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Poprawka 101
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W procesie wydawania pozwolenia 
lub przedłużenia pozwolenia na produkty 
biobójcze powinna istnieć możliwość 
porównania co najmniej dwóch produktów 
biobójczych w odniesieniu do ryzyka, jakie 
stwarzają oraz korzyści wynikających z ich 
stosowania. W wyniku takiej oceny 
porównawczej produkty biobójcze, na 
które wydano pozwolenie, zawierające 
substancje czynne oznaczone jako 
kwalifikujące się do zastąpienia mogłyby
zostać zastąpione innymi, które stwarzają 
znacznie mniejsze ryzyko dla zdrowia lub 
środowiska, oraz w przypadku których nie 
występują znaczące niekorzystne skutki 
gospodarcze lub praktyczne. W takich 
przypadkach należy przewidzieć stosowne 
okresy stopniowego wycofywania.

(14) W procesie wydawania pozwolenia 
lub przedłużenia pozwolenia na produkty 
biobójcze powinna istnieć możliwość 
porównania co najmniej dwóch produktów 
biobójczych w odniesieniu do ryzyka, jakie 
stwarzają oraz korzyści wynikających z ich 
stosowania. W wyniku takiej oceny 
porównawczej każdy produkt biobójczy 
mógłby zostać zastąpiony innymi, które 
stwarzają znacznie mniejsze ryzyko dla 
zdrowia lub środowiska, oraz w przypadku 
których nie występują znaczące 
niekorzystne skutki gospodarcze lub 
praktyczne. W takich przypadkach należy 
przewidzieć stosowne okresy stopniowego 
wycofywania.

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi wynika nie tyle z substancji czynnej, której w 
każdym produkcie znajduje się mała ilość, a raczej z samego produktu i jego zastosowania. 
Porównywanie jedynie produktów zawierających substancję kwalifikującą się do zastąpienia 
będzie mało przydatne.  Każdego roku odkrywa się bardzo nieliczne nowe substancje czynne, 
które nie są w stanie zastąpić starych substancji, przez co substancje kwalifikujące się do 
zastąpienia pozostaną na rynku dłużej niż oczekiwano. W celu pobudzenia innowacyjności 
zasadnicze znaczenie ma popieranie jedynie najbezpieczniejszych produktów na rynku.

Poprawka 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Jako że produkty stosowane w celu 
konserwacji żywności i pasz poprzez 
zwalczanie szkodliwych organizmów, 
uprzednio ujęte w zakresie grupy 
produktowej 20, są objęte zakresem 
dyrektywy Rady 89/107/EWG i 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady, nie 
należy zachować tej grupy produktowej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie byłej grupy produktowej 20 („Środki konserwujące żywność lub pasze”) 
zawartej w dyrektywie 98/80 jest konieczne, ale jej definicja musi zostać zmieniona, ponieważ 
te produkty biobójcze nie są środkami konserwującymi, lecz środkami odkażającymi (w 
związku z czym stara definicja powodowała zamieszanie). Na przykład produkty stosowane do 
odkażania pasz z ludzkich patogenów, takich jak salmonella, nie spełniają wymogów 
określonych w przepisach dotyczących dodatków paszowych. W rzeczywistości produkty te nie 
wpływają korzystnie na paszę ani nie zwiększają jej wartości. 

Poprawka 103
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby uwzględnić specyficzny 
charakter niektórych produktów 
biobójczych oraz niski poziom ryzyka 
związany z ich proponowanym 
zastosowaniem, oraz aby zachęcić do 
opracowywania produktów biobójczych 
zawierających nowe substancje czynne, 
należy przewidzieć wspólnotowe 
pozwolenie na te produkty.

skreślony

Or. en
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Poprawka 104
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu ułatwienia dostępu do rynku 
wewnętrznego oraz uniknięcia 
dodatkowych kosztów i czasu związanych 
z uzyskaniem oddzielnych krajowych 
pozwoleń w poszczególnych państwach 
członkowskich, Komisja, biorąc pod 
uwagę doświadczenie wynikające ze 
stosowania przepisów w sprawie pozwoleń 
wspólnotowych, może zadecydować o 
rozszerzeniu zakresu procedury
wydawania pozwolenia wspólnotowego na 
inne produkty biobójcze.

(24) W celu ułatwienia dostępu do rynku 
wewnętrznego oraz uniknięcia 
dodatkowych kosztów i czasu związanych 
z uzyskaniem oddzielnych krajowych 
pozwoleń w poszczególnych państwach 
członkowskich, Komisja postanowiła 
objąć procedurą wydawania pozwolenia 
wspólnotowego wszystkie produkty 
biobójcze.

Or. en

Poprawka 105
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) W szczególności Komisja powinna 
być upoważniona do przyjmowania 
środków dotyczących decyzji w sprawie 
wniosków o włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, o przedłużenie lub 
przegląd włączenia, do określania procedur 
związanych z przedłużeniem i przeglądem 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I, do rozszerzenia przepisów dotyczących 
pozwoleń wspólnotowych na inne 
kategorie produktów biobójczych, do 
określania kryteriów i procedur 
związanych z unieważnianiem pozwolenia 
lub zmianami warunków pozwolenia, w 
tym w odniesieniu do mechanizmu 
rozstrzygania sporów, do określania 

(61) W szczególności Komisja powinna 
być upoważniona do przyjmowania 
środków dotyczących decyzji w sprawie 
wniosków o włączenie substancji czynnej 
do załącznika I, o przedłużenie lub 
przegląd włączenia, do określania procedur 
związanych z przedłużeniem i przeglądem 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I, do określania kryteriów i procedur 
związanych z unieważnianiem pozwolenia 
lub zmianami warunków pozwolenia, w 
tym w odniesieniu do mechanizmu 
rozstrzygania sporów, do określania 
ogólnych maksymalnych ilości substancji 
czynnych lub produktów biobójczych, 
które mogą zostać uwolnione w trakcie 
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ogólnych maksymalnych ilości substancji 
czynnych lub produktów biobójczych, 
które mogą zostać uwolnione w trakcie 
doświadczeń oraz minimalnych danych, 
które należy przedłożyć, do ustanowienia 
zharmonizowanej struktury opłat i innych 
zasad dotyczących wnoszenia opłat i 
należności wobec właściwych organów i 
agencji, do dostosowywania załączników 
do postępu naukowo-technicznego, do 
wykonywania programu prac i do 
określania powiązanych praw i 
obowiązków właściwych organów i 
uczestników programu oraz do 
rozszerzania okresu trwania programu prac 
na określony czas. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
uzupełnienie niniejszego rozporządzenia o 
nowe elementy inne niż istotne, środki te 
należy przyjąć zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą określoną 
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

doświadczeń oraz minimalnych danych, 
które należy przedłożyć, do ustanowienia 
zharmonizowanej struktury opłat i innych 
zasad dotyczących wnoszenia opłat i 
należności wobec właściwych organów i 
agencji, do dostosowywania załączników 
do postępu naukowo-technicznego, do 
wykonywania programu prac i do 
określania powiązanych praw i 
obowiązków właściwych organów i 
uczestników programu oraz do 
rozszerzania okresu trwania programu prac 
na określony czas. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
uzupełnienie niniejszego rozporządzenia o 
nowe elementy inne niż istotne, środki te 
należy przyjąć zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą określoną 
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Or. en

Poprawka 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 66 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) Biorąc pod uwagę, że niektóre 
produkty nie były wcześniej objęte 
prawodawstwem wspólnotowym w 
dziedzinie produktów biobójczych, należy 
przewidzieć okres przejściowy, aby 
przedsiębiorstwa mogły przygotować się 
na wprowadzenie przepisów dotyczących 
substancji czynnych wytwarzanych in-situ, 
wyrobów i materiałów poddanych ich 
działaniu oraz materiałów mających 
styczność z żywnością.

(66) Biorąc pod uwagę, że niektóre 
produkty nie były wcześniej objęte 
prawodawstwem wspólnotowym w 
dziedzinie produktów biobójczych, należy 
przewidzieć okres przejściowy, aby 
przedsiębiorstwa mogły przygotować się 
na wprowadzenie przepisów dotyczących 
substancji czynnych wytwarzanych in-situ, 
wyrobów i materiałów poddanych ich 
działaniu.
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Or. en

Uzasadnienie

Materiały mające styczność z żywnością nie powinny być objęte zakresem wniosku, jako że 
prowadziłoby to do podwójnej regulacji i oceny. Kwestia materiałów mających kontakt z 
żywnością została już uregulowana rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004. Wszelkie 
zmiany przepisów dotyczących materiałów mających styczność z żywnością powinny 
przybierać formę przeglądu prawodawstwa dotyczącego tych materiałów, a nie rozszerzania 
zakresu rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych. 

Poprawka 107
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Zasada ostrożności

Niniejsze rozporządzenie opiera się na 
zasadzie ostrożności.

Or. de

Poprawka 108
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1b
Cel niniejszego rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska. Szczególną 
uwagę należy poświęcić ochronie dzieci, 
kobiet ciężarnych i osób chorych.

Or. de
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Poprawka 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera p a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością oraz uchylające 
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

Materiały mające styczność z żywnością nie powinny być objęte zakresem wniosku, jako że 
prowadziłoby to do podwójnej regulacji i oceny. Kwestia materiałów mających kontakt z 
żywnością została już uregulowana rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004. Wszelkie 
zmiany przepisów dotyczących materiałów mających styczność z żywnością powinny 
przybierać formę przeglądu prawodawstwa dotyczącego tych materiałów, a nie rozszerzania 
zakresu rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych. 

Poprawka 110
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „materiał lub wyrób poddany działaniu” 
oznacza

k) „materiał lub wyrób poddany działaniu” 
oznacza

każdą substancję, mieszaninę, materiał lub 
wyrób, które zostały poddane działaniu 
produktu biobójczego lub zawierają jeden 
produkt biobójczy lub większą ich liczbę w 
celu ochrony danej substancji, 
mieszaniny, materiału lub wyrobu przed 
szkodliwym działaniem organizmów;

każdą substancję, mieszaninę, materiał lub 
wyrób, które zostały poddane działaniu 
produktu biobójczego lub zawierają jeden 
produkt biobójczy lub większą ich liczbę w 
celu wyjaśnienia właściwości biobójczych 
zgodnie z ich przeznaczeniem;

Or. it
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Uzasadnienie

Powyższa poprawka rozszerza zakres stosowania wyrobów i materiałów poddanych 
działaniu, obejmując zarówno takie wyroby jak farby, które były konserwowane, jak i wyroby 
o działaniu zewnętrznym, np. moskitiery zawierające produkt biobójczy. Ocenę przeprowadza 
się zatem na poziomie chemicznym.

Poprawka 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera s) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

s) „materiały mające styczność z 
żywnością” oznaczają

skreślona

materiał lub wyrób, który będzie mieć 
styczność z żywnością, objęty przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1935/200443;
43 Dz.U. L 338 z 13.11.04, s. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Materiały mające styczność z żywnością nie powinny być objęte zakresem wniosku, jako że 
prowadziłoby to do podwójnej regulacji i oceny. Kwestia materiałów mających kontakt z 
żywnością została już uregulowana rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004. Wszelkie 
zmiany przepisów dotyczących materiałów mających styczność z żywnością powinny 
przybierać formę przeglądu prawodawstwa dotyczącego tych materiałów, a nie rozszerzania 
zakresu rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych. 

Poprawka 112
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) narażenie ludzi na tę substancję czynną 
zawartą w produkcie biobójczym, w 
normalnych warunkach użytkowania, jest 

a) narażenie ludzi na tę substancję czynną 
zawartą w produkcie biobójczym, w 
normalnych warunkach użytkowania, jest 
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znikome, szczególnie w przypadku gdy 
produkt jest użytkowany w systemach 
zamkniętych lub w warunkach ściśle 
kontrolowanych;

znikome lub odpowiednio kontrolowane 
poprzez zrównoważone środki 
użytkowania i przy uwzględnieniu 
swoistych właściwości tej substancji 
czynnej, szczególnie w przypadku gdy 
produkt jest użytkowany w systemach 
zamkniętych lub w warunkach ściśle 
kontrolowanych;

Or. en

Uzasadnienie

Poważne kontrolowanie ryzyka może zmniejszyć narażenie użytkowników, zarówno 
profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych, i ostatecznie chronić środowisko i zdrowie 
użytkowników. Niewielka ilość substancji czynnej, nawet jeśli jest ona sklasyfikowana jako 
CMR1 i użyta na przykład jako przynęta, nie stanowiłaby zagrożenia dla zdrowia człowieka, o 
ile produkt jest odpowiednio opracowany w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek jej 
niewłaściwe użycie. Zatem to produkt i jego zastosowanie decydują, czy istnieje zagrożenie, 
przy założeniu, że w tym przypadku substancja czynna występuje w bardzo małej ilości.

Poprawka 113
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioskodawca składa wniosek w 
sprawie włączenia substancji czynnej do 
załącznika I lub w sprawie kolejnych 
zmian warunków włączenia substancji 
czynnej w Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (zwanej dalej „agencją”) i
podaje agencji nazwę właściwego organu 
w państwie członkowskim, który zgodnie z 
jego wyborem ma dokonać oceny 
wniosku. Wybrany właściwy organ (zwany 
dalej „właściwym organem oceniającym” 
jest odpowiedzialny za ocenę wniosku.

1. Wnioskodawca składa wniosek w 
sprawie włączenia substancji czynnej do 
załącznika I lub w sprawie kolejnych 
zmian warunków włączenia substancji 
czynnej w Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (zwanej dalej „agencją”). 
Agencja podaje nazwę właściwego organu 
w państwie członkowskim, który wybrała 
do dokonania oceny wniosku. Wybrany 
właściwy organ (zwany dalej „właściwym 
organem oceniającym” jest 
odpowiedzialny za ocenę wniosku.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w której będzie rosła liczba wniosków w poszczególnych państwach. 
Można przez to zagwarantować równy podział zadań między państwami członkowskimi.

Poprawka 114
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile postanowienia decyzji w sprawie 
przedłużenia włączenia substancji czynnej 
do załącznika I nie stanowią inaczej,
przedłużenie obowiązuje przez czas 
nieograniczony.

3. O ile postanowienia decyzji w sprawie 
przedłużenia włączenia substancji czynnej 
do załącznika I nie stanowią inaczej, po 
dziesięciu latach następuje sprawdzenie 
przedłużenia włączenia substancji.

Or. de

Poprawka 115
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o wydanie pozwolenia 
składany jest przez lub w imieniu osoby 
odpowiedzialnej za pierwsze 
wprowadzenie produktu biobójczego do 
obrotu w konkretnym państwie 
członkowskim lub na terenie Wspólnoty.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia 
składany jest przez osobę, która będzie 
posiadaczem pozwolenia, lub w jej 
imieniu. Osoba ta może być, choć nie jest
to konieczne, osobą odpowiedzialną za 
pierwsze wprowadzenie produktu 
biobójczego do obrotu w konkretnym 
państwie członkowskim lub na terenie 
Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest większa elastyczność przemysłu w zakresie łańcucha dostaw. W rzeczywistości 
nierzadko zdarza się, że odpowiedzialność za produkt importowany do danego kraju i 
wprowadzany tam do obrotu ponosi dystrybutor, który nie jest posiadaczem pozwolenia, lub, 
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jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych, każda siostrzana spółka 
odpowiada za wprowadzenie produktu do obrotu na jej rodzimym rynku. Przepis zakładający, 
że posiadacz pozwolenia i osoba odpowiedzialna za wprowadzenie produktu do obrotu to ta 
sama osoba, stworzyłby bardzo sztywne i niepraktyczne ramy utrudniające działanie 
przemysłu. 

Poprawka 116
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Produkt biobójczy uznaje się za produkt 
biobójczy niskiego ryzyka, jeżeli obydwa 
następujące warunki są spełnione:

1. Produkt biobójczy uznaje się za produkt 
biobójczy niskiego ryzyka, jeżeli spełniony 
jest co najmniej jeden z następujących 
warunków:

Or. en

Uzasadnienie

Same swoiste właściwości substancji czynnej nie powinny decydować o tym, czy jest ona 
odpowiednia do uznania produktu za produkt niskiego ryzyka, ponieważ ryzyko może wynikać 
w większym stopniu z narażenia na produkt niż z zagrożenia związanego z substancją czynną.  
Jako że niektóre środki biobójcze są stosowane przez użytkowników nieprofesjonalnych, 
ważne jest, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych produktów poprzez lepsze informacje i 
środki zapobiegawcze dotyczące ich stosowania. Poza tym należy zachęcać przemysł do tego, 
aby skupiał się w działaniach na rzecz badań i innowacji na opracowywaniu produktów 
niskiego ryzyka.

Poprawka 117
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak produktu biobójczego nie uznaje 
się za produkt biobójczy niskiego ryzyka, 
jeżeli spełniony jest przynajmniej jeden z 
następujących warunków:

Jednak niezbędne są szczególne 
zrównoważone środki użytkowania 
połączone z odpowiednimi technologiami 
służące kontrolowaniu użytkowania, jeżeli
spełnione są przynajmniej dwa z 
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następujących warunków:

Or. en

Uzasadnienie

Same swoiste właściwości substancji czynnej nie powinny decydować o tym, czy jest ona 
odpowiednia do uznania produktu za produkt niskiego ryzyka, ponieważ ryzyko może wynikać 
w większym stopniu z narażenia na produkt niż z zagrożenia związanego z substancją czynną.  
Jako że niektóre środki biobójcze są stosowane przez użytkowników nieprofesjonalnych, 
ważne jest, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych produktów poprzez lepsze informacje i 
środki zapobiegawcze dotyczące ich stosowania. Poza tym należy zachęcać przemysł do tego, 
aby skupiał się w działaniach na rzecz badań i innowacji na opracowywaniu produktów 
niskiego ryzyka.

Poprawka 118
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych 
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, a 
produkt na wszystkich etapach cyklu życia 
jest stosowany w ściśle kontrolowanych 
warunkach.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w zalecanych warunkach 
stosowania zachodzi jedynie znikome lub 
kontrolowane narażenie ludzi na 
substancję poprzez zrównoważone środki 
użytkowania, a produkt na wszystkich 
etapach cyklu życia jest stosowany w ściśle 
kontrolowanych warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Same swoiste właściwości substancji czynnej nie powinny decydować o tym, czy jest ona 
odpowiednia do uznania produktu za produkt niskiego ryzyka, ponieważ ryzyko może wynikać 
w większym stopniu z narażenia na produkt niż z zagrożenia związanego z substancją czynną.  
Jako że niektóre środki biobójcze są stosowane przez użytkowników nieprofesjonalnych, 
ważne jest, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych produktów poprzez lepsze informacje i 
środki zapobiegawcze dotyczące ich stosowania. Poza tym należy zachęcać przemysł do tego, 
aby skupiał się w działaniach na rzecz badań i innowacji na opracowywaniu produktów 
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niskiego ryzyka.

Poprawka 119
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W warunkach określonych w ust. 1 i 2 
osoba wnioskująca o pozwolenie 
przedkłada właściwym organom:
i) informacje na temat poszczególnych 
punktów sprzedaży, 
ii)    szczególne instrukcje dotyczące 
stosowania sprzętu zabezpieczającego,
iii) broszurę dotyczącą zagrożeń, korzyści 
i odpowiedzialnego stosowania produktu 
oraz
iv) roczne sprawozdanie dotyczące 
wypadków, o ile takowe miały miejsce.

Or. en

Uzasadnienie

Same swoiste właściwości substancji czynnej nie powinny decydować o tym, czy jest ona 
odpowiednia do uznania produktu za produkt niskiego ryzyka, ponieważ ryzyko może wynikać 
w większym stopniu z narażenia na produkt niż z zagrożenia związanego z substancją czynną.  
Jako że niektóre środki biobójcze są stosowane przez użytkowników nieprofesjonalnych, 
ważne jest, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych produktów poprzez lepsze informacje i 
środki zapobiegawcze dotyczące ich stosowania. Poza tym należy zachęcać przemysł do tego, 
aby skupiał się w działaniach na rzecz badań i innowacji na opracowywaniu produktów 
niskiego ryzyka.

Poprawka 120
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ otrzymujący może 
zażądać, aby wnioski o pozwolenie
krajowe były składane w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego, w którym 
właściwy organ się znajduje.

3. Właściwy organ otrzymujący może 
zażądać, aby wnioski składane wyłącznie 
w celu uzyskania pozwolenia krajowego 
były składane w języku urzędowym lub 
językach urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym właściwy organ 
się znajduje.

Wnioski o pozwolenie krajowe, które 
wiążą się z procedurą wzajemnego 
uznawania, można kierować do 
właściwego organu w języku angielskim, 
wraz z dokumentami, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do wniosków wiążących się następnie z procedurami wzajemnego uznawania 
zasadnicze znaczenie ma fakt, że właściwy organ otrzymujący przyjmuje te wnioski wraz z 
dokumentami towarzyszącymi w języku angielskim. Jest to ważne, by uniknąć czasochłonnego 
i kosztownego procesu tłumaczenia tych samych dokumentów z szeregu języków europejskich.

Poprawka 121
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku decyzji dotyczącej wniosku o 
pozwolenie wspólnotowe Komisja, 
zakazuje wprowadzenia do obrotu lub 
stosowania produktu biobójczego 
zawierającego substancję czynną 
kwalifikującą się do zastąpienia, lub 
organiczna je w przypadku gdy ocena 
porównawcza oceniająca ryzyko i korzyści, 
zgodnie z załącznikiem IV, wykaże, że 
spełniono następujące kryteria:

3. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku decyzji dotyczącej wniosku o 
pozwolenie wspólnotowe Komisja, 
zakazuje wprowadzenia do obrotu lub 
stosowania produktu biobójczego lub 
organicza je, w przypadku gdy ocena 
porównawcza oceniająca ryzyko i korzyści, 
zgodnie z załącznikiem IV, wykaże, że 
spełniono następujące kryteria:
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Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowane jest nie tyle przez substancję 
czynną, zważywszy na niewielkie jej ilości wykorzystywane w każdym produkcie, co przez sam 
produkt i jego wykorzystanie. Co roku tworzy się bardzo mało nowych substancji czynnych, 
które mogłyby ewentualnie zastąpić stare substancje, a substancje kwalifikujące się do 
zastąpienia pozostaną na rynku dłużej niż oczekiwano. W celu pobudzenia innowacyjności 
zasadnicze znaczenie ma popieranie jedynie najbezpieczniejszych produktów na rynku.

Poprawka 122
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieje już inny dozwolony 
produkt biobójczy, lub niechemiczna 
metoda zwalczania lub zapobiegania, które 
łączą się ze znacznie niższym ryzykiem dla 
zdrowia ludzi i zwierząt lub dla 
środowiska;

a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieje już inny dozwolony 
produkt biobójczy, lub niechemiczna 
metoda zwalczania lub zapobiegania, które 
łączą się ze znacznie niższym lub 
ograniczonym ryzykiem dla zdrowia ludzi 
i zwierząt lub dla środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowane jest nie tyle przez substancję 
czynną, zważywszy na niewielkie jej ilości wykorzystywane w każdym produkcie, co przez sam 
produkt i jego wykorzystanie. Co roku tworzy się bardzo mało nowych substancji czynnych, 
które mogłyby ewentualnie zastąpić stare substancje, a substancje kwalifikujące się do 
zastąpienia pozostaną na rynku dłużej niż oczekiwano. W celu pobudzenia innowacyjności 
zasadnicze znaczenie ma popieranie jedynie najbezpieczniejszych produktów na rynku.

Poprawka 123
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. de

Poprawka 124
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pozwolenie wspólnotowe może zostać 
wydane w odniesieniu do następujących 
kategorii produktów biobójczych będących 
w obrocie:

1. Pozwolenie wspólnotowe może zostać 
wydane w odniesieniu do wszystkich 
kategorii produktów biobójczych będących 
w obrocie.

a) produkty biobójcze zawierające jedną 
nową substancję czynną lub większą ich 
liczbę;
b) produkty biobójcze niskiego ryzyka.
2. W następstwie sprawozdania Komisji 
na temat wykonania przepisów 
niniejszego rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 54 ust. 4 oraz w świetle 
doświadczeń wynikających ze stosowania 
pozwoleń wspólnotowych, Komisja może 
dodać inne kategorie produktów 
biobójczych do ust. 1 niniejszego artykułu.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Scentralizowany system wydawania pozwoleń ma oczywiste zalety dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego dzięki zapewnianiu jednolitych ocen i zharmonizowanego wdrażania wymogów 
we wszystkich państwach członkowskich, a także wprowadzaniu najlepszych praktyk i takich 
samych standardów ochrony konsumentów w całej Europie. Procedurę udzielania pozwolenia 
wspólnotowego powinno się z tego względu rozszerzyć na wszystkie kategorie produktów. W 
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odniesieniu do przedsiębiorstw, które wprowadzają produkty na rynek w jednym lub w 
ograniczonej liczbie państw członkowskich, należy jednak zachować możliwość zwracania się 
z wnioskiem o dopuszczenie produktu bezpośrednio do państw członkowskich.

Poprawka 125
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pozwolenie wspólnotowe może zostać 
wydane w odniesieniu do następujących 
kategorii produktów biobójczych będących 
w obrocie:

1. Pozwolenie wspólnotowe może zostać 
wydane w odniesieniu do wszystkich 
produktów biobójczych, których sposób i 
warunki zastosowania są co do zasady 
podobne.
Pozwolenie wspólnotowe wymaga 
przyjęcia zrównoważonych środków 
użytkowania, zawsze gdy należy zapewnić 
równoważny poziom ochrony środowiska i 
zdrowia ludzkiego na całym terytorium 
Unii. Środki te mogą się różnić w 
zależności od rodzaju produktu.

a) produkty biobójcze zawierające jedną 
nową substancję czynną lub większą ich 
liczbę;
b) produkty biobójcze niskiego ryzyka.
2. W następstwie sprawozdania Komisji 
na temat wykonania przepisów 
niniejszego rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 54 ust. 4 oraz w świetle 
doświadczeń wynikających ze stosowania 
pozwoleń wspólnotowych, Komisja może 
dodać inne kategorie produktów 
biobójczych do ust. 1 niniejszego artykułu.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4.

Or. en
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Uzasadnienie

Większość państw członkowskich obecnie nie dysponuje systemem wydawania pozwoleń na 
substancje biobójcze. Bardziej stosowne jest zatem przeniesienie procedury wydawania 
pozwoleń bezpośrednio na szczebel unijny, tak aby wszyscy obywatele UE byli w równym 
stopniu chronieni pod względem zdrowia ludzkiego i środowiska. Ponadto takie założenie 
sprawi, że większość istniejących substancji czynnych zostanie poddana ocenie. Sektor 
produkcji substancji biobójczych musi otrzymywać bodźce zachęcające do innowacyjności. 
Wymaga to uproszczenia procedur i skrócenia czasu oczekiwania w myśl lepszego 
stanowienia prawa. 

Poprawka 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) produkty biobójcze przeznaczone do 
wykorzystywania przez konsumentów w 
gospodarstwach domowych lub przez 
użytkowników profesjonalnych, zgodnie z 
ujednoliconymi na poziomie Unii 
Europejskiej warunkami i instrukcjami 
użytkowania, które spełniają kryteria 
wymienione w art. 33a.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych założeń unijnego systemu wydawania pozwoleń jest zagwarantowanie 
spójności ocen bezpieczeństwa produktów, równorzędnych standardów ochrony konsumenta i 
ujednoliconego wdrażania wymogów we wszystkich państwach członkowskich. Produkty 
biobójcze wykorzystywane w podobny sposób na terenie UE powinny podlegać unijnemu 
systemowi wydawania pozwoleń. Produkty te są wykorzystywane w gospodarstwach 
domowych lub do celów profesjonalnych jako praktyczne i wydajne narzędzie ochrony 
zdrowia publicznego, ograniczające zagrożenie chorobami zakaźnymi. Produkty te opatrzone 
są prostymi i zrozumiałymi instrukcjami użytkowania.
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Poprawka 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 33 ust. 1 lit. ba) produkt 
uznany jest za produkt biobójczy o 
podobnych warunkach zastosowania, jeśli 
spełnione są wszystkie następujące 
kryteria: 
i) warunki jego zastosowania są podobne 
na terenie całej Unii Europejskiej, 
zgodnie z instrukcjami użytkowania;
ii) produkt został już wprowadzony na 
rynek lub ma zostać wprowadzony na 
rynek w co najmniej […] państwach 
członkowskich w ciągu dwóch lat od 
chwili wydania pozwolenia;
iii) produkt nie wymaga stosowania 
środków ochrony indywidualnej w 
warunkach wykorzystania zgodnych z 
załącznikiem VI oraz gdy w przypadku 
wykorzystywania go w normalnych 
i racjonalnie przewidywalnych warunkach 
stosowania spełnia on wymogi określone 
w art. 16 ust. 1.
Aby określić lub dostosować liczbę państw 
członkowskich, o której mowa w lit. iii) 
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. […].    

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą opracowania tych kryteriów jest ukierunkowane i spójne wdrażanie i stosowanie 
tych typów produktów na terenie całej UE (liczba państw członkowskich do określenia), a 
także korzystny wpływ na ochronę zdrowia ludzkiego i zwierzęcego. Załącznik VI określa 
zasady oceniania dokumentacji produktów biobójczych z myślą o zapewnieniu jednolitego 
wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska. Wiąże się to ze szczegółową oceną 
zagrożenia, jakie niosą produkty podczas ich użytkowania. Jeśli stwierdzi się istnienie 
zagrożenia, należy określić jakie środki ochrony indywidualnej mają być stosowane.  
Niestosowanie środków ochrony indywidualnej świadczy zatem o ograniczonym zagrożeniu.
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Poprawka 128
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli na mocy decyzji, o której mowa w 
ust. 4, odmówiono wydania pozwolenia 
wspólnotowego na produkt biobójczy, 
ponieważ nie spełnia on kryteriów 
produktu biobójczego niskiego ryzyka 
zgodnie z art. 17, wnioskodawca może 
ubiegać się, tam gdzie to stosowne, o 
pozwolenie wspólnotowe na mocy 
przepisów art. 33 ust. 1 lit. a) lub o 
pozwolenie krajowe na mocy przepisów 
rozdziału V.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy ustęp staje się zbędny w przypadku przyjęcia zmiany do art. 33.

Poprawka 129
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana w wydanym pozwoleniu powinna 
należeć do jednej z następujących 
kategorii, o których mowa w lit. ua), ub) i 
uc) art. 3: 
a) zmiana administracyjna;
b) „drobna zmiana” lub
c) istotna zmiana.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst legislacyjny powinien jasno przedstawiać główne zasady mające zastosowanie do zmian 
w pozwoleniach, chociaż szczegóły procedur mogą zostać sprecyzowane w środkach 
wykonawczych. W szczególności konieczne jest określenie rodzajów zmian, których można 
dokonać w istniejących pozwoleniach.

Poprawka 130
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pozwolenie na handel równoległy 
wydaje się w ciągu dwóch miesięcy od 
złożenia wniosku. Właściwy organ w 
państwie członkowskim wprowadzenia 
może zwrócić się do właściwego organu 
państwa członkowskiego pochodzenia o 
dodatkowe informacje konieczne do 
wykazania, że produkt biobójczy jest 
zasadniczo taki sam jak produkt 
odniesienia. Właściwy organ w państwie 
członkowskim pochodzenia dostarcza 
żądanych informacji w ciągu miesiąca od 
otrzymania prośby.

2. Pozwolenie na handel równoległy 
wydaje się w ciągu dwóch miesięcy od 
złożenia wniosku. Właściwy organ w 
państwie członkowskim wprowadzenia 
może zwrócić się do właściwego organu 
państwa członkowskiego pochodzenia o 
dodatkowe informacje konieczne do 
wykazania, że produkt biobójczy jest taki 
sam jak produkt referencyjny. Właściwy 
organ państwa członkowskiego 
pochodzenia dostarcza żądanych 
informacji w ciągu miesiąca od otrzymania 
wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

W celu znalezienia właściwej równowagi między swobodnym obrotem towarami a 
bezpiecznym rynkiem należy ograniczyć niniejszy artykuł dotyczący handlu równoległego do 
identycznych produktów opartych na takiej samej specyfikacji i zawartości substancji czynnej 
i składników obojętnych.

Poprawka 131
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Produkt biobójczy uznaje się za 
zasadniczo taki sam jak produkt 
odniesienia, jeżeli spełniony jest jeden z 
poniższych wymogów:

3. Produkt biobójczy uznaje się za 
zasadniczo taki sam jak produkt 
odniesienia, jeżeli spełnione są poniższe 
wymogi:

Or. de

Poprawka 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku badań naukowych i 
rozwojowych, osoba zamierzająca 
przeprowadzić doświadczenie lub test 
powiadamia właściwy organ przed 
rozpoczęciem badania lub testu. Osoba ta 
sporządza i zachowuje pisemny zapis, w 
którym zamieszcza szczegóły na temat 
tożsamości produktu biobójczego lub 
substancji czynnej, dane dotyczące 
oznakowania i dostarczonych ilości, oraz 
nazwiska i adresy osób, które otrzymały 
dany produkt biobójczy lub substancję 
czynną, a także sporządza dokumentację 
zawierającą wszystkie dostępne dane na 
temat możliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Osoby te, na żądanie,
udostępniają te informacje właściwym 
organom.

W przypadku badań naukowych 
i rozwojowych, w tym badań dotyczących 
produktów i procesu produkcji oraz ich 
rozwoju, osoba zamierzająca 
przeprowadzić doświadczenie lub test 
powiadamia właściwy organ przed 
rozpoczęciem badania lub testu. Osoba ta 
sporządza i zachowuje pisemny zapis, 
w którym zamieszcza szczegóły na temat 
tożsamości produktu biobójczego lub 
substancji czynnej, dane dotyczące 
oznakowania i dostarczonych ilości, 
a także sporządza dokumentację 
zawierającą wszystkie dostępne dane na 
temat możliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Osoby te, na żądanie, 
udostępniają te informacje właściwym 
organom.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg uzyskania pozwolenia krajowego stanowi wyraźną przeszkodę dla innowacji, jako że 
wiąże się z długim czasem oczekiwania na możliwość przeprowadzenia testu. W zamian za to 
proponuje się ustanowienie 30-dniowego terminu dla oceny, czy proponowany test lub 
doświadczenie powoduje obawy, i wydania opinii, przy jednoczesnym podtrzymaniu potrzeby 
wcześniejszej oceny przez właściwy organ. Jeżeli test wykonuje się tylko w jednym państwie 
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członkowskim, powiadomienie Komisji i innych właściwych organów nie jest celowe i nie 
przynosi korzyści.

Poprawka 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku badań dotyczących 
produktów i procesu produkcji oraz ich 
rozwoju, osoba zamierzająca 
przeprowadzić doświadczenie lub test, 
zanim wprowadzi produkt biobójczy lub 
substancję czynną do obrotu, przekazuje 
informacje wymagane na mocy przepisów 
akapitu drugiego organowi właściwemu w 
państwie członkowskim, w którym dany 
produkt lub substancja są wprowadzane 
do obrotu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg uzyskania pozwolenia krajowego stanowi wyraźną przeszkodę dla innowacji, jako że 
wiąże się z długim czasem oczekiwania na możliwość przeprowadzenia testu. W zamian za to 
proponuje się ustanowienie 30-dniowego terminu dla oceny, czy proponowany test lub 
doświadczenie powoduje obawy, i wydania opinii, przy jednoczesnym podtrzymaniu potrzeby 
wcześniejszej oceny przez właściwy organ. Jeżeli test wykonuje się w pojedynczym państwie 
członkowskim, powiadomienie Komisji i innych właściwych organów nie jest celowe i nie 
przynosi korzyści.

Poprawka 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Produkt biobójczy nieobjęty 
pozwoleniem, lub substancja czynna 

2. Produkt biobójczy nieobjęty 
pozwoleniem lub substancja czynna 
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wykorzystywana wyłącznie w produkcie 
biobójczym, nie mogą być wprowadzone 
do obrotu dla celów przeprowadzenia 
doświadczenia lub testu, w wyniku którego 
produkt biobójczy może zostać uwolniony 
do środowiska, chyba że właściwy organ 
dokonał oceny danych przedłożonych 
przez osobę zainteresowaną i wydał w tym 
celu pozwolenie krajowe, w którym 
określił ilości substancji oraz obszary, na 
których mogą one zostać wykorzystane; 
właściwy organ może również określić 
inne warunki. Właściwy organ
bezzwłocznie informuje Komisję i inne 
właściwe organy o wydanym pozwoleniu 
krajowym.

wykorzystywana wyłącznie w produkcie 
biobójczym nie mogą być wprowadzone do 
obrotu dla celów przeprowadzenia 
doświadczenia lub testu, w wyniku którego 
produkt biobójczy może zostać uwolniony 
do środowiska, chyba że właściwy organ 
dokonał oceny danych przedłożonych 
przez osobę zainteresowaną i wydał w tym 
celu pozytywną opinię, w której może 
również określić inne warunki. W razie 
braku opinii właściwego organu 
w terminie 30 dni od przekazania 
informacji wymaganego w ust. 1 produkt 
biobójczy lub substancja czynna mogą być 
wprowadzone do obrotu w celu 
doświadczenia lub testu będącego 
przedmiotem powiadomienia.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg uzyskania pozwolenia krajowego stanowi wyraźną przeszkodę dla innowacji, jako że 
wiąże się z długim czasem oczekiwania na możliwość przeprowadzenia testu. W zamian za to 
proponuje się ustanowienie 30-dniowego terminu dla oceny, czy proponowany test lub 
doświadczenie powoduje obawy, i wydania opinii, przy jednoczesnym podtrzymaniu potrzeby 
wcześniejszej oceny przez właściwy organ. Jeżeli test wykonuje się w pojedynczym państwie 
członkowskim, powiadomienie Komisji i innych właściwych organów nie jest celowe i nie 
przynosi korzyści.

Poprawka 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy jakiekolwiek 
doświadczenia lub testy przeprowadzane są 
w innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym produkt zostaje 
wprowadzony do obrotu, wnioskodawca 
musi uzyskać pozwolenie właściwego 
organu tego państwa członkowskiego, na 
którego terytorium mają zostać 

3. W przypadku gdy jakiekolwiek 
doświadczenia lub testy przeprowadzane są 
w innym państwie członkowskim niż 
państwo, w którym produkt zostaje 
wprowadzony do obrotu, wnioskodawca 
powiadamia właściwy organ tego państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
mają zostać przeprowadzone 
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przeprowadzone doświadczenia lub testy. doświadczenia lub testy. Wnioskodawca 
sporządza i zachowuje pisemny zapis, 
w którym zamieszcza szczegóły na temat 
tożsamości produktu biobójczego lub 
substancji czynnej, dane dotyczące 
oznakowania i dostarczonych ilości, 
a także sporządza dokumentację 
zawierającą wszystkie dostępne dane na 
temat możliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Na żądanie wnioskodawca 
udostępnia te informacje właściwemu 
organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące prowadzenia testów lub doświadczeń na terytorium innego państwa 
członkowskiego niż państwo, w którym produkty biobójcze są wprowadzone do obrotu, 
powinny być tożsame z przepisami zawartymi w ust. 1 tegoż artykułu.

Poprawka 136
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jeden produkt 
biobójczy lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że 
stosowanie produktów biobójczych, 
których działaniu zostały poddane 
materiały lub wyroby jest dozwolone na 
terenie Wspólnoty, lub przynajmniej 
jednego z państw członkowskich.

1. Materiałów lub wyrobów poddanych 
działaniu, które zawierają jeden produkt 
biobójczy lub większą ich liczbę, nie 
wprowadza się do obrotu, chyba że 
stosowanie produktów biobójczych, 
których działaniu zostały poddane 
materiały lub wyroby, jest dozwolone na 
terenie Wspólnoty, lub przynajmniej 
jednego z państw członkowskich lub gdy 
produkt biobójczy występuje w tych 
wyrobach w stężeniu mniejszym niż 0,01% 
wag. W stosownych przypadkach Komitet 
ds. Produktów Biobójczych może 
zaproponować inne progi dla określonych 
produktów biobójczych lub grup 
produktów biobójczych.
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Or. en

Uzasadnienie

Niektóre produkty biobójcze nieobjęte pozwoleniem w UE są bez przeszkód wykorzystywane w 
krajach nienależących do UE: nie można zatem zupełnie wykluczyć krzyżowego skażenia 
wyrobów. Należy ustalić ogólny próg dla tych produktów biobójczych, umożliwiając 
Komitetowi ds. Produktów Biobójczych ustalenie innych progów, jeżeli okaże się to 
konieczne.

Poprawka 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwy wszystkich substancji czynnych, 
których działaniu zostały poddane wyroby 
lub materiały, lub które są w nich zawarte;

a) nazwy, wykorzystując w miarę 
możliwości nomenklaturę scaloną (np. 
INCI), wszystkich substancji czynnych, 
których działaniu zostały poddane wyroby 
lub materiały, lub – w stosownych 
przypadkach – które są w nich zawarte, 
oraz wszystkie substancje czynne, które w 
normalnych lub przewidywalnych 
warunkach stosowania mają zostać 
uwolnione z wyrobu lub materiału, który 
został poddany ich działaniu, chyba że na 
mocy prawodawstwa sektorowego 
obowiązują już wymogi w zakresie 
oznakowania lub alternatywne środki 
spełnienia wymogów informacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące oznakowania wyrobów i materiałów poddanych działaniu nie powinny 
prowadzić do wprowadzenia wymogu podawania zbędnych informacji, ani też pokrywać się z 
istniejącymi wymogami wynikającymi z prawodawstwa sektorowego. Istniejące 
prawodawstwo sektorowe i wynikające z niego wymogi dotyczące informowania (np. 
etykietowanie, karty charakterystyki) powinny być zawsze brane pod uwagę. Na przykład na 
mocy rozporządzenia w sprawie detergentów nazwa produktu konserwującego w systemie 
INCI musi widnieć na etykiecie produktów powszechnie stosowanych i w wykazie SDS. 
Wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania są zatem zbędne.
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Poprawka 138
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tam gdzie to stosowne, właściwości 
biobójcze przypisywane wyrobom lub 
materiałom poddanym działaniu;

b) tam gdzie to stosowne, właściwości 
biobójcze przypisywane wyrobom lub 
materiałom poddanym działaniu, jeżeli 
produkt biobójczy ma wchodzić w 
bezpośredni kontakt z człowiekiem i 
środowiskiem;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe wymogi w zakresie etykietowania powinny dotyczyć jedynie wyrobów, które zostały 
poddane działaniu produktu biobójczego, który może wejść w kontakt z ludźmi i 
środowiskiem, gdyż tylko te wyroby mogą naprawdę okazać się niebezpieczne.

Poprawka 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tam gdzie to stosowne, właściwości 
biobójcze przypisywane wyrobom lub 
materiałom poddanym działaniu;

b) tam, gdzie to stosowne, właściwości 
biobójcze przypisywane wyrobom 
poddanym działaniu;

Or. en

Uzasadnienie

Ponadto istnieje ryzyko, że dodatkowe etykietowanie, które nie dostarcza wytycznych 
dotyczących bezpiecznego stosowania, może prowadzić do niepotrzebnych obaw i strachu u 
konsumentów; dodatkowe etykietowanie powinno zatem być wymagane jedynie w 
uzasadnionych przypadkach.
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Poprawka 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) numer pozwolenia wydanego dla 
każdego z produktów biobójczych, których 
działaniu poddano wyroby lub materiały, 
lub które zostały w nich zawarte;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zapisanie na etykiecie produktu numeru pozwolenia wydanego dla produktu biobójczego, 
którego działaniu poddano wyrób, może ujawnić stosunek łączący odbiorcę z dostawcą i 
dodatkowo ograniczać elastyczność producenta w przechodzeniu od jednego dostawcy do 
drugiego, gdyż każda zmiana wymagałaby zmiany szaty graficznej. Zapisanie numeru 
pozwolenia nie przyczyni się też do podniesienia poziomu bezpieczeństwa konsumentów. Dla 
celów wprowadzania w życie przez właściwe organy numer pozwolenia można otrzymać w 
inny sposób.

Poprawka 141
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy.

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy, jeżeli produkt 
biobójczy jest przeznaczony do 
bezpośredniego kontaktu z człowiekiem i 
środowiskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe wymogi w zakresie etykietowania powinny dotyczyć jedynie wyrobów, które zostały 
poddane działaniu produktu biobójczego, który może wejść w kontakt z ludźmi i 
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środowiskiem, gdyż tylko te wyroby mogą naprawdę okazać się niebezpieczne.

Poprawka 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy.

d) tylko w przypadku wyrobów poddanych 
działaniu i tam, gdzie to stosowne,
wszelkie zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia lub zwroty wskazujące środki 
ostrożności określone w pozwoleniu na 
dany produkt biobójczy.

Or. en

Uzasadnienie

Ponadto istnieje ryzyko, że dodatkowe etykietowanie, które nie dostarcza wytycznych 
dotyczących bezpiecznego stosowania, może prowadzić do niepotrzebnych obaw i strachu u 
konsumentów; dodatkowe etykietowanie powinno zatem być wymagane jedynie w 
uzasadnionych przypadkach.

Poprawka 143
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co trzy lata poczynając od 2013 r. 
właściwe organy przekazują Komisji
sprawozdanie z wykonania przepisów 
niniejszego rozporządzenia na swoim 
terytorium. Sprawozdanie obejmuje:

3. Co rok poczynając od 2013 r. właściwe 
organy przekazują Komisji sprawozdanie z 
wykonania przepisów niniejszego 
rozporządzenia na swoim terytorium.
Sprawozdanie obejmuje:

Or. de
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Poprawka 144
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje na temat przypadków 
zatrucia spowodowanych działaniem 
produktów biobójczych.

b) informacje na temat przypadków 
zatrucia spowodowanych działaniem 
produktów biobójczych oraz ewentualnego 
wpływu na zdrowie osób wrażliwych, 
takich jak dzieci, kobiety ciężarne czy 
osoby chore.

Or. de

Poprawka 145
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) informacje na temat wpływu na 
środowisko;

Or. de

Poprawka 146
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera b b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) informacje na temat możliwych 
środków na rzecz ograniczenia ryzyka 
oraz opracowania substancji 
alternatywnych.

Or. de
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Poprawka 147
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja sporządza sprawozdanie z 
wykonania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności z 
działania procedury wydawania pozwoleń 
wspólnotowych i procedury wzajemnego 
uznawania, do dnia 1 stycznia 2023 r.
Komisja przedstawia to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Komisja sporządza sprawozdanie
z wykonania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności 
z działania procedury wydawania 
pozwoleń wspólnotowych i procedury
wzajemnego uznawania, do dnia 1 stycznia
2019 r. i później co trzy lata. Komisja 
przedstawia to sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Poprawka 148
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Podczas trwania programu prac Komisja 
decyduje, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 72 ust. 4, o włączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia oraz o warunkach takiego 
włączenia, a także, w przypadku gdy 
warunki art. 4 nie zostały spełnione lub 
wymagane informacje i dane nie zostały 
przedłożone w określonym terminie, 
decyduje o niewłączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia. W decyzji określona jest 
data, od jakiej włączenie do załącznika I 
zaczyna obowiązywać.

Podczas trwania programu prac Komisja 
decyduje, zgodnie z procedurą określoną w 
art. 72 ust. 4, o włączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia oraz o warunkach takiego 
włączenia, a także, w przypadku gdy 
warunki art. 4 nie zostały spełnione lub 
wymagane informacje i dane nie zostały 
przedłożone w określonym terminie, 
decyduje o niewłączeniu substancji 
czynnej do załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia. W decyzji określona jest 
data, od jakiej włączenie do załącznika I 
zaczyna obowiązywać, tj. w ciągu dwóch 
lat od przyjęcia decyzji.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst legislacyjny powinien jasno określać mające zastosowanie terminy. Okres dwóch lat 
został wcześniej ustalony przez właściwe organy.

Poprawka 149
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usuwanie, składowanie i wykorzystywanie 
istniejących zapasów produktów, w 
przypadku których właściwy organ 
państwa członkowskiego odrzucił wniosek 
o pozwolenie złożony na mocy ust. 3 lub 
zdecydował o niewydaniu pozwolenia, 
mogą być wykorzystywane w ciągu 
osiemnastu miesięcy od daty odrzucenia 
wniosku lub podjęcia decyzji.

Or. en

Poprawka 150
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usuwanie, składowanie i wykorzystywanie 
istniejących zapasów produktów 
biobójczych, na które właściwy organ lub 
Komisja nie wydały pozwolenia w 
odniesieniu do danego zastosowania, jest 
dozwolone przez dwanaście miesięcy od 
daty decyzji, o której mowa w akapicie 
pierwszym art. 80 ust. 2, lub dwanaście
miesięcy od daty, o której mowa w 
akapicie drugim art. 80 ust. 2, w 
zależności od tego, która z tych dat jest 
późniejsza.
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Or. en

Poprawka 151
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usuwanie, składowanie i wykorzystywanie 
istniejących zapasów produktów 
biobójczych, na które właściwy organ lub 
Komisja nie wydały pozwolenia w 
odniesieniu do danego zastosowania, jest 
dozwolone przez dwanaście miesięcy od 
daty decyzji, o której mowa w akapicie 
pierwszym art. 80 ust. 2, lub dwanaście 
miesięcy od daty, o której mowa w 
akapicie drugim art. 80 ust. 2, w 
zależności od tego, która z tych dat jest 
późniejsza.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego ustępu pochodzącego z art. 80 zapewnia spójne przepisy dotyczące nowych 
produktów, które wchodzą w zakres rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.

Poprawka 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 82
Środki przejściowe dotyczące materiałów 

mających styczność z żywnością

skreślony

1. Wnioski o pozwolenie na produkty 
biobójcze będące materiałami mającymi 
styczność z żywnością i które były 
dostępne na rynku w dniu [Dz.U.: należy 
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wpisać datę, o której mowa w pierwszym 
akapicie art. 85] są przedkładane 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017 r.
Materiały mające styczność z żywnością, 
które były dostępne na rynku w dniu 
[Dz.U.: należy wpisać datę, o której mowa 
w pierwszym akapicie art. 85], i w 
przypadku których złożono wniosek 
zgodnie z ust. 1 mogą być wprowadzane 
do obrotu do dnia decyzji o wydaniu 
pozwolenia lub odmowie wydania 
pozwolenia. W przypadku odmowy 
wydania pozwolenia na wprowadzenie 
takiego produktu biobójczego do obrotu, 
taki produkt biobójczy przestaje być 
wprowadzany do obrotu w terminie 
sześciu miesięcy od podjęcia decyzji.
Materiały mające styczność z żywnością, 
które były dostępne na rynku w dniu 
[Dz.U.: należy wpisać datę, o której mowa 
w pierwszym akapicie art. 85], i w 
przypadku których nie złożono wniosku 
zgodnie z ust. 1, mogą być wprowadzane 
do obrotu przez sześć miesięcy od daty, o 
której mowa w ust. 1.
2. Usuwanie, składowanie lub 
wykorzystywanie istniejących zapasów 
produktów biobójczych, na które właściwy 
organ lub Komisja nie wydały pozwolenia 
w odniesieniu do danego zastosowania, 
jest dozwolone przez dwanaście miesięcy 
od daty decyzji, o której mowa w ust. 1 
akapit drugi lub dwanaście miesięcy od 
daty decyzji, o której mowa w ust. 1 akapit 
trzeci, w zależności od tego, która z tych 
dat jest późniejsza.

Or. en

Uzasadnienie

Materiały mające styczność z żywnością nie powinny być objęte zakresem wniosku, jako że 
prowadziłoby to do podwójnej regulacji i oceny. Kwestia materiałów mających kontakt z 
żywnością została już uregulowana rozporządzeniem ramowym (WE) nr 1935/2004. Wszelkie 
zmiany przepisów dotyczących materiałów mających styczność z żywnością powinny 
przybierać formę przeglądu prawodawstwa dotyczącego tych materiałów, a nie rozszerzania 
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zakresu rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych. 

Poprawka 153
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 3.7 – podpunkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trwałość w czasie przechowywania i okres 
przydatności do użycia są ogólnie 
określane na podstawie trwałości 
substancji czynnej. W przypadku łatwo 
rozkładających się substancji czynnych 
trwałość w czasie przechowywania i okres 
przydatności do użycia można określać 
innymi właściwymi metodami naukowymi, 
takimi jak ekstrapolacja danych 
analitycznych substancji czynnej z 
produktu, prowadząc doświadczenia aż do 
chwili uzyskania progu skuteczności.

Or. en

Uzasadnienie

Standardowe testy na trwałość opierające się na pomiarach i ocenie substancji czynnej nie są 
właściwe w przypadku produktów zawierających łatwo rozkładające się substancje czynne, 
takie jak podchloryn sodowy. Wiadomo, że substancje te rozkładają się poza przyjętmi 
limitami (FAO, WHO). W takich przypadkach właściwsze jest zatem określanie trwałości w 
czasie przechowywania i okresu przydatności do użycia innymi właściwymi metodami, takimi 
jak ekstrapolacja danych analitycznych substancji czynnej z produktu, prowadząc 
doświadczenia aż do chwili uzyskania progu skuteczności.

Poprawka 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Grupa 20: -  Grupa 20: Środki odkażające żywność i 
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pasze
Produkty używane do odkażania żywności 
lub pasz zwalczające szkodliwe organizmy

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie byłej grupy produktowej 20 („Środki konserwujące żywność lub pasze”) 
zawartej w dyrektywie 98/80/WE jest konieczne, ale jej definicja musi zostać zmieniona, 
ponieważ te produkty biobójcze nie są środkami konserwującymi, lecz środkami odkażającymi 
(w związku z czym stara definicja powodowała zamieszanie). Na przykład produkty stosowane 
do odkażania pasz z ludzkich patogenów, takich jak salmonella, nie spełniają wymogów 
określonych w przepisach dotyczących dodatków paszowych. W rzeczywistości produkty te nie 
wpływają korzystnie na paszę ani nie zwiększają jej wartości. 


