzględnieniem terminów dotyczących 
procedur, o których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. de
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Poprawka 70

Stanowisko Rady
Artykuł 88 – ustęp 1 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Aby ułatwić sprawne przejście od 
dyrektywy 98/8/WE do niniejszego 
rozporządzenia, podczas trwania 
programu prac Komisja przyjmuje 
rozporządzenia wykonawcze 
przewidujące zatwierdzenie substancji 
czynnej oraz warunki takiego 
zatwierdzenia, albo, w przypadku gdy 
warunki art. 4 ust. 1 lub, w odpowiednich
przypadkach, art. 5 ust. 2 nie zostały 
spełnione lub wymagane informacje 
i dane nie zostały przedłożone 
w określonym terminie, decyzje 
wykonawcze o niezatwierdzeniu danej 
substancji czynnej. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 81 
ust. 3. Rozporządzenia o zatwierdzeniu 
substancji czynnej zawierają datę 
zatwierdzenia. Zastosowanie ma art. 9 
ust. 2.

Komisja podejmuje w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 82 decyzje o 
włączeniu substancji czynnej do 
załącznika -I. W przypadkach, gdy 
wymogi art. 4 ust. 1 lub, w stosownych
przypadkach, art. 5 ust. 2 nie zostały 
spełnione lub w wyznaczonym terminie nie 
dostarczono wymaganych informacji i 
danych, dana substancja czynna nie 
zostaje włączona do załącznika -I.

Or. en

Uzasadnienie
Substancje czynne powinny nadal widnieć w załączniku do rozporządzenia. Nowemu 
proponowanemu przez Radę podejściu – zgodnie z którym wymagałyby one osobnych 
pozwoleń w drodze aktów wykonawczych – brakuje przejrzystości. Ponadto jest to niespójne z 
odpowiednimi przepisami art. 27 w sprawie włączenia substancji czynnych do procedury 
uproszczonej, która nadal jest regulowana w trybie aktów delegowanych.

Poprawka 71

Stanowisko Rady
Artykuł 90 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 90a
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Środki przejściowe dotyczące wniosku o 
pozwolenie na produkt biobójczy 

składanego na mocy dyrektywy 98/8/WE
Dokumentacja przedłożona do celów 
dyrektywy 98/8/WE, w przypadku której 
nie zakończono oceny przed […]*, jest 
oceniana przez właściwe organy zgodnie 
z przepisami dyrektywy 98/8/WE.
_____________
* Dzień wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna wersja tekstu Rady nie obejmuje przypadków, w których dokumentacja dotycząca 
pozwolenia na produkt biobójczy została już złożona zgodnie z postanowieniami dyrektywy 
98/8/WE, lecz pozwolenia jeszcze nie udzielono. Termin należy ustalić zgodnie z pozostałymi 
środkami przejściowymi.

Poprawka 72

Stanowisko Rady
Artykuł 91 – ustęp 2 

Stanowisko Rady Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
produktów biobójczych, o których mowa 
w ust. 1, od dnia wygaśnięcia zezwolenia 
lub jego unieważnienia.

2. Niniejsze rozporządzenie, z wyjątkiem 
rozdziału IV, stosuje się do produktów 
biobójczych, o których mowa w ust. 1, od 
dnia 1 stycznia 2013 r.

Rozdział IV niniejszego rozporządzenia 
stosuje się do produktów biobójczych, 
o których mowa w ust. 1, od dnia 
wygaśnięcia lub unieważnienia 
pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 91 jest nowym tekstem wprowadzonym przez Radę. W obecnym brzmieniu 
rozporządzenie nie ma zastosowania do produktów, na które udzielono pozwolenia na mocy 
dyrektywy, przynajmniej nie przed wygaśnięciem lub unieważnieniem pozwolenia udzielonego 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy. Oznaczałoby to, że niektóre ważne postanowienia, 
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takie jak te dotyczące zmian produktów, na które udzielono już pozwolenia, nie miałyby 
zastosowania. Nie jest to jednak pożądany cel nowego rozporządzenia, tekst należy więc 
odpowiednio zmienić.

Poprawka 73

Stanowisko Rady
Artykuł 92 – ustęp 1a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

1a. Ust. 1 nie ma zastosowania do 
substancji czynnych wytwarzanych in situ 
do celów dezynfekcji wody pitnej.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych okolicznościach uzdatnianie wody pitnej obejmuje bezpośrednią produkcję 
środków dezynfekujących używanych wyłącznie na danym obszarze lub w danym procesie. 
Nie są one wprowadzane do obrotu i w związku z tym należy je wyłączyć z zakresu 
zastosowania omawianego rozporządzenia. Art. 7 i 10 dyrektywy w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi zapewniają odpowiednie wykorzystanie zarówno 
środków dezynfekujących dostępnych na rynku, jak i produkowanych na miejscu.

Poprawka 74

Stanowisko Rady
Artykuł 94

Stanowisko Rady Poprawka

1. Wnioski o udzielenie pozwolenia na 
produkty biobójcze, które są materiałami 
mającymi kontakt z żywnością i które były 
dostępne na rynku w dniu ...* , składane 
są najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 r.

skreślony

W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1, 
produkty biobójcze stanowiące materiały
mające kontakt z żywnością, które 
znajdowały się w obrocie w dniu ...* 
i w odniesieniu do których złożono 
wniosek zgodnie z akapitem pierwszym 
niniejszego ustępu, mogą być 
udostępniane na rynku do daty decyzji 
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o udzieleniu pozwolenia. W przypadku 
odmowy udzielenia pozwolenia na 
udostępnianie na rynku, ten produkt 
biobójczy przestaje być udostępniany na 
rynku w terminie 180 dni od wydania 
decyzji.
W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1, 
produkty biobójcze stanowiące materiały, 
które mają kontakt z żywnością i które 
znajdowały się w obrocie w dniu ...* 
i w odniesieniu do których nie złożono 
wniosku zgodnie z akapitem pierwszym 
niniejszego ustępu, mogą być nadal 
udostępniane na rynku przez 180 dni od 
daty, o której mowa w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu. 
2. Usuwanie i wykorzystywanie 
istniejących zapasów produktów 
biobójczych do zastosowania, na które 
właściwy organ lub Komisja nie udzieliły 
pozwolenia, może być kontynuowane 
przez 365 dni od daty decyzji, o której 
mowa w ust. 1 akapit drugi, lub dwanaście 
miesięcy od daty, o której mowa w ust. 1 
akapit trzeci, w zależności od tego, która 
z tych dat jest późniejsza.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe środki przejściowe dotyczące materiałów mających kontakt z żywnością nie są 
konieczne, gdyż materiały mające kontakt z żywnością będą uważane za wyroby poddane 
działaniu produktów biobójczych. Środki przejściowe dotyczące wyrobów poddanych 
działaniu produktów biobójczych określone w art. 93 będą miały zastosowanie do materiałów 
mających kontakt z żywnością. Niniejsza poprawka ma charakter techniczny i nie wprowadza 
znaczących zmian w tekście. Jej celem jest polepszenie spójności (zarówno w obrębie tekstu, 
jak i z innymi przepisami), żeby uniknąć powtórzeń, uściślić lub uprościć tekst.
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Poprawka 75

Stanowisko Rady
Artykuł 95 – ustęp 1 – akapit trzeci

Stanowisko Rady Poprawka

Do celów niniejszego ustępu 
i w odniesieniu do istniejących substancji 
czynnych wymienionych w załączniku II 
do rozporządzenia (WE) nr 1451/2007, 
przepisy dotyczące obowiązkowego
udostępniania danych określone w art. 61 
i 62 niniejszego rozporządzenia stosuje się 
do wszystkich badań toksykologicznych 
i ekotoksykologicznych zawartych 
w dokumentacji. Właściwa osoba ma 
obowiązek wystąpić o udostępnienie 
danych tylko w odniesieniu do tych 
danych, których jeszcze nie posiada.

Do celów niniejszego ustępu 
i w odniesieniu do istniejących substancji 
czynnych wymienionych w załączniku II 
do rozporządzenia (WE) nr 1451/2007, 
przepisy dotyczące obowiązkowego 
udostępniania danych określone w art. 61,
62 i 63 niniejszego rozporządzenia stosuje 
się do wszystkich badań zawartych 
w dokumentacji. Właściwa osoba ma 
obowiązek wystąpić o udostępnienie 
danych tylko w odniesieniu do tych 
danych, których jeszcze nie posiada.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że rozporządzenie nie zawiera postanowień dotyczących obowiązkowej wymiany danych, 
ten wyraz należy skreślić. Ponadto jako że art. 63 dotyczący wykorzystywania danych przy 
kolejnych wnioskach również przewiduje pewien rodzaj wymiany danych, w tym ustępie 
należy zamieścić odniesienie do niego. Postanowienia te powinny również mieć zastosowanie 
do badań w ogóle.

Poprawka 76

Stanowisko Rady
Artykuł 95 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

3. Ze skutkiem od dnia …* nie udostępnia 
się na rynku produktów biobójczych 
zawierających substancję czynną, 
w odniesieniu do której w wykazie, 
o którym mowa w ust. 2, nie podano 
właściwej osoby.

3. Ze skutkiem od dnia …* produktu 
biobójczego nie wprowadza się do obrotu, 
jeśli wytwórca lub importer substancji 
czynnej lub substancji czynnych 
zawartych w produkcie lub, w stosownych 
przypadkach, importer produktu 
biobójczego nie widnieje w wykazie, o 
którym mowa w ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Powyższy artykuł został istotnie zmieniony przez Radę. Obecne odniesienie do „właściwej 
osoby” nie jest jasne i zaproponowana poprawka zapewnia konieczne wyjaśnienie.

Poprawka 77

Stanowisko Rady
Załącznik -I (nowy) 

Stanowisko Rady Poprawka

Załącznik -I

Wykaz substancji czynnych wraz z 
dotyczącymi ich wymogami, dozwolonych 
do stosowania w produktach biobójczych
[Pełny tekst załącznika I ze stanowiska 
Parlamentu w pierwszym czytaniu (EP-
PW-TC1-COD(2009)0076) zamieszcza się 
ponownie jako załącznik  -I (nowy).]

Or. en

Uzasadnienie

Substancje czynne powinny nadal widnieć w załączniku do rozporządzenia. Nowemu 
proponowanemu przez Radę podejściu – zgodnie z którym wymagałyby one osobnych 
pozwoleń w drodze aktów wykonawczych – brakuje przejrzystości. Ponadto jest to niespójne z 
odpowiednimi przepisami art. 27 w sprawie włączenia substancji czynnych do procedury 
uproszczonej, która nadal jest regulowana w trybie aktów delegowanych.

Poprawka 78

Stanowisko Rady
Załącznik I – Kategoria 1 – – 200-018-0 Kwas mlekowy – Kolumna 3 

Stanowisko Rady Poprawka

Stężenie podlega ograniczeniu, tak aby 
każdy produkt biobójczy nie wymagał 
klasyfikowania wg dyrektywy 1999/45/WE 
ani rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić wszystkie wpisy w kolumnie 3 „Stężenie podlega ograniczeniu, tak aby […] nr
1272/2008”. To „ograniczenie" całkowicie wprowadza w błąd, gdyż produkty biobójcze 
zawierające substancje czynne zamieszczone w załączniku I o jakichkolwiek niebezpiecznych 
właściwościach mogą wciąż być przedmiotem uproszczonej procedury udzielania pozwoleń 
zgodnie z art. 24 (np. substancje rakotwórcze poniżej 0,1%).

Poprawka 79

Stanowisko Rady
Załącznik I – Kategoria 1 – 204-823-8 Octan sodu – Kolumna 3

Stanowisko Rady Poprawka

Stężenie podlega ograniczeniu, tak aby 
każdy produkt biobójczy nie wymagał 
klasyfikowania wg dyrektywy 1999/45/WE 
ani rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić wszystkie wpisy w kolumnie 3 „Stężenie podlega ograniczeniu, tak aby […] nr 
1272/2008”. To „ograniczenie" całkowicie wprowadza w błąd, gdyż produkty biobójcze 
zawierające substancje czynne zamieszczone w załączniku I o jakichkolwiek niebezpiecznych 
właściwościach mogą wciąż być przedmiotem uproszczonej procedury udzielania pozwoleń 
zgodnie z art. 24 (np. substancje rakotwórcze poniżej 0,1%).

Poprawka 80

Stanowisko Rady
Załącznik I – Kategoria 1 – 208-534-8 Benzoesan sodu – Kolumna 3

Stanowisko Rady Poprawka

Stężenie podlega ograniczeniu, tak aby 
każdy produkt biobójczy nie wymagał 
klasyfikowania wg dyrektywy 1999/45/WE 
ani rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Należy skreślić wszystkie wpisy w kolumnie 3 „Stężenie podlega ograniczeniu, tak aby […] nr 
1272/2008”. To „ograniczenie" całkowicie wprowadza w błąd, gdyż produkty biobójcze 
zawierające substancje czynne zamieszczone w załączniku I o jakichkolwiek niebezpiecznych 
właściwościach mogą wciąż być przedmiotem uproszczonej procedury udzielania pozwoleń 
zgodnie z art. 24 (np. substancje rakotwórcze poniżej 0,1%).

Poprawka 81

Stanowisko Rady
Załącznik I – Kategoria 1 201-766-0 (+)-Kwas winowy – Kolumna 3

Stanowisko Rady Poprawka

Stężenie podlega ograniczeniu, tak aby 
każdy produkt biobójczy nie wymagał 
klasyfikowania wg dyrektywy 1999/45/WE 
ani rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić wszystkie wpisy w kolumnie 3 „Stężenie podlega ograniczeniu, tak aby […] nr 
1272/2008”. To „ograniczenie" całkowicie wprowadza w błąd, gdyż produkty biobójcze 
zawierające substancje czynne zamieszczone w załączniku I o jakichkolwiek niebezpiecznych 
właściwościach mogą wciąż być przedmiotem uproszczonej procedury udzielania pozwoleń 
zgodnie z art. 24 (np. substancje rakotwórcze poniżej 0,1%).

Poprawka 82

Stanowisko Rady
Załącznik I – Kategoria 3 – 200-580-7 Kwas octowy

Stanowisko Rady

200-580-7 Kwas octowy Stężenie podlega 
ograniczeniu, żeby każdy 
produkt biobójczy nie 
wymagał klasyfikowania wg 
dyrektywy 1999/45/WE ani 
rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008.

Poprawka

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Substancja czynna nie spełnia kryteriów wyłączenia wymienionych w art. 27 ust. 2 (np. 
działanie żrące na skórę).

Poprawka 83

Stanowisko Rady
Załącznik I – Kategoria 3 – 201-176-3 Kwas propionowy

Stanowisko Rady

201-176-3 Kwas propionowy Stężenie podlega 
ograniczeniu, żeby każdy 
produkt biobójczy nie 
wymagał klasyfikowania 
wg dyrektywy 1999/45/WE 
ani rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008.

Poprawka

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Substancja czynna nie spełnia kryteriów wyłączenia wymienionych w art. 27 ust. 2 (np. 
działanie żrące na skórę).

Poprawka 84

Stanowisko Rady
Załącznik I – Kategoria 7 – 203-376-6 Cytronelal

Stanowisko Rady Poprawka

203-376-6 Cytronelal skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Substancja czynna nie spełnia kryteriów wyłączenia wymienionych w art. 27 ust. 2 (np. 
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działanie żrące na skórę).

Poprawka 85

Stanowisko Rady
Załącznik II – Tytuł 1 – punkt 3.9.a (nowy) Wnioskowanie przez analogię na podstawie 
danych uzyskanych w badaniach na ssakach – kolumna 1

Stanowisko Rady Poprawka

3.9.a. Wnioskowanie przez analogię na 
podstawie danych uzyskanych w 
badaniach na ssakach
Dane uzyskano w wyniku oceny 
toksykologicznej przeprowadzonej na 
ssakach.  Zgłoszeniu podlega najbardziej 
czuły odnośny długoterminowy 
toksykologiczny punkt końcowy w 
przypadku ssaków (NOAEL) wyrażony w 
mg badanego związku/kg masy ciała/ 
dobę.

Or. en

Poprawka 86

Stanowisko Rady
Załącznik II –  Tytuł 1 – 8.7 Toksyczność ostra – Kolumna 3

Stanowisko Rady Poprawka

Badań nie trzeba z reguły wykonywać, 
jeśli:

Badań nie trzeba z reguły wykonywać, 
jeśli:

– substancja zaklasyfikowana jest jako 
żrąca dla skóry.

– substancja zaklasyfikowana jest jako 
żrąca lub silnie drażniąca dla skóry.
Jeżeli mimo to badania są wykonywane, 
nie stosuje się stężeń żrących dla skóry lub 
silnie ją podrażniających.

Or. en
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Poprawka 87

Stanowisko Rady
Załącznik II – Tytuł 1 – 8.7.3 Toksyczność ostra - Badanie przy narażeniu przez skórę –
Kolumna 1

Stanowisko Rady Poprawka

8.7.3. Badanie przy narażeniu przez skórę 8.7.3. Badanie przy narażeniu przez skórę
Badanie działania przy narażeniu przez 
skórę jest właściwe, jeśli:

Badanie działania przy narażeniu przez 
skórę jest konieczne wyłącznie wówczas, 
gdy:

– jest mało prawdopodobne wdychanie 
substancji; lub

– nie jest prawdopodobne wdychanie 
substancji;

– istnieje prawdopodobieństwo kontaktu 
ze skórą podczas produkcji lub 
stosowania substancji; lub

– istnieje prawdopodobieństwo kontaktu 
ze skórą podczas produkcji lub 
stosowania substancji;

– właściwości fizyczno-chemiczne 
i toksykologiczne wskazują na 
możliwość wchłaniania dużej ilości 
substancji przez skórę.

– właściwości fizyczno-chemiczne i 
toksykologiczne wskazują na możliwość 
wchłaniania dużej ilości substancji przez 
skórę; oraz
– wyniki badania przenikania przez 
skórę in vitro (OECD 428) wykazują 
wysoki poziom wchłaniania oraz 
przyswajalności biologicznej przez 
skórę.

Or. en

Poprawka 88

Stanowisko Rady
Załącznik II – Tytuł 1 – 8.9 Toksyczność dla dawki powtarzanej – Kolumna 1 – litera 
(i))

Stanowisko Rady Poprawka

Toksyczność dla dawki powtarzanej Toksyczność dla dawki powtarzanej
(i) w badaniu ostrej toksyczności skórnej 
działanie toksyczne obserwuje się przy 
niższych dawkach niż w badaniu 
toksyczności pokarmowej;

(i) w ewentualnym badaniu ostrej 
toksyczności skórnej działanie toksyczne 
obserwuje się przy niższych dawkach niż 
w badaniu toksyczności pokarmowej;

Or. en
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Poprawka 89

Stanowisko Rady
Załącznik II – Tytuł 1 – 8.9 Toksyczność dla dawki powtarzanej – Kolumna 3 – akapit 1 
a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W celu ograniczenia testów 
wykonywanych na zwierzętach 
kręgowych, a w szczególności 
konieczności przeprowadzania 
niezależnych badań dotyczących 
pojedynczego punktu końcowego, przy 
opracowywaniu badań toksyczności dawki 
powtarzanej uwzględnia się możliwość 
zbadania szeregu punktów końcowych w 
ramach jednego badania.

Or. en

Poprawka 90

Stanowisko Rady
Załącznik II – Tytuł 1 – 8.10.1 – Kolumna 1

Stanowisko Rady Poprawka

8.10.1. Prenatalne badanie toksyczności 
rozwojowej, preferowanym gatunkiem jest 
królik; preferowaną drogą podawania jest 
droga doustna.

8.10.1. Prenatalne badanie toksyczności 
rozwojowej, preferowanym gatunkiem jest 
królik; preferowaną drogą podawania jest 
droga doustna.

Badanie należy początkowo przeprowadzić 
na jednym gatunku. Decyzja dotycząca 
potrzeby przeprowadzenia dodatkowych 
badań na drugim gatunku (szczur) lub 
badań dotyczących mechanizmów 
powinna być oparta na wynikach 
pierwszych badań i na wszelkich innych 
istotnych dostępnych danych.

Badanie należy początkowo przeprowadzić 
na jednym gatunku. 

Or. en
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Poprawka 91

Stanowisko Rady
Załącznik II – Tytuł 1 – 8.10.2 – Kolumna 1

Stanowisko Rady Poprawka

8.10.2. Badanie szkodliwego działania na 
rozrodczość na dwóch pokoleniach 
jednego gatunku przeprowadzane na 
szczurach; preferowanym sposobem 
podawania jest droga doustna.

8.10.2. Badanie szkodliwego działania na 
rozrodczość na dwóch pokoleniach 
jednego gatunku przeprowadzane na 
szczurach; preferowanym sposobem 
podawania jest droga doustna.

Jeżeli stosowana jest inna metoda badania 
szkodliwego działania na rozrodczość, 
należy przedstawić uzasadnienie.

Jeżeli stosowana jest inna metoda badania 
szkodliwego działania na rozrodczość, 
należy przedstawić uzasadnienie. Jeżeli i 
wówczas, gdy na szczeblu UE przyjmie się 
rozszerzone badanie szkodliwego 
działania na rozrodczość na jednym 
pokoleniu, należy je uznać za podejście 
alternatywne do badania na kilku 
pokoleniach.

Or. en

Poprawka 92

Stanowisko Rady
Załącznik II – Tytuł 1 – 8.10.3 – Kolumna 1

Stanowisko Rady Poprawka

8.10.3. Dalsze prenatalne badanie 
toksyczności rozwojowej; preferowanym 
gatunkiem jest szczur, preferowanym
sposobem podawania jest droga 
pokarmowa. 

8.10.3. Dalsze prenatalne badanie 
toksyczności rozwojowej. Decyzja 
dotycząca potrzeby przeprowadzenia 
dodatkowych badań na drugim gatunku 
lub badań dotyczących mechanizmów 
powinna być oparta na wynikach 
pierwszych badań (8.10.1) i na wszelkich 
innych istotnych dostępnych danych ( w 
szczególności badania Reprotox na 
gryzoniach). Preferowanym gatunkiem 
jest szczur, preferowanym sposobem 
podawania jest droga pokarmowa.

Or. en
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Poprawka 93

Stanowisko Rady
Załącznik II – Tytuł 1 – 8.13.2 Neurotoksyczność, w tym neurotoksyczność rozwojowa –
Kolumna 1 - tytuł

Stanowisko Rady Poprawka

8.13.2. Neurotoksyczność, w tym 
neurotoksyczność rozwojowa

8.13.2. Neurotoksyczność

Or. en

Uzasadnienie

Kontrola neurotoksyczności rozwojowej będzie nadal konieczna w okolicznościach 
precyzyjnie określonych w tekście.

Poprawka 94

Stanowisko Rady
Załącznik II – Tytuł 1 – 8.13.4  Immunotoksyczność, w tym immunotoksyczność 
rozwojowa – Kolumna 1 - tytuł

Stanowisko Rady Poprawka

8.13.4. Immunotoksyczność, w tym 
immunotoksyczność rozwojowa

8.13.4. Immunotoksyczność 

Or. en

Uzasadnienie

Kontrola neurotoksyczności rozwojowej będzie nadal konieczna w okolicznościach 
precyzyjnie określonych w tekście.

Poprawka 95

Stanowisko Rady
Załącznik III – Tytuł 1 – 8.5.4 – Kolumna 1

Stanowisko Rady Poprawka

8.5.4. Dla produktów biobójczych, które 
mają zostać objęte pozwoleniem w celu ich 

8.5.4. Dla produktów biobójczych, które 
mają zostać objęte pozwoleniem w celu ich 
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stosowania z innymi produktami 
biobójczymi, należy uwzględnić łączne 
poddanie produktów badaniu na ostrą 
toksyczność skórną oraz podrażnienie 
skóry i oczu.

stosowania z innymi produktami 
biobójczymi, ocenia się zagrożenia dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska wynikające 
z łącznego stosowania tych produktów. 
W niektórych przypadkach, na przykład w 
przypadku niedostępności ważnych 
danych określonego rodzaju 
przedstawionych w kolumnie 3, może to 
wymagać przeprowadzenia ograniczonej 
liczby badań toksyczności ostrej z 
zastosowaniem łącznym produktów.

Or. en

Poprawka 96

Stanowisko Rady
Załącznik III – Tytuł 1 – 8.7– Kolumna 1

Stanowisko Rady Poprawka

8.7. Dostępne dane toksykologiczne 
odnoszące się do:

8.7. Dostępne dane toksykologiczne 
odnoszące się do:

– substancji pomocniczych (tj. substancji 
potencjalnie niebezpiecznych), lub

– substancji pomocniczych (tj. substancji 
potencjalnie niebezpiecznych), lub

– mieszaniny, w której przynajmniej 
jednym składnikiem jest substancja 
potencjalnie niebezpieczna

– mieszaniny, w której przynajmniej 
jednym składnikiem jest substancja 
potencjalnie niebezpieczna.

– jeżeli nie są dostępne żadne dane, 
w odniesieniu do substancji pomocniczych
(tj. substancji potencjalnie 
niebezpiecznych) lub mieszaniny, w której 
przynajmniej jednym składnikiem jest 
substancja potencjalnie niebezpieczna, 
należy przeprowadzić odpowiednie
badanie(-a) opisane w załączniku II

Jeżeli nie są dostępne wystarczające dane
w odniesieniu do substancji pomocniczych
i nie można ich uzyskać dzięki 
wnioskowaniu przez analogię lub innym 
przyjętym metodom niewymagającym 
przeprowadzania badań, w odniesieniu do
substancji potencjalnie niebezpiecznych 
lub mieszaniny, w której przynajmniej 
jednym składnikiem jest substancja 
potencjalnie niebezpieczna, należy 
przeprowadzić ukierunkowane badanie(-a)
toksyczności ostrej opisane w załączniku 
II.

Or. en
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Poprawka 97

Stanowisko Rady
Załącznik III – Tytuł 1 – 9.3. Działanie na pozostałe organizmy inne niż zwalczane (flora 
i fauna), dla których może wystąpić ryzyko – Kolumna 3

Stanowisko Rady Poprawka

Dane do przeprowadzenia oceny zagrożeń 
dla dzikich ssaków pochodzą z oceny 
toksykologicznej przeprowadzonej na 
ssakach

Or. en

Poprawka 98

Stanowisko Rady
Załącznik III – Tytuł 2 – 8.8.– Kolumna 1

Stanowisko Rady Poprawka

Uzupełniające badania dotyczące 
mieszanin produktów biobójczych

Uzupełniające badania dotyczące 
mieszanin produktów biobójczych

Dla produktów biobójczych, które mają 
zostać objęte pozwoleniem w celu ich 
stosowania z innymi produktami 
biobójczymi, mieszanina produktów 
powinna, o ile jest to możliwe, zostać 
poddana badaniu na ostrą toksyczność 
skórną i w zależności od przypadku, 
podrażnienie skóry i oczu

Dla produktów biobójczych, które mają 
zostać objęte pozwoleniem w celu ich 
stosowania z innymi produktami 
biobójczymi, ocenia się zagrożenia dla 
ludzi i środowiska wynikające ze 
stosowania połączeń produktów.  W 
niektórych przypadkach, na przykład w 
przypadku niedostępności ważnych 
danych określonego rodzaju 
przedstawionych w kolumnie 3, może to 
wymagać przeprowadzenia ograniczonej 
liczby badań toksyczności ostrej z 
zastosowaniem łącznym produktów.

Or. en

Poprawka 99

Stanowisko Rady
Załącznik III – Tytuł 2 – 9.3. Działanie na pozostałe organizmy inne niż zwalczane (flora 
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i fauna), dla których może wystąpić ryzyko – Kolumna 3

Stanowisko Rady Poprawka

Dane do przeprowadzenia oceny zagrożeń 
dla dzikich ssaków pochodzą z oceny 
toksykologicznej przeprowadzonej na 
ssakach

Or. en

Poprawka 100

Stanowisko Rady
Załącznik V – Kategoria 1: Produkty dezynfekujące – grupa 2 – ustęp 5a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Do tej grupy produktowej nie zalicza się 
produktów czyszczących, które nie mają 
działania biobójczego, włącznie z płynami 
do mycia, proszkami do prania i 
podobnymi produktami. 

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka uściślająca, aby środki do prania i czyszczenia zawierające np. kwasy (do 
usuwania kamienia), środki alkaliczne (do usuwania tłustego brudu), utleniacze (do usuwania 
plam) lub alkohol (jako rozpuszczalnik) nie podlegały procedurze wydawania pozwoleń jako 
produkty biobójcze. Wymienione substancje mogą mieć uboczne działanie biobójcze.

Poprawka 101

Stanowisko Rady
Załącznik V – Kategoria 2: Produkty konserwujące – Grupa 9 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Ta grupa produktów obejmuje środki 
przeciwdziałające osadzaniu się 
mikroorganizmów (np. drobnoustrojów 
patogennych lub odorotwórczych) na 
powierzchni materiałów, a tym samym 
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ograniczające powstawanie zapachów lub 
zapobiegające mu lub mające inne 
zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku tekstyliów poddawanych działaniu produktów biobójczych najczęściej nie chodzi 
w pierwszej kolejności o ochronę włókien, lecz o zahamowanie gromadzenia się na ich 
powierzchni mikroorganizmów.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w swoim wspólnym stanowisku 
dotyczącym projektu rozporządzenia w sprawie udostępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych Rada przyjęła prawie połowę poprawek Parlamentu. Mimo to 
dostrzega ona potrzebę wprowadzenia dalszych znaczących zmian w celu zapewnienia 
realizacji wyznaczonych celów, takich jak usunięcie braków w obowiązującej dyrektywie 
98/8/WE dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, usprawnienie 
procedury wydawania pozwoleń i skrócenie procedury podejmowania decyzji przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony. Zmiany te obejmują m.in. 
uproszczone pozwolenia wydawane dla rodzin produktów i marek handlowych.

Sprawozdawczyni ubolewa, że wspólne stanowisko zawiera wiele niespójności i 
sprzeczności, które Parlament jest zmuszony usunąć, a ponadto krytykuje samowolną zmianę 
układu artykułów. 
Wiele poprawek ma zatem charakter techniczny i nie wprowadza do tekstu żadnych zmian 
merytorycznych. Ich celem jest natomiast poprawa spójności (w obrębie samego tekstu i 
pomiędzy omawianym rozporządzeniem a innymi aktami prawnymi UE), usunięcie 
podwójnych zobowiązań prawnych i uproszczenie tekstu. 

Z uwagi na konkurencję i na rynek wewnętrzny pożądany jest jasny i przejrzysty system opłat 
zarówno dla Agencji, jak i dla państw członkowskich.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem fakt, że substancje czynne produktów 
biobójczych podlegające uproszczonej procedurze wydawania pozwoleń są obecnie 
wymienione w załączniku do rozporządzenia. Nie należy go jednak ograniczać do tej 
szczególnej grupy produktów, lecz regulować pozwolenia dla wszystkich substancji czynnych 
za pośrednictwem aktów delegowanych. 

Odnośnie do wymogów informacyjnych dotyczących substancji czynnych i produktów 
biobójczych należy uwzględnić nowe, istotne możliwości unikania badań na zwierzętach. 

Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych wymagają jasnych regulacji, przy czym 
należy unikać znakowania produktów biobójczych, które nie występują już w produkcie 
końcowym. Należy również unikać powielania przepisów dotyczących znakowania, 
zawartych w innych aktach prawnych. 

Wprowadzenie pozwolenia wspólnotowego stanowi istotny krok w kierunku 
zharmonizowanego europejskiego rynku produktów biobójczych. Jest to najlepszy i 
najbardziej skuteczny system umożliwiający poprawę dostępności tych produktów i 
stymulowanie innowacji oraz przynoszący dodatkowe korzyści dla zdrowia ludzi i dla 
ochrony środowiska. Centralny system pozwoleń ma ponadto wyraźny pozytywny wpływ na 
rynek wewnętrzny dzięki możliwości przeprowadzania we wszystkich państwach 
członkowskich UE spójnych ocen oraz jednolitej realizacji wymagań. Prowadzi to również do 
lepszej ochrony konsumentów. W celu należytego uwzględnienia obecnej ilości pracy ECHA 
oraz powolnej, niestety, kontroli substancji czynnych sprawozdawczyni proponuje stopniowe 
wprowadzenie pozwolenia unijnego. 
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Bezpieczne stosowanie produktów biobójczych wymaga, by równolegle do dyrektywy 
ramowej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów istniała również dyrektywa 
ramowa w sprawie zrównoważonego stosowania produktów biobójczych, aby profesjonalni i 
zwykli użytkownicy produktów biobójczych byli informowani o ich bezpiecznym stosowaniu 
oraz o dopuszczalnych alternatywach. W każdym przypadku powinno się to wiązać ze 
szkoleniem odnośnych grup docelowych, a przynajmniej użytkowników profesjonalnych. 


