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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu i 
stosowania produktów biobójczych jest przeformułowanie istniejących w Unii Europejskiej 
ram prawnych, regulowanych obecnie dyrektywą 98/8/CE, która zostałaby następnie 
uchylona.

Produktami biobójczymi są produkty zawierające co najmniej jedną substancję czynną, 
przeznaczone do niszczenia, odstraszania lub unieszkodliwiania organizmów szkodliwych dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt oraz dla środowiska, zapobiegania ich działaniu lub zwalczania ich 
w jakikolwiek inny sposób, przez działanie chemiczne lub biologiczne. Jeżeli są użytkowane 
w rozważny sposób, produkty biobójcze są elementem życia codziennego naszego 
społeczeństwa, ponieważ zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób oraz sprzyjają utrzymaniu 
wysokiego poziomu higieny w gęsto zaludnionym otoczeniu. Niektóre z takich produktów 
mogą posiadać swoiste niebezpieczne właściwości. 

Wartość rynku produktów biobójczych w UE szacuje się na około 900 milionów EUR 
rocznie, przy obrotach wynoszących około 90 000 ton produktów wprowadzanych rocznie do 
obrotu. Dyrektywa 98/8/WE stanowi pierwszy zbiór przepisów prawnych regulujących etapy 
wprowadzania do obrotu i stosowania takich produktów. Za pomocą przedmiotowego 
wniosku Komisja wprowadziła szereg ulepszeń do różnych aspektów ram prawnych, takich 
jak czas trwania procedur wydawania pozwolenia na substancje czynne i produkty biobójcze 
oraz procedur ich oceny, a także brak scentralizowanej procedury, szczegółowych przepisów 
dotyczących handlu równoległego i obowiązku wymiany wyników badań na zwierzętach 
kręgowych. 

Analizowany wniosek dotyczący rozporządzenia w odpowiedni sposób odpowiada na 
potrzeby dokonania przeglądu i wprowadzenia usprawnień oraz właściwie podejmuje 
istniejące problemy. Sprawozdawca uważa jednak, że wniosek można poddać dalszym 
ulepszeniom w celu uzyskania:

- maksymalnego uproszczenia procedur wydawania pozwoleń na substancje czynne i 
produkty biobójcze oraz procedur ich oceny, działań w zakresie badań i rozwoju, a także 
systemu opłat krajowych;

- większej harmonizacji rynku europejskiego i strategii regulacyjnych na szczeblu krajowym, 
w szczególności przez lepsze określenie procedur wzajemnego uznawania, scentralizowanego 
pozwolenia i ochrony danych szczególnie chronionych; 

- zmniejszenia kosztów eliminowania barier administracyjnych w szczególności w 
odniesieniu do MŚP, zapewniając im także odpowiednie wsparcie techniczne, językowe i 
administracyjne w ramach systemu, który zwłaszcza w przypadku braku niezbędnego 
doświadczenia może okazać się bardzo skomplikowany;

- większej ochrony konsumentów, zapewniając właściwy system oznaczeń odpowiadający 
poziomom ryzyka oraz obejmujący użyteczne i nieredundantne informacje w celu ochrony 
zdrowia wszystkich rodzajów konsumentów, w szczególności tych niewykwalifikowanych;
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Z powyższych względów sprawozdawca zaproponował szereg poprawek do tekstu Komisji, 
które wpisują się w przedstawione cele i dotyczą kwestii rozpatrywanych w ramach 
kompetencji dzielonych zgodnie z procedurą przez komisję IMCO i komisje zaangażowane 
(art. 50 rozporządzenia). Oprócz zaproponowanych zmian do artykułów 25, 28, 44, 47, 54, 58 
i 62, w ramach kompetencji dzielonych, sprawozdawca uznał za stosowne przedstawienie 
dodatkowych ulepszeń także do innych fragmentów tekstu w celu:

a) ulepszenia procedur i wymogów dostępu do danych, aby stworzyć warunki regulujące 
zjawisko tzw. „gapowiczów” („free-riders”), w szczególności przez lepsze sformułowanie art. 
83; 

b) skrócenie terminów, a w ten sposób kosztów, związanych z procedurami zatwierdzania i 
oceny wniosków, procedurami przyjmowania decyzji przez Komisję i właściwe organy oraz 
procedurami przedłużania ważności pozwoleń;

c) lepszego określenia zmian administracyjnych lub nieistotnych dla receptur ramowych lub 
produktów, na które nadano pozwolenie na podstawie takiej samej receptury ramowej;

d) wyeliminowania arbitralnej dyskryminacji niektórych środków dezynfekujących, do 
których nie mogą mieć zastosowania kryteria wyłączenia określone w art. 5;

e) rozważenia możliwości zastąpienia produktu, po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia w 
zakresie jego stosowania;

f) ulepszenia procedur wzajemnego uznawania pozwoleń krajowych;

g) wyrównania warunków dotyczących handlu równoległego w odniesieniu do identycznych 
produktów, opartych na takim samym źródle i takich samych składnikach obojętnych;

h) ulepszenia warunków dotyczących oznakowań wyrobów i materiałów poddanych 
działaniu, rozróżniając między wyrobami i materiałami, z których może lub nie może 
uwalniać się produkt biobójczy, a także w celu dokładniejszego określenia wskazówek, jakie 
należy podać na oznaczeniu, oprócz miejsca jego umieszczenia, aby zapewnić skuteczne i 
odpowiednie informacje;

i) uzgodnienia przepisów rozporządzenia z obowiązującym prawodawstwem, ze szczególnym 
odniesieniem do rozporządzenia REACH i przepisów regulujących środki ochrony roślin oraz 
w odniesieniu do wyeliminowania rozróżnienia między nowymi danymi i danymi już 
istniejącymi, do przepisów w zakresie badań i rozwoju i do roli agencji.

W niniejszej opinii sprawozdawca nie bierze pod uwagę zmian niezbędnych do celów 
dostosowania do nowego systemu aktów delegowanych wprowadzonego na mocy traktatu 
lizbońskiego, ponieważ zostaną one przedstawione przez właściwą komisję. 

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek: 
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W celu osiągnięcia najwyższego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska naturalnego Komisja, w 
ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, powinna 
przyjąć wniosek dotyczący dyrektywy w 
sprawie zrównoważonego stosowania 
produktów biobójczych. W dyrektywie tej 
należy podjąć przynajmniej kwestie 
dotyczące szkolenia, certyfikacji i 
ponownej certyfikacji wykwalifikowanych 
użytkowników, utworzenia punktów 
informacyjnych przeznaczonych dla 
użytkowników niewykwalifikowanych, 
przyjęcia planów krajowych na rzecz 
zmniejszenia ryzyka związanego ze 
stosowaniem produktów biobójczych, 
stosowania najlepszych dostępnych 
technologii, obowiązku powiadamiania 
właściwych organów o wypadkach, 
stosowania niezbędnego wyposażenia i 
innych środków łagodzących 
zmniejszających ryzyko, opracowania 
wskaźników ryzyka dla każdej kategorii 
produktu, zwalczania nielegalnych 
produktów, wytycznych na temat 
składowania, recyklingu i usuwania 
produktów, odpowiedzialnej reklamy i 
oznaczeń, zanieczyszczania gleb i 
powietrza oraz stosowania na obszarach o 
dużym zagęszczeniu ludności lub gdzie 
występuje duże skoncentrowanie zasobów 
żywnościowych. 

Or. it

Uzasadnienie

Stężenie i ilość substancji aktywnych w wielu produktach biobójczych są bardzo niewielkie w 
porównaniu z innymi produktami chemicznymi. Mogłyby jednak zaistnieć potencjalne 
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zagrożenia związane z produktami biobójczymi, niewynikające z niebezpieczeństw swoistych 
dla substancji aktywnej, lecz ze sposobu stosowania takich produktów. Komisja powinna 
przedstawić nowe przepisy dotyczące bezpiecznego i zrównoważonego stosowania produktów 
biobójczych, zgodne z przepisami regulującymi środki ochrony roślin, między innymi w celu 
uwzględnienia dostępnych lub opracowywanych technologii, aby zmniejszyć ryzyko związane 
z użytkowaniem takich produktów. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W świetle korzyści dla rynku 
wewnętrznego i konsumentów pożądane 
jest ustanowienie zharmonizowanych 
przepisów dotyczących handlu 
równoległego zasadniczo identycznymi 
produktami biobójczymi, na które wydano 
pozwolenia w różnych państwach 
członkowskich.

(45) W świetle korzyści dla rynku 
wewnętrznego i konsumentów pożądane 
jest ustanowienie zharmonizowanych 
przepisów dotyczących handlu 
równoległego identycznymi produktami 
biobójczymi,
na które wydano pozwolenia w różnych 
państwach członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

Ograniczenie przyznawania pozwoleń na handel równoległy do identycznych produktów, 
opartych na takim samym źródle pochodzenia substancji aktywnych i składników obojętnych, 
pozwala uzyskać bardziej uzasadnioną równowagę między wolnym handlem towarami i 
stabilnym otoczeniem rynkowym. Takie samo podejście zostało przyjęte w odniesieniu do 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Wnioskodawcy, którzy dokonali 
inwestycji w działania wspierające 
włączenie substancji czynnej do załącznika 
I lub w wydawanie pozwolenia na produkt 
biobójczy zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, powinni mieć 
możliwość odzyskania części inwestycji 

(48) Wnioskodawcy, którzy dokonali 
inwestycji w działania wspierające 
włączenie substancji czynnej do załącznika 
I lub w wydawanie pozwolenia na produkt 
biobójczy zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia lub przepisami 
dyrektywy 98/8/WE, powinni mieć 
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poprzez otrzymanie odpowiedniego 
wynagrodzenia w każdym przypadku, gdy 
informacje zastrzeżone przedłożone przez 
nich na poparcie włączenia lub pozwolenia 
są wykorzystywane na korzyść kolejnych 
wnioskodawców.

możliwość odzyskania części inwestycji 
poprzez otrzymanie odpowiedniego 
wynagrodzenia w każdym przypadku, gdy 
informacje zastrzeżone przedłożone przez 
nich na poparcie włączenia lub pozwolenia 
są wykorzystywane na korzyść kolejnych 
wnioskodawców.

Or. it

Uzasadnienie

W celu uzyskania większej przejrzystości, aby podmioty, które dokonywały inwestycji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi nie były wykluczone, uznaje się za korzystne 
sprecyzowanie za pomocą odniesienia do dyrektywy 98/8/WE.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się ramy w celu realizowania 
swobodnego przepływu produktów 
biobójczych na rynku wewnętrznym oraz 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego i zwierząt oraz 
ochrony środowiska. 

Or. it.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy niniejszego rozporządzenia 
opierają się na zasadzie ostrożności w celu 
zapewnienia, aby substancje czynne lub 
środki wprowadzane do obrotu nie miały 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt lub na środowisko. W 
szczególności nie uniemożliwia się 
państwom członkowskim stosowania 
zasady ostrożności w przypadku, gdy nie 
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ma naukowej pewności co do zagrożeń dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla 
środowiska ze strony środków ochrony 
roślin, które mają uzyskać zezwolenie na 
ich terytorium. 

Or. it.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „substancja potencjalnie niebezpieczna” 
oznacza:
każdą substancję, która, nie będąc 
substancją czynną, wykazuje szkodliwe 
działanie dla ludzi, zwierząt lub 
środowiska, obecną lub wytwarzaną w 
produkcie biobójczym w wystarczających 
stężeniach mogących spowodować takie
działanie;

f) „substancja potencjalnie niebezpieczna” 
oznacza:
każdą substancję, która nie będąc 
substancją czynną, wykazuje szkodliwe 
działanie dla ludzi, zwierząt lub 
środowiska, obecną lub wytwarzaną w 
produkcie biobójczym w wystarczających 
stężeniach mogących spowodować takie 
działanie.
Substancja ta, o ile nie istnieją inne 
powody do niepokoju, byłaby zasadniczo 
zaklasyfikowana na podstawie dyrektywy 
Rady nr 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 
1967 r. jako substancja niebezpieczna 
oraz powinna występować w produkcie 
biobójczym w wystarczających stężeniach 
kwalifikujących ją do uznania za 
niebezpieczną w rozumieniu dyrektywy nr 
1999/45/WE i rozporządzenia (WE) 
1272/2008.

Or. it

Uzasadnienie

Dodane sformułowanie, zgodne z obowiązującym prawodawstwem, odzwierciedla definicję
zawartą już w dyrektywie 98/8/WE i zostaje włączone w celu uzyskania większej przejrzystości 
i spójności.



PA\805529PL.doc 9/64 PE439.175v01-00

PL

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) „upoważnienie do korzystania z danych” 
oznacza:
oryginalny dokument podpisany przez 
właściciela lub właścicieli informacji, w 
którym stwierdza się, że informacje mogą 
być wykorzystane przez właściwe organy, 
Europejską Agencję Chemikaliów lub 
przez Komisję w celu przeprowadzenia 
oceny substancji czynnej lub wydania 
pozwolenia;

q) „upoważnienie do korzystania z danych” 
oznacza:
oryginalny dokument podpisany przez 
właściciela lub właścicieli informacji lub 
przez ich przedstawiciela, w którym 
stwierdza się, że informacje mogą być 
wykorzystane przez właściwe organy, 
Europejską Agencję Chemikaliów lub 
przez Komisję w celu przeprowadzenia 
oceny substancji czynnej lub wydania 
pozwolenia na korzyść osoby trzeciej; 

Or. it

Uzasadnienie

Celem sprecyzowań wprowadzonych do tekstu artykułu jest lepsze zdefiniowanie 
„upoważnienia do korzystania z danych”.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera u a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ua) „zmiana administracyjna” oznacza

zmianę w istniejącym pozwoleniu, która
ma charakter czysto administracyjny i nie 
wiąże się z ponowną oceną zagrożenia dla 
zdrowia publicznego lub środowiska lub 
ponowną oceną skuteczności produktu; 

Or. it

Uzasadnienie

Należy zdefiniować rodzaje zmian, których można dokonywać w istniejących dopuszczanych 
produktach biobójczych (zmiana adresu, nazwy podmiotu itp.).



PE439.175v01-00 10/64 PA\805529PL.doc

PL

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera u b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ub) „drobna zmiana” oznacza

zmianę w istniejącym pozwoleniu, której 
nie można uznać za zmianę 
administracyjną, ponieważ wymaga 
ograniczonej ponownej oceny zagrożenia 
dla zdrowia publicznego lub środowiska 
lub też ponownej oceny skuteczności 
produktu, i która nie wpływa 
niekorzystnie na poziom zagrożenia dla 
zdrowia publicznego lub środowiska i na 
skuteczność produktu;

Or. it

Uzasadnienie

Należy zdefiniować rodzaje zmian, których można dokonywać w istniejących dozwolonych 
produktach biobójczych. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera u c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uc) „istotna zmiana” oznacza

zmianę w istniejącym pozwoleniu, której 
nie można uznać za zmianę 
administracyjną lub drobną.

Or. it

Uzasadnienie

Należy zdefiniować rodzaje zmian, których można dokonywać w istniejących dozwolonych 
produktach biobójczych. 
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 a
1. Przyszły wnioskodawca składający 
wniosek o włączenie substancji aktywnej 
do załącznika I zwraca się do agencji w 
celu uzyskania informacji, czy:
a) substancja czynna została już włączona 
do załącznika I;
b) został już złożony wniosek o włączenie 
do załącznika I dla takiej samej substancji 
czynnej;
c) taka sama substancja została już 
zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006.
2. Przyszły wnioskodawca wysyła wraz z 
wnioskiem do agencji następujące 
informacje:
a) swoje dane zgodnie z pkt 1) załącznika 
VI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, 
z wyjątkiem pkt 1.2 i 1.3;
b) tożsamość substancji czynnej zgodnie z 
częścią 2 załącznika VI do rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006;
c) jakie są potrzebne dane, które 
wymagają przeprowadzenia nowych 
badań na zwierzętach kręgowych;
c) jakie są potrzebne dane, które 
wymagają przeprowadzenia innych 
nowych badań.
3. Jeżeli identyczna substancja nie została 
włączona do załącznika I lub nie została 
zarejestrowana zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006, agencja informuje o 
tym przyszłego wnioskodawcę. W 
przeciwnym przypadku agencja dostarcza 
bezzwłocznie przyszłemu wnioskodawcy 
nazwiska lub nazwy poprzednich 
wnioskodawców i rejestrujących oraz 
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streszczenia przeprowadzonych już badań. 
4. Jednocześnie agencja przekazuje 
poprzedniemu wnioskodawcy lub 
rejestrującemu nazwisko lub nazwę oraz 
adres przyszłego wnioskodawcy 
zwracającego się o włączenie do 
załącznika I. Przyszłemu wnioskodawcy 
udostępnia się wyniki badań 
przeprowadzonych na zwierzętach 
kręgowych zgodnie z rozdziałem XI 
niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Powyższe procedury są niezbędne, aby uniknąć powielania badań na zwierzętach kręgowych 
oraz aby udzielane były odpowiedzi na wnioski o dane określone w załączniku II. Zostanie 
zmieniony „obowiązek udzielania informacji” określony w rozporządzeniu REACH, kiedy 
agencja będzie dysponowała infrastrukturą i doświadczeniem, aby przyjąć taką procedurę.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Substancja czynna zostaje włączona do 
załącznika I początkowo na okres nie 
dłuższy niż 10 lat, jeśli produkty biobójcze
zawierające ją spełniają wymogi 
określone w art. 1 ust. 10 lit. b).

1. Substancja czynna zostaje włączona do 
załącznika I początkowo na okres nie 
dłuższy niż 10 lat, jeśli przynajmniej jeden 
z produktów biobójczych zawierających ją 
spełnia wymogi określone w art. 1 ust. 10 
lit. b).

Or. it

Uzasadnienie

Proponowane dodane sformułowanie w bardziej przejrzysty sposób wyraża zasady włączenia 
do załącznika I. Przy włączaniu do załącznika I musi zostać przedstawiona dokumentacja 
dotycząca przynajmniej jednego reprezentatywnego produktu biobójczego, w przypadku 
którego substancja czynna spełnia przewidziane warunki.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancja czynna, w odpowiednich 
przypadkach, zostaje włączona do 
załącznika I razem z którymkolwiek z 
następujących warunków:

3. Substancja czynna oraz definicja źródła 
odniesienia substancji czynnej do 
określenia równoważności technicznej, o 
której mowa w art. 3 ust. 1 lit. u), w 
odpowiednich przypadkach, zostają 
włączone do załącznika I razem z 
którymkolwiek z następujących warunków:

Or. it

Uzasadnienie

W spójności z informacjami zawartymi w dokumentacji złożonej razem z wnioskiem o 
włączenie, do celów ustalenia równoważności technicznej, należy określić z jakiego źródła 
pochodzi substancja czynna, której włączenia dotyczy wniosek. W celu uzyskania większej 
spójności ważne jest powiązanie substancji czynnej opisanej w załączniku I z danymi 
stanowiącymi uzasadnienie umieszczenia jej w załączniku I.

Poprawka 14

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 znikome, szczególnie w przypadku gdy 
produkt jest użytkowany w systemach 
zamkniętych lub w warunkach ściśle 
kontrolowanych;

a) narażenie ludzi na tę substancję czynną 
zawartą w produkcie biobójczym, we 
wskazanych warunkach użytkowania, jest 
znikome lub odpowiednio kontrolowane 
przy uwzględnieniu zagrożeń swoistych 
dla danej substancji, szczególnie 
w przypadku gdy produkt jest użytkowany 
w systemach zamkniętych lub 
w warunkach ściśle kontrolowanych;

Or. it

Uzasadnienie

Decyzja o wyłączeniu musi opierać się na analizie ryzyka (łącznie poziomu niebezpieczeństwa 
i narażenia). Jeżeli zostanie udowodnione naukowo, że zagrożenia są dobrze kontrolowane, 
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substancjom czynnym musi zostać nadane pozwolenie.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Litera c) nie ma zastosowania do 
substancji czynnych w przypadku grup 
produktowych 4 oraz 14 do 19.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Risulta importante sopprimere la disposizione che, senza alcuna ragione scientifica, 
discrimina alcuni particolari tipi di prodotto. L'esclusione preventiva appare 
controproducente per il commercio ma soprattutto per l'innovazione, in quanto riduce la 
gamma delle sostanze potenzialmente utilizzabili come eventuali biocidi in futuro. Questi 
prodotti, dai rodenticidi, ai disinfettanti, agli insetticidi, arrecano enormi benefici in 
particolar in alcune zone d'Europa, dove le azioni di disinfestazione da ratti o insetti sono 
fondamentali per ragioni igieniche e ambientali.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) substancje czynne określone na mocy 
art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 jako zaburzające gospodarkę 
hormonalną.

d) substancje czynne określone na mocy 
art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 jako zaburzające gospodarkę 
hormonalną. Do celów określania 
właściwości powodujących zaburzenia 
gospodarki hormonalnej zastosowanie 
mają kryteria naukowe zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr. 1107/2009
z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin i uchylające dyrektywy 
Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.
______
1Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
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Or. it

Uzasadnienie

Ponieważ obecnie nie istnieją kryteria zatwierdzenia dla substancji oddziaływujących na 
układ endokrynny, powinny zostać one przyjęte na mocy rozporządzenia nr 1107/2009/WE 
dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, które weszło w życie dnia 24 
listopada 2009 r.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a) i b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokumentację dotyczącą substancji 
czynnej zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku II;

a) dokumentację dotyczącą substancji 
czynnej zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku II lub, w stosownych 
przypadkach, upoważnienie do 
korzystania z danych;

b) dokumentację dotyczącą co najmniej 
jednego reprezentatywnego produktu 
biobójczego, który zawiera substancję 
czynną, zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku III. 

b) dokumentację dotyczącą co najmniej 
jednego reprezentatywnego produktu 
biobójczego, który zawiera substancję 
czynną, zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku III lub, w stosownych 
przypadkach, upoważnienie do 
korzystania z danych. 

Or. it

Uzasadnienie

Wnioskodawcy mogą nie być prawnymi właścicielami danych wymaganych do uzasadnienia 
wniosku – korzystne jest zatem określenie możliwości przedstawienia upoważnienia do 
korzystania z danych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Agencja nadaje każdemu wnioskowi 
numer referencyjny, wykorzystywany we 
wszelkiej korespondencji dotyczącej tego 
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wniosku i stosowany do momentu 
włączenia danej substancji czynnej do 
załącznika I oraz wpisuje datę wpłynięcia 
wniosku, która jest datą otrzymania 
wniosku przez agencję. 

Or. it

Uzasadnienie

Numer referencyjny przyznawany każdemu wnioskowi umożliwiłby przejrzystą identyfikację 
procedury administracyjnej, która obejmuje dany wniosek, do celów sprawnego ustalania i 
ewentualnego szybkiego dostępu do danych i informacji dotyczących takiego wniosku.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 5. W ciągu dwóch miesięcy od 
otrzymania wniosku agencja zatwierdza 
wniosek, jeśli spełnia on następujące 
wymogi:

3. 3. W ciągu trzech tygodni od otrzymania 
wniosku agencja zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi:

Or. it

Uzasadnienie

Z uwagi na większą zgodność z obowiązującym prawodawstwem w zakresie zatwierdzania 
wniosków agencja powinna przestrzegać terminów określonych w rozporządzeniu REACH 
(art. 20).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
dodatkowych informacji agencja określa, 
czy dostarczone dodatkowe informacje są 
wystarczające do zatwierdzenia wniosku.

W ciągu trzech tygodni od otrzymania 
dodatkowych informacji agencja określa, 
czy dostarczone dodatkowe informacje są 
wystarczające do zatwierdzenia wniosku.

Or. it
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Uzasadnienie

Można przyznać dodatkowy okres czasu na zarejestrowanie wszystkich danych w rejestrze 
Wspólnoty, ale nie powinno wpływać to na spowolnienie procedury rozpatrywania wniosku.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ciągu dwóch miesięcy od 
otrzymania wniosku agencja nadaje 
wszystkim zawartym w dokumentacji 
informacjom pojedynczy kod 
identyfikacyjny.

Or. it

Uzasadnienie

Oprócz włączania substancji czynnych do załącznika I na wniosek danego przedsiębiorstwa, 
rejestracja poszczególnych informacji jest dodatkowym adekwatnym i skutecznym środkiem 
służącym unikaniu uzyskiwaniu korzyści przez osoby nieupoważnione („free-riding”). Taka 
rejestracja sprzyja większej przejrzystości i sprawniejszej wymianie danych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po otrzymaniu opinii agencji Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie wniosku o 
włączenie substancji czynnej do załącznika 
I. Decyzja ta, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, zostaje przyjęta zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 72 ust. 4.

5. Po otrzymaniu opinii agencji Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie wniosku o 
włączenie substancji czynnej do załącznika 
I. Decyzja ta, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, zostaje przyjęta zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 72 ust. 4.
Jeżeli Komisja podejmie decyzję o 
włączeniu substancji czynnej do 
załącznika I, musi zostać podane 
nazwisko lub nazwa wnioskodawcy. 
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Or. it

Uzasadnienie

Włączenie substancji czynnej do załącznika I na wniosek danego przedsiębiorstwa jest 
odpowiednim i skutecznym środkiem pozwalającym na unikanie niepożądanej działalności 
rynkowej („free-ridding”), ponieważ pozwala na szybką identyfikację przedsiębiorstwa, które 
popierało włączenie danej substancji czynnej do załącznika. Włączenie do załącznika I jest 
faktycznie zawsze wynikiem złożenia wniosku przez wnioskodawcę. Zgodnie z 
rozporządzeniem REACH zasada „brak danych, brak obrotu” powinna mieć zastosowanie 
także do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku podjęcia decyzji o 
włączeniu danej substancji czynnej do 
załącznika I, agencja przypisuje określony 
numer referencyjny takiej substancji oraz 
wnioskodawcy. Agencja podaje 
bezzwłocznie numer referencyjny i datę 
włączenia do załącznika do wiadomości 
wnioskodawcy. Numer referencyjny 
będzie wykorzystywany we wszelkiej 
korespondencji dotyczącej danej 
substancji czynnej oraz w procedurze 
wydawania pozwolenia na produkty 
zgodnie z Rozdziałem IV niniejszego
rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Włączenie substancji czynnej do załącznika I na wniosek danego przedsiębiorstwa jest 
odpowiednim i skutecznym środkiem pozwalającym na unikanie niepożądanej działalności 
rynkowej („free-riding”), ponieważ pozwala na szybką identyfikację przedsiębiorstwa, które 
popierało włączenie danej substancji czynnej do załącznika. Jedynie przedsiębiorstwa, które 
wnioskowały o włączenie substancji czynnej do załącznika I mogą wydawać upoważnienia do 
korzystania z danych zawartych w dokumentacji dotyczącej takiej substancji. Zgodnie z 
rozporządzeniem REACH zasada „brak danych, brak obrotu” powinna mieć zastosowanie 
także do niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Substancja czynna spełniająca 
przynajmniej jedno z niżej wymienionych 
kryteriów zostaje uznana za substancję 
kwalifikującą się do zastąpienia, zgodnie z 
procedurą o której mowa w ust. 2:

1. Za substancje kwalifikujące się do 
zastąpienia, zgodnie z procedurą o której 
mowa w ust. 2, uznaje się substancje 
czynne, których:

a) akceptowane dzienne pobranie, ostra 
dawka referencyjna lub dopuszczalny 
poziom narażenia operatora są znacznie 
niższe niż
w przypadku większości substancji 
czynnych włączonych do załącznika I dla 
tego samego rodzaju produktu;

a) są trwałe, wykazujące zdolność do 
bioakumulacji i toksyczne zgodnie z 
definicją zawartą w załączniku XIII do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

b) spełnia dwa z kryteriów pozwalających 
uznać ją za substancję trwałą, wykazującą 
zdolność do bioakumulacji i toksyczną 
wymienionych w załączniku XIII do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

b) są bardzo trwałe i wykazujące bardzo 
dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w załączniku XIII 
do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

c) istnieją powody do obaw związane z 
efektem krytycznym (takich jak: 
neurotoksyczność rozwojowa lub 
immunotoksyczność) które, w połączeniu 
ze sposobami zastosowania, składają się 
na sytuacje zastosowania, które mogą 
nadal budzić obawy, nawet przy 
zastosowaniu bardzo surowych środków 
zarządzania ryzykiem;

c) spełniają kryteria, aby zostać 
sklasyfikowane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jako 
substancje rakotwórcze kategorii 1A lub 
1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, lub 
szkodliwe dla rozrodczości kategorii 1A 
lub 1B;

d) zawiera znaczny odsetek izomerów 
innych niż czynne;

d) substancje czynne, takie jak substancje 
oddziaływujące na układ endokrynny, 
wykazujące zdolność do bioakumulacji i 
toksyczne lub wykazujące bardzo dużą 
zdolność do bioakumulacji, nie wchodzące 
w zakres lit. a) i lit. b), w przypadku 
których istnieją dowody naukowe na 
możliwy poważny wpływ na zdrowie ludzi i 
na środowisko i które wywołują poziom 
zaniepokojenia równoważny z poziomem 
wywoływanym przez inne substancje 
czynne wymienione w lit. a) i lit. b).
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e) jest sklasyfikowana, bądź spełnia 
odpowiednie kryteria, aby zostać 
sklasyfikowana zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jako 
substancja rakotwórcza kategorii 1A lub 
1B, mutagenna kategorii 1A lub 1B, lub 
szkodliwa dla rozrodczości kategorii 1A 
lub 1B; 1272/2008;
f) jest uznawana za substancję 
zaburzającą gospodarkę hormonalną, 
która może wywierać szkodliwy wpływ na 
ludzi w ocenie Wspólnoty lub na 
podstawie międzynarodowych wytycznych 
dotyczących badań lub innych dostępnych 
danych. 

Or. it

Uzasadnienie

Kryteria do określania substancji kwalifikujących się do zastąpienia należy dostosować do 
kryteriów zawartych w rozporządzeniu REACH (art. 57) ze względu na spójność i 
zharmonizowanie obu uregulowań. Ponieważ ECHA będzie musiała określić, czy dana 
substancja czynna zawarta w produkcie biobójczym spełnia którekolwiek z kryteriów, oba 
uregulowania powinny być spójne między sobą.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po upływie okresu, o którym mowa w 
ust. 3, lub po otrzymaniu opinii agencji, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku o przedłużenie 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I. Decyzja ta, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez uzupełnienie go, 
zostaje przyjęta zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4.

5. Po upływie okresu, o którym mowa w 
ust. 3, lub po otrzymaniu opinii agencji, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku o przedłużenie włączenia 
substancji czynnej do załącznika I. Decyzja 
ta, mająca na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez uzupełnienie go, 
zostaje przyjęta zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4. W przypadku 
podjęcia przez Komisję decyzji o 
przedłużeniu włączenia substancji czynnej 
do załącznika I, podane zostaje nazwisko 
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lub nazwa wnioskodawcy. 

Or. it

Uzasadnienie

Także w przypadku przedłużenia włączenia substancji czynnej do załącznika I na wniosek 
przedsiębiorstwa, do celów większej przejrzystości i wymiany danych, należy podać nazwiska 
lub nazwy wnioskodawców, aby umożliwić ich szybkę identyfikację. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek o krajowe pozwolenie w państwie 
członkowskim jest składany we właściwym 
organie danego państwa członkowskiego 
(zwanym dalej „właściwym organem 
otrzymującym”).

Wniosek o pozwolenie jest składany w 
agencji.

Wniosek o pozwolenie wspólnotowe jest 
składany w agencji.

Wnioskodawca może, po wcześniejszym 
uzgodnieniu tej kwestii z państwem 
członkowskim, zwrócić się o 
przeprowadzenie oceny swojego wniosku 
przez to państwo członkowskie, określając 
w składanym wniosku właściwy organ 
odpowiedzialny za dokonanie takiej oceny 
zgodnie z art. 22.

Or. it

Uzasadnienie

ECHA powinna dokonywać wstępnego zatwierdzenia wszystkich wniosków na szczeblu 
wspólnotowym, aby właściwy organ oceniający mógł skoncentrować się na faktycznej ocenie 
wniosku. Możliwość wyboru właściwego organu dokonującego oceny stanowi korzyść przede 
wszystkim dla MŚP, które mogą współpracować z organami krajowymi.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wnioskodawca zamierza uzyskać 
pozwolenie dla grupy produktów na 
podstawie takiej samej receptury ramowej, 
może złożyć pojedynczy wniosek o 
pozwolenie.

Or. it

Uzasadnienie

W tekście należy bezpośrednio określić, że w przypadku, w którym wnioskodawca chce 
uzyskać pozwolenie na recepturę ramową, musi zostać złożony pojedynczy wniosek o 
pozwolenie w celu objęcia pozwoleniem wszystkie produkty, które mają zostać włączone do 
takiej receptury.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie...* Komisja przyjmie wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie 
zrównoważonego wykorzystywania 
produktów biobójczych.
___________
* Dwa lata od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Komisja powinna przedstawić nowe przepisy dotyczące bezpiecznego i zrównoważonego 
stosowania produktów biobójczych, zgodne z przepisami regulującymi środki ochrony roślin, 
między innymi w celu uwzględnienia dostępnych lub opracowywanych technologii, aby 
zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem takich produktów.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawarte w nim substancje czynne są 
wymienione w załączniku I, a wszelkie 
warunki dotyczące tych substancji 
wymienione w tym załączniku są 
spełnione;

a) zawarte w nim substancje czynne są 
wymienione w załączniku I, został im 
przypisany numer referencyjny zgodnie z 
art. 8 ust. 5a, a wszelkie warunki 
dotyczące tych substancji wymienione w 
tym załączniku są spełnione;

Or. it

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z procedurą oceny przewidzianą w art. 8 ust. 5a.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocenę zgodności produktu biobójczego z 
kryteriami określonymi w ust. 1 lit. b) 
należy, o ile jest to możliwe, 
przeprowadzać w oparciu o dostępne 
informacje dotyczące potencjalnie 
niebezpiecznych substancji wchodzących 
w skład produktu biobójczego w celu 
ograniczenia do minimum badań na 
zwierzętach, zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w dyrektywie 1999/45/CE 
i w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w 
zakresie określania zagrożeń związanych z 
produktami biobójczymi oraz następującej 
oceny ryzyka. 

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma umożliwić unikanie niepotrzebnych badań na zwierzętach przez lepsze 
określenie procedur porównawczych dostępnych informacji oraz jest zgodna z wymogami 
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rozporządzenia REACH w odniesieniu do progów zawartych w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie ma obowiązku przeprowadzania 
oceny w zakresie spełniania przez produkt 
biobójczy kryteriów określonych w ust. 1 
lit. b) i lit. c), jeżeli dana substancja 
wchodzi w skład produktu biobójczego, w 
stężeniu niższym od:
a) odpowiednich stężeń określonych w art. 
3 ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE; 
b) stężeń granicznych określonych w 
załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG;
c) stężeń granicznych określonych w 
części B załącznika II do dyrektywy 
1999/45/WE;
d) stężeń granicznych podanych w części 
B załącznika III do dyrektywy 
1999/45/CE;
e) stężeń granicznych podanych w 
uzgodnionej pozycji wykazu klasyfikacji i 
oznakowania określonego w tytule V 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;
f) 0,1% wag., jeżeli substancja spełnia 
kryteria przedstawione w załączniku XIII 
do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma umożliwić unikanie niepotrzebnych badań na zwierzętach przez lepsze 
określenie procedur porównawczych dostępnych informacji oraz jest zgodna z wymogami 
rozporządzenia REACH w odniesieniu do progów zawartych w raporcie bezpieczeństwa 
chemicznego.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja, w stosownych przypadkach 
we współpracy z agencją, udziela 
wszelkiego niezbędnego wsparcia o 
charakterze technicznym i naukowym 
właściwym organom państw 
członkowskich w zakresie uzyskiwania 
pozwoleń na produkty, w szczególności w 
odniesieniu do ujednoliconych wymogów 
dotyczących danych, procedur oceny oraz 
decyzji państw członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jednolitego wdrażania rozporządzenia na terytorium wspólnotowym 
Komisja powinna udzielać wszelkiego niezbędnego wsparcia o charakterze technicznym i 
naukowym właściwym organom państw członkowskich w zakresie uzyskiwania pozwoleń na 
produkty.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

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 o pozwolenie 
krajowe były składane w jednym z języków
urzędowych państwa członkowskiego, 
w którym właściwy organ się znajduje.

Or. it

Uzasadnienie

W przypadku wniosków składanych wyłącznie w celu uzyskania pozwolenia krajowego, 
powinna istnieć możliwość ich przesyłania w jednym z języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się organ mający dokonać oceny.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja, w stosownych przypadkach 
we współpracy z agencją, może sporządzić 
niewiążące wytyczne techniczne i 
naukowe, dostępne we wszystkich 
językach urzędowych Unii Europejskiej w 
celu ułatwienia składania wniosków o 
pozwolenie zgodnie z art. 18, art. 19 i art. 
20, w szczególności przez MŚP.

Or. it

Uzasadnienie

Wskazówki i wytyczne Komisji mogą być szczególnie ważne dla MŚP, którym Komisja musi 
zapewnić także łatwy dostęp do nich pod względem językowym, z uwagi na fakt, iż mogą nie 
posiadać wystarczających zasobów i wystarczającej wiedzy, aby spełnić warunki wynikające 
z postanowień rozporządzenia.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) skład jakościowy i ilościowy z 
uwzględnieniem substancji czynnych i 
substancji innych niż substancje czynne, o 
których wiedza jest niezbędna do 
właściwego stosowania produktu 
biobójczego;

e) skład jakościowy i ilościowy z 
uwzględnieniem substancji czynnych i 
substancji innych niż substancje czynne, 
biorąc pod uwagę stężenia graniczne 
podane w art. 16, w stopniu, w którym 
wiedza ta jest niezbędna do właściwego 
stosowania produktu biobójczego;

Or. it

Uzasadnienie

Spójność z art. 16 ust. 2a.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) producentów substancji czynnych 
(nazwy/nazwiska i adresy wraz z 
lokalizacją zakładów produkcyjnych); 

g) producentów substancji czynnych 
(nazwy/nazwiska i adresy) oraz numer 
referencyjny substancji czynnej, zgodnie z 
art. 8 ust. 5a;

Or. it

Uzasadnienie

W celu unikania rozpowszechniania danych poufnych o ile producent substancji czynnej nie 
otrzymał pozwolenia na mocy włączenia do załącznika I, miejsce produkcji substancji należy 
traktować jak dane poufne i nie powinno wchodzić w skład informacji związanych z 
wydawaniem pozwolenia na produkt biobójczy. Przeciwnie, zgodnie z art. 8 ust. 5a należy 
podać do wiadomości publicznej numer referencyjny.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dozwolone zmiany w składzie danego 
produktu biobójczego odniesienia 
wyrażone jako zawartość procentowa 
wchodzących w skład danego produktu 
biobójczego substancji innych niż 
substancje czynne, które uznaje się za 
wchodzące w skład receptury ramowej; 

b) dozwolone zmiany w składzie danego 
produktu biobójczego odniesienia 
wyrażone jako zmniejszenie zawartości 
procentowej substancji czynnych lub jako 
zmiana zawartości procentowej 
wchodzących w skład danego produktu 
biobójczego substancji innych niż 
substancje czynne, które uznaje się za 
wchodzące w skład receptury ramowej; 

Or. it

Uzasadnienie

Ust. 3 lit. b) powinien być całkowicie spójny z art. 16 ust. 6. Treść pozwolenia powinna 
również odzwierciedlać tę możliwość.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku receptury ramowej 
wszystkie należące do niej produkty 
biobójcze objęte są pojedynczym numerem 
pozwolenia. 

Or. it

Uzasadnienie

Potrzebny jest nowy ustęp, w którym precyzuje się, że w przypadku objętej pozwoleniem 
receptury ramowej wszystkie należące do niej produkty są objęte pojedynczym numerem 
pozwolenia. Obecnie we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie produktów 
biobójczych nie ma takiego wyjaśnienia.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie 
wspólnotowe, właściwy organ oceniający, 
przeprowadza ocenę porównawczą w 
ramach oceny wniosku o pozwolenie lub 
przedłużenie ważności pozwolenia na 
produkt biobójczy zawierający substancję 
czynną kwalifikującą się do zastąpienia 
zgodnie z art. 9 ust. 1. 

1. Właściwy organ otrzymujący, lub w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie 
wspólnotowe, właściwy organ oceniający, 
przeprowadza ocenę porównawczą w 
ramach oceny wniosku o przedłużenie 
ważności pozwolenia na produkt biobójczy 
zawierający substancję czynną 
kwalifikującą się do zastąpienia zgodnie z 
art. 9 ust. 1. 

Or. it

Uzasadnienie

W przypadku stosowania oceny porównawczej należy uwzględnić przede wszystkim 
wystarczające doświadczenie w zakresie stosowania. Powinna ona stanowić regułę, a nie 
wyjątek. Stosowanie oceny porównawczej należy ograniczyć zatem do przypadków 
przedłużania ważności pozwolenia na produkty biobójcze, które zawierają substancje czynne 
określone, jako substancje kwalifikujące się do zastąpienia zgodnie z art. 9.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceną porównawczą należy objąć 
wszystkie produkty biobójcze o takim 
samym zastosowaniu, po okresie ich 
stosowania wynoszącym co najmniej pięć 
lat.

Or. it

Uzasadnienie

W przypadku stosowania oceny porównawczej należy uwzględnić przede wszystkim 
wystarczające doświadczenie w zakresie stosowania. Okres pięciu lat na zdobycie 
doświadczenia w zakresie stosowania danego produktu jest wystarczający.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 1 ocena 
porównawcza nie ma zastosowania do 
produktów biobójczych, w przypadku 
których wykazano, że ich użytkowanie jest 
bezpieczne.

Or. it

Uzasadnienie

W celu ustalenia, czy produkt może zostać wycofany z rynku w wyniku dokonania oceny 
porównawczej, podczas łącznej oceny ryzyka i korzyści (zob. ust. 3) należy zawsze rozważyć 
skuteczność produktu oraz dostępność istniejących produktów pod względem liczby i 
różnorodności do zwalczania danego zanieczyszczenia lub plagi. Porównanie musi 
koncentrować sie na produktach biobójczych, w przypadku których istnieje określone ryzyko i 
niezbędne są rozwiązania alternatywne.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyniki oceny porównawczej są 
bezzwłocznie przekazywane właściwym 
organom w innych państwach 
członkowskich i agencji, oraz, w 
przypadku oceny wniosku o pozwolenie
wspólnotowe, również Komisji.

2. Wyniki oceny porównawczej są 
bezzwłocznie przekazywane właściwym 
organom w innych państwach 
członkowskich i agencji, oraz, w 
przypadku oceny wniosku o przedłużenie 
ważności pozwolenia wspólnotowego, 
również Komisji.

Or. it

Uzasadnienie

Stosowanie oceny porównawczej wyłącznie w przypadku wniosków o przedłużenie ważności 
powinno stanowić regułę, a nie wyjątek. 

Poprawka 43

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 
przedłużenie ważności pozwolenia 
wspólnotowego 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:

Or. it

Uzasadnienie

Stosowanie oceny porównawczej wyłącznie w przypadku wniosków o przedłużenie ważności 
powinno stanowić regułę, a nie wyjątek. 
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Poprawka 44

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 nie chemiczna 
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 ryzykiem dla 
zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska
i który wykazuje równoważną skuteczność 
oraz brak znacznego wzrostu ryzyka w 
odniesieniu do wszelkich innych 
parametrów; 

Or. it

Uzasadnienie

Ponieważ ocena porównawcza powinna koncentrować się na produktach biobójczych, w 
przypadku których istnieje określone ryzyko i niezbędne są rozwiązania alternatywne, istotne 
jest, aby substancja zastępcza charakteryzowała się taką samą skutecznością i takim samym 
poziomem ryzyka.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu miesiąca od otrzymania 
wniosku o pozwolenie krajowe, o którym 
mowa w art. 15, właściwy organ 
otrzymujący zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi:

a) dostarczone zostały informacje, o 
których mowa w art. 18;

b) do wniosku dołączono opłatę wniesioną 
zgodnie z art. 70.

W zatwierdzeniu nie zawiera się oceny 
jakości ani dokładności przedstawionych 

1. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie 
do obrotu produktu biobójczego, lub jej 
przedstawiciel, składa w agencji wniosek o 
wydanie pozwolenia wspólnotowego i 
podaje agencji nazwę właściwego organu 
w państwie członkowskim, który zgodnie z 
jego wyborem ma dokonać oceny wniosku 
(zwanego dalej „właściwym organem 
oceniającym”). 

W ciągu trzech tygodni od otrzymania 
wniosku agencja powiadamia właściwy 
organ oceniający o tym, że wniosek jest 
dostępny w jej bazie danych.
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danych czy uzasadnienia dostosowania 
wymogów dotyczących danych.

Or. it

Uzasadnienie
ECHA powinna dokonywać pierwszego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej Unii 
Europejskiej, aby właściwe organy oceniając mogły skoncentrować się na faktycznej ocenie 
wniosków. Obecnie analiza elementów zarówno administracyjnych, jak i naukowych 
dokumentacji przeprowadzana przez właściwe organy oceniające powoduje rozbieżności w 
stosowanych przez nie procedur. Przy zatwierdzaniu wniosków agencja powinna przestrzegać 
terminów wprowadzonych na mocy rozporządzenia REACH (art. 20).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli właściwy organ otrzymujący uzna 
wniosek za niekompletny, powiadamia 
wnioskodawcę o tym, jakie dodatkowe 
informacje są konieczne, aby wniosek 
został zatwierdzony, i określa rozsądny 
termin w jakim należy te informacje 
dostarczyć. 

W ciągu miesiąca od otrzymania 
dodatkowych informacji właściwy organ 
otrzymujący ustala, czy dostarczone 
dodatkowe informacje są wystarczające do 
zatwierdzenia wniosku. 

Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, właściwy organ otrzymujący 
odrzuca wniosek i powiadamia o tym 
wnioskodawcę.

2. W ciągu trzech tygodni od otrzymania 
wniosku agencja zatwierdza wniosek, jeśli 
spełnia on następujące wymogi: 

a) dostarczone zostały informacje, o 
których mowa w art. 18;

b) do wniosku dołączono opłatę wniesioną 
zgodnie z art. 70. W zatwierdzeniu nie 
zawiera się oceny jakości ani dokładności 
przedstawionych danych czy uzasadnienia 
dostosowania wymogów dotyczących 
danych.

Or. it

Uzasadnienie

ECHA powinna dokonywać pierwszego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej Unii 
Europejskiej, aby właściwe organy oceniając mogły skoncentrować się na faktycznej ocenie 
wniosków. Obecnie analiza elementów zarówno administracyjnych, jak i naukowych 
dokumentacji przeprowadzana przez właściwe organy oceniające powoduje rozbieżności w 



PA\805529PL.doc 33/64 PE439.175v01-00

PL

stosowanych przez nie procedur. Przy zatwierdzaniu wniosków agencja powinna przestrzegać 
terminów wprowadzonych na mocy rozporządzenia REACH (art. 20).

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli właściwy organ otrzymujący, w 
wyniku zatwierdzenia wniosku na mocy 
ust. 1 uznaje wniosek za kompletny, 
bezzwłocznie informuje o tym 
wnioskodawcę.

3. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie dodatkowe informacje są 
konieczne, aby wniosek został 
zatwierdzony, i określa rozsądny termin 
w jakim należy te informacje dostarczyć. 

W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
dodatkowych informacji agencja określa, 
czy dostarczone dodatkowe informacje są 
wystarczające do zatwierdzenia wniosku. 

Jeśli wnioskodawca nie przedstawi 
wymaganych informacji w ustalonym 
terminie, agencja odrzuca wniosek i 
powiadamia o tym wnioskodawcę i 
właściwy organ oceniający. W takich 
przypadkach część opłat wniesionych na 
rzecz agencji zgodnie z przepisami art. 70 
jest zwracana.

Or. it

Uzasadnienie

ECHA powinna dokonywać pierwszego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej Unii 
Europejskiej, aby właściwe organy oceniając mogły skoncentrować się na faktycznej ocenie 
wniosków. Obecnie analiza elementów zarówno administracyjnych, jak i naukowych 
dokumentacji przeprowadzana przez właściwe organy oceniające powoduje rozbieżności w 
stosowanych przez nie procedur. Przy zatwierdzaniu wniosków agencja powinna przestrzegać 
terminów wprowadzonych na mocy rozporządzenia REACH (art. 20).
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Od decyzji agencji podjętych na mocy
przepisów ust. 3 akapit trzeci przysługuje 
odwołanie w trybie art. 67.

Or. it

Uzasadnienie

ECHA powinna dokonywać pierwszego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej Unii 
Europejskiej, aby właściwe organy oceniając mogły skoncentrować się na faktycznej ocenie 
wniosków. Obecnie analiza elementów zarówno administracyjnych, jak i naukowych 
dokumentacji przeprowadzana przez właściwe organy oceniające powoduje rozbieżności w 
stosowanych przez nie procedur. Przy zatwierdzaniu wniosków agencja powinna przestrzegać 
terminów wprowadzonych na mocy rozporządzenia REACH (art. 20).

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeśli agencja w wyniku zatwierdzenia 
wniosku zgodnie z ust. 2 uznaje wniosek 
za kompletny, bezzwłocznie informuje o 
tym wnioskodawcę oraz właściwy organ 
oceniający.

Or. it

Uzasadnienie

ECHA powinna dokonywać pierwszego zatwierdzenia wszystkich wniosków w całej Unii 
Europejskiej, aby właściwe organy oceniając mogły skoncentrować się na faktycznej ocenie 
wniosków. Obecnie analiza elementów zarówno administracyjnych, jak i naukowych 
dokumentacji przeprowadzana przez właściwe organy oceniające powoduje rozbieżności w 
stosowanych przez nie procedur. Przy zatwierdzaniu wniosków agencja powinna przestrzegać 
terminów wprowadzonych na mocy rozporządzenia REACH (art. 20).
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu dwunastu miesięcy od 
zatwierdzenia, o którym mowa w art. 22, 
właściwy organ otrzymujący podejmuje 
decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z art. 
16.

1. W ciągu sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia, o którym mowa w art. 22, 
właściwy organ otrzymujący podejmuje 
decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z art. 
16.

Or. it

Uzasadnienie

Substancje czynne stosowane w produktach biobójczych zostały już poddane pełnej ocenie w 
związku z ich włączeniem do załącznika I do rozporządzenia. Nie jest zatem konieczny tak 
długi okres oceny w przypadku pozwolenia na produkty biobójcze oparte na dopuszczanych 
substancjach czynnych. 

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacz pozwolenia lub jego 
przedstawiciel składają wniosek o 
przedłużenie ważności pozwolenia 
krajowego do właściwego organu
otrzymującego co najmniej 18 miesięcy 
przed datą wygaśnięcia ważności 
pozwolenia. 

1. Posiadacz pozwolenia lub jego 
przedstawiciel składają wniosek o 
przedłużenie ważności pozwolenia 
krajowego do właściwego organu 
otrzymującego co najmniej 12 miesięcy
przed datą wygaśnięcia ważności 
pozwolenia.

Or. it

Uzasadnienie

Nie jest potrzebny okres 18 miesięcy na przedłużenie ważności pozwolenia na produkt, o ile 
nie istnieją nowe dane do oceny. Okres 12 miesięcy jest bardziej odpowiedni.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ otrzymujący wydaje 
pozwolenie na dany produkt biobójczy na 
tych samych warunkach, na jakich zostało 
ono wydane przez właściwy organ 
odniesienia.

5. Właściwy organ otrzymujący wydaje 
pozwolenie na dany produkt biobójczy na 
tych samych warunkach, na jakich zostało 
ono wydane przez właściwy organ 
odniesienia. We wszystkich 
zaangażowanych państwach 
członkowskich stosuje się pojedynczy 
numer pozwolenia.

Or. it

Uzasadnienie

W celu uproszczenia działań korzystne jest przyznawania pojedynczego numeru pozwolenia 
we wszystkich państwach członkowskich w przypadku produktu, który był przedmiotem 
procedury wzajemnego uznawania.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
tego, czy powody wymienione przez 
właściwy organ uzasadniają zamierzoną 
odmowę wzajemnego uznania lub 
ograniczenie pozwolenia krajowego, 
zgodnie z procedurą o której mowa w art. 
72 ust. 3. 

Komisja, po konsultacji z wnioskodawcą,
podejmuje decyzję w sprawie tego, czy 
powody wymienione przez właściwy organ 
uzasadniają zamierzoną odmowę 
wzajemnego uznania lub ograniczenie 
pozwolenia krajowego, zgodnie 
z procedurą o której mowa w art. 72 ust. 3. 

Or. it
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taka decyzja zostaje podjęta w terminie 
trzech miesięcy od przekazania 
powiadomienia przez właściwy organ 
zgodnie z akapitem pierwszym. W 
przypadku, w którym Komisja zwraca się o 
opinię do agencji na mocy art. 30, termin 
trzech miesięcy zostaje zawieszony do 
czasu przekazania opinii przez agencję.

Or. it

Uzasadnienie

Należy jasno określić w przepisach okres czasu niezbędny do przeprowadzenia skutecznej 
procedury w celu rozstrzygnięcia sporów między państwami członkowskimi. Okres trzech 
miesięcy na sporządzenie przez Komisję wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uzasadnienia 
odmowy wzajemnego uznania lub ograniczenia pozwolenia krajowego jest odpowiedni.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na podstawie zatwierdzonego 
sprawozdania z oceny i krótkiej 
charakterystyki produktu biobójczego, 
właściwy organ odniesienia oraz właściwe 
organy innych zainteresowanych państw 
członkowskich wydają pozwolenie na 
produkt biobójczy w ciągu miesiąca od 
zakończenia okresu, o którym mowa w ust. 
7.

8. Na podstawie zatwierdzonego 
sprawozdania z oceny i krótkiej 
charakterystyki produktu biobójczego, 
właściwy organ odniesienia oraz właściwe 
organy innych zainteresowanych państw 
członkowskich wydają pozwolenie na 
produkt biobójczy w ciągu miesiąca od 
zakończenia okresu, o którym mowa w ust. 
7. We wszystkich zainteresowanych 
państwach członkowskich stosuje się 
pojedynczy numer pozwolenia.

Or. it
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Uzasadnienie

W celu uproszczenia działań korzystne jest przyznawania pojedynczego numeru pozwolenia 
we wszystkich państwach członkowskich w przypadku produktu, który był przedmiotem 
procedury wzajemnego uznawania.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
tego, czy powody wymienione przez
właściwy organ uzasadniają zamierzoną 
odmowę wzajemnego uznania lub 
ograniczenie pozwolenia krajowego, 
zgodnie z procedurą o której mowa w art. 
72 ust. 3. 

Komisja, po konsultacji z wnioskodawcą, 
podejmuje decyzję w sprawie tego, czy 
powody wymienione przez właściwy organ 
uzasadniają zamierzoną odmowę 
wzajemnego uznania lub ograniczenie 
pozwolenia krajowego, zgodnie 
z procedurą o której mowa w art. 72 ust. 3. 

Or. it

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 9 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taka decyzja zostaje podjęta w terminie 
trzech miesięcy od przekazania 
powiadomienia przez właściwy organ 
zgodnie z akapitem pierwszym. W 
przypadku, w którym Komisja zwraca się o 
opinię do agencji na mocy art. 30, termin 
trzech miesięcy zostaje zawieszony do 
czasu przekazania opinii przez agencję.

Or. it

Uzasadnienie

Należy jasno określić w przepisach okres czasu niezbędny do przeprowadzenia skutecznej 
procedury w celu rozstrzygnięcia sporów między państwami członkowskimi. Okres trzech 
miesięcy na sporządzenie przez Komisję wniosku dotyczącego decyzji w sprawie uzasadnienia 
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odmowy wzajemnego uznania lub ograniczenia pozwolenia krajowego jest odpowiedni.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
proponowanego dostosowania warunków 
pozwolenia krajowego do warunków 
lokalnych, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 72 ust. 3. 

Komisja, po konsultacji z wnioskodawcą, 
podejmuje decyzję w sprawie 
proponowanego dostosowania warunków 
pozwolenia krajowego do warunków 
lokalnych, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 72 ust. 3. 

Właściwy organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego bezzwłocznie przyjmuje 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 
zgodności z postanowieniami tej decyzji.

Właściwy organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego bezzwłocznie przyjmuje 
odpowiednie środki w celu zapewnienia 
zgodności z postanowieniami tej decyzji. 

Or. it

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
powiadomienia Komisja przedstawia 
wniosek dotyczący decyzji. W przypadku, 
w którym Komisja zwraca się o opinię do 
agencji na mocy art. 30, termin trzech 
miesięcy zostaje zawieszony do czasu 
przekazania opinii przez agencję.

Or. it

Uzasadnienie

Należy jasno określić w przepisach okres czasu niezbędny do rozstrzygnięcia sporów między 
państwami członkowskimi. Okres trzech miesięcy na sporządzenie przez Komisję wniosku 
dotyczącego decyzji w sprawie uzasadnienia odmowy wzajemnego uznania lub ograniczenia 
pozwolenia krajowego jest odpowiedni.
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu dziewięciu miesięcy od 
otrzymania wniosków z oceny agencja 
przygotowuje i przedkłada Komisji opinię 
w sprawie wydania pozwolenia na produkt 
biobójczy.

3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
wniosków z oceny agencja przygotowuje i 
przedkłada Komisji opinię w sprawie 
wydania pozwolenia na produkt biobójczy.

Or. it

Uzasadnienie

Okres dziewięciu miesięcy na przygotowanie i przedłożenie przez agencję opinii, która opiera 
się na dostępnych wynikach oceny przeprowadzonej przez właściwy organ oceniający jest 
zbyt długi – okres trzech miesięcy jest bardziej odpowiedni.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacz pozwolenia lub jego 
przedstawiciel składają wniosek o 
przedłużenie ważności pozwolenia 
wspólnotowego do agencji co najmniej 18 
miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności 
poprzedniego pozwolenia.

1. Posiadacz pozwolenia lub jego 
przedstawiciel składają wniosek o 
przedłużenie ważności pozwolenia 
wspólnotowego do agencji co najmniej 12 
miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności 
poprzedniego pozwolenia.

Or. it

Uzasadnienie

Nie jest potrzebny okres 18 miesięcy na przedłużenie ważności pozwolenia na produkt, o ile 
nie istnieją nowe dane do oceny. Okres 12 miesięcy jest bardziej odpowiedni.
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zmiany dotyczące źródła pochodzenia 
substancji czynnej lub jej składu.

Or. it

Uzasadnienie

 Konieczne jest powiadomienie o zmianie w zakresie źródła pochodzenia substancji czynnej 
stosowanej w produkcie biobójczym, ponieważ taka zmiana może wpływać na bezpieczeństwo 
stosowania takiego produktu.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria i procedury, o których mowa 
w akapicie pierwszym są oparte, nie 
ograniczając się jednak do nich, na 
następujących zasadach:
a) uproszczona procedura powiadamiania 
jest wymagana w przypadku 
wprowadzania zmian administracyjnych 
do pozwolenia;
b) ustala się krótszy okres czasu na 
dokonanie oceny ograniczonych zmian 
wprowadzanych do pozwolenia;
c) okres czasu proporcjonalny do 
wielkości wnioskowanych zmian, jeżeli są 
to istotne zmiany. 

Or. it

Uzasadnienie

Mimo że szczegółowe elementy procedur mogą zostać sprecyzowane w środkach 
wykonawczych, przepisy powinny jasno określać główne zasady mające zastosowanie do 
różnych rodzajów zmian, których można dokonywać w pozwoleniach wydanych na dostępne 
produkty.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa
członkowskiego (dalej zwanego 
„państwem członkowskim wprowadzenia”) 
może wydać pozwolenie na handel 
równoległy w odniesieniu do produktu 
biobójczego, na który wydano pozwolenie 
w innym państwie członkowskim (dalej 
zwanego „państwem członkowskim 
pochodzenia”), a który ma być 
wprowadzony do obrotu i stosowany w 
państwie członkowskim wprowadzenia, 
jeżeli stwierdzi, że skład przedmiotowego 
produktu biobójczego nie różni się 
zasadniczo od produktu biobójczego, na 
który w tym państwie członkowskim już 
wydano pozwolenie (dalej zwany 
„produktem odniesienia”). 

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego (dalej zwanego 
„państwem członkowskim wprowadzenia”) 
może wydać pozwolenie na handel 
równoległy w odniesieniu do produktu 
biobójczego, na który wydano pozwolenie 
w innym państwie członkowskim (dalej 
zwanego „państwem członkowskim 
pochodzenia”), a który ma być 
wprowadzony do obrotu i stosowany w 
państwie członkowskim wprowadzenia, 
jeżeli stwierdzi, że skład przedmiotowego 
produktu biobójczego nie różni się od 
produktu biobójczego, na który w tym 
państwie członkowskim już wydano 
pozwolenie (dalej zwany „produktem 
odniesienia”). 
(Zmiana ma zastosowanie do całości art. 
44; przyjęcie poprawki wiąże się z 
wprowadzeniem dostosowań o charakterze 
technicznym w całym tekście) 

Or. it

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia uzasadnionej równowagi między wolnym handlem towarami i stabilnym 
otoczeniem rynkowym przyznawanie pozwoleń na handel równoległy należy ograniczyć do 
identycznych produktów, opartych na takim samym źródle pochodzenia substancji aktywnych 
i składników obojętnych.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

jak produkt odniesienia, jeżeli: 

a)zawarte w nim substancje czynne 
pochodzą od tego samego producenta i z 
tego samego zakładu produkcyjnego; 

a) został wyprodukowany przez tego 
samego producenta lub producenta 
będącego jego wspólnikiem lub na 
podstawie licencji, w ramach takiego 
samego procesu produkcyjnego;

b) zawarte w nim substancje niebędące 
substancjami czynnymi oraz rodzaj 
receptury są takie same lub podobne; 

b) jest taki sam pod względem 
specyfikacji, zawartości substancji 
czynnych i rodzaju receptury;

c) jest taki sam lub równoważny pod 
względem możliwego niekorzystnego 
wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt lub 
na środowisko.

c) jest taki sam lub równoważny pod 
względem zawartości składników 
obojętnych oraz wielkości, materiały i 
formy opakowania, a także możliwego 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i 
zwierząt lub na środowisko. 

Or. it

Uzasadnienie

Ze względu na spójność należy zastąpić warunki przewidziane dla zasadniczo takiego samego 
produktu warunkami przewidzianymi dla takiego samego produktu.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) numer rejestracyjny substancji 
czynnych zawartych w produkcie oraz, w 
stosownych przypadkach, upoważnienie 
do korzystania z danych wnioskodawcy 
zgodnie z art. 50.

Or. it

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z art. 8 ust. 5a oraz w celu zapewnienia posiadania przez 
wnioskodawcę niezbędnego dokumentu umożliwiającego dostęp do danych.
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nazwisko/nazwę i adres posiadacza 
pozwolenia wydanego w państwie 
członkowskim pochodzenia;

c) nazwisko/nazwę i adres posiadacza 
pozwolenia wydanego w państwie 
członkowskim pochodzenia oraz, w 
stosownych przypadkach, upoważnienie 
do korzystania z danych zgodnie z art. 50;

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia posiadania przez wnioskodawcę niezbędnego dokumentu 
umożliwiającego dostęp do danych.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 15, doświadczenia i testy prowadzone 
dla potrzeb badań naukowych i rozwoju, 
wiążące się z wprowadzeniem do obrotu 
produktu biobójczego nieobjętego 
pozwoleniem lub substancji czynnej 
wykorzystywanej wyłącznie w produkcie 
biobójczym, przeprowadzane są wyłącznie 
w przypadku, jeśli chodzi o badania 
naukowe i rozwojowe, lub badania 
dotyczące produktów i procesu produkcji 
oraz ich rozwoju, oraz jedynie po 
spełnieniu wymogów ustanowionych w 
akapicie drugim i trzecim.

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 15, doświadczenia i testy prowadzone 
dla potrzeb badań naukowych i rozwoju, 
wiążące się z wprowadzeniem do obrotu 
produktu biobójczego nieobjętego 
pozwoleniem lub substancji czynnej 
wykorzystywanej wyłącznie w produkcie 
biobójczym, przeprowadzane są wyłącznie 
w przypadku, jeśli chodzi o badania 
naukowe i rozwojowe, lub badania 
dotyczące produktów i procesu produkcji 
oraz ich rozwoju.

Or. it

Uzasadnienie

Obszar badań i rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla rynku produktów biobójczych, biorąc 
także pod uwagę istnienie mechanizmów zastępczych i wyłączania, które mogą warunkować 
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obecność produktów istotnych dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Działalność badawcza 
powinna zatem być spójna z przepisami określonymi w rozporządzeniu REACH.

Poprawka 69

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, przy ilości powyżej jednej 
tony rocznie, osoba zamierzająca 
przeprowadzić doświadczenie lub test 
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, wszystkie dostępne dane na temat 
możliwego wpływu na zdrowie ludzi lub 
zwierząt bądź oddziaływania na 
środowisko. Osoby te, na żądanie, 
udostępniają te informacje agencji.

Or. it

Uzasadnienie

Obszar badań i rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla rynku produktów biobójczych, biorąc 
także pod uwagę istnienie mechanizmów zastępczych i wyłączania, które mogą warunkować 
obecność produktów istotnych dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Działalność badawcza 
powinna zatem być spójna z przepisami określonymi w rozporządzeniu REACH.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Produkt biobójczy nieobjęty skreślony
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pozwoleniem, lub substancja czynna 
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.

Or. it

Uzasadnienie

Obszar badań i rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla rynku produktów biobójczych, biorąc 
także pod uwagę istnienie mechanizmów zastępczych i wyłączania, które mogą warunkować 
obecność produktów istotnych dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Działalność badawcza 
powinna zatem być spójna z przepisami określonymi w rozporządzeniu REACH.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

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 
przeprowadzone doświadczenia lub testy.

3. Producent produktu biobójczego musi 
zapewnić odpowiednie posługiwanie się 
jego produktem, w sposób nie powodujący 
szkód dla zdrowia i środowiska.

W przypadku, w którym proponowane 
doświadczenia lub testy, o których mowa 
w ust. 1 i 2, mogą być szkodliwe dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt, lub wywierać 
jakikolwiek niedopuszczalny szkodliwy 
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wpływ na środowisko, właściwy organ 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego może ich zakazać lub 
zezwolić na nie, uzależniając ich 
przeprowadzanie od warunków, które 
uzna za niezbędne dla zapobieżenia takim 
konsekwencjom. Właściwy organ 
bezzwłocznie informuje Komisję i inne 
właściwe organy o takich środkach.

Or. it

Uzasadnienie

Obszar badań i rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla rynku produktów biobójczych, biorąc 
także pod uwagę istnienie mechanizmów zastępczych i wyłączania, które mogą warunkować 
obecność produktów istotnych dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Działalność badawcza 
powinna zatem być spójna z przepisami określonymi w rozporządzeniu REACH.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki w celu 
określenia ogólnych maksymalnych ilości 
substancji czynnych lub produktów 
biobójczych, które mogą zostać uwolnione 
w trakcie doświadczeń, oraz minimalnych 
danych, które należy przedłożyć zgodnie z 
ust. 2. 

skreślony

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 72 ust. 4.

Or. it

Uzasadnienie

Obszar badań i rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla rynku produktów biobójczych, biorąc 
także pod uwagę istnienie mechanizmów zastępczych i wyłączania, które mogą warunkować 
obecność produktów istotnych dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Działalność badawcza 
powinna zatem być spójna z przepisami określonymi w rozporządzeniu REACH.
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Poprawka 73

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 wszystkich substancji czynnych, 
których działaniu zostały poddane wyroby 
lub materiały, lub które są w nich zawarte, 
w przypadku, w którym mogą one 
uwalniać się w normalnych lub 
przewidywalnych warunkach stosowania, 
podając, jeżeli jest to możliwe, 
powszechną nomenklaturę (np. INCI);

Or. it

Uzasadnienie

Produkt biobójczy stosowany w wyrobie lub materiale został już poddany ocenie w zakresie 
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska na poziomie produktu biobójczego i na poziomie 
substancji czynnej. W przypadku dużej części zastosowań przeznaczeniem produktu 
biobójczego jest ochrona i ulepszanie cech wyrobów poddanych działaniu, a nie uwalnianie 
substancji czynnej.

Poprawka 74

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. it

Uzasadnienie

Numer pozwolenia na produkt nie stanowi informacji dotyczącej bezpieczeństwa użytecznej 
dla konsumenta, w szczególności przypadkach, w których przeznaczeniem wyrobu lub 
materiału nie jest uwalnianie substancji czynnej lub produktu biobójczego. Nie należy 
wprowadzać konsumenta w błąd przez podanie w tym przypadku redundantnych informacji. 
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Numer pozwolenia użyteczny dla organów nadzorczych powinien być podawany w kartach 
charakterystyki dołączonych do produktów, zgodnie z art. 59a. 

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznakowanie to jest wyraźnie widoczne, 
czytelne i odpowiednio trwałe.

Oznakowanie to może być drukowane na 
wyrobie lub materiale poddanym 
działaniu, na opakowaniu, na 
instrukcjach użytkowania lub na 
gwarancji dołączonej do artykułu lub 
materiału poddanego działaniu, pod 
warunkiem że jest łatwo i wyraźnie 
widoczne, czytelne i odpowiednio trwałe.

Tam, gdzie jest to stosowne z uwagi na 
rozmiar lub funkcję wyrobu lub materiału 
poddanego działaniu, oznakowanie jest 
drukowane na opakowaniu, na 
instrukcjach użytkowania lub na 
gwarancji dołączonej do artykułu lub 
materiału poddanego działaniu. 

Or. it

Uzasadnienie

Musi istnieć możliwość drukowania oznakowania na każdej części produktu, pod warunkiem 
że jest ono widoczne, czytelne i odpowiednio trwałe, aby spełniać swoją funkcję informacyjną 
wobec konsumenta. 

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kolejny wnioskodawca posiada pisemną 
zgodę w formie upoważnienia do 
korzystania z danych, w której pierwszy 
wnioskodawca zezwala mu na korzystanie 
z tych informacji; 

a) kolejny wnioskodawca posiada pisemną 
zgodę w formie upoważnienia do 
korzystania z danych zgodnie z art. 50; 
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Or. it

Uzasadnienie

Pierwszy wnioskodawca nie musi być posiadaczem danych. Ponadto należy dopuścić opcję, w 
której drugi wnioskodawca może być lub stać się współposiadaczem danych w wyniku ich 
wymiany takich danych lub wspólnego gromadzenia.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kolejny wnioskodawca także jest 
uważany za posiadacza danych.

Or. it

Uzasadnienie

Pierwszy wnioskodawca nie musi być posiadaczem danych. Ponadto należy dopuścić opcję, w 
której drugi wnioskodawca lub drugi przedsiębiorca może być lub stać się współposiadaczem 
danych w wyniku ich wymiany takich danych lub wspólnego gromadzenia.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Agencja wprowadza wykaz, o którym 
mowa w ust. 2, do rejestru wymiany 
danych na temat produktów biobójczych.

4. Agencja wprowadza każdą informację z 
wykazu, o którym mowa w ust. 2, 
oznaczoną niepowtarzalnym kodem, do 
rejestru wymiany danych na temat 
produktów biobójczych, łącznie ze 
wszystkimi szczegółowymi danymi 
identyfikacyjnymi oraz odniesieniem do 
tożsamości pierwszego wnioskodawcy i 
posiadacza informacji.

Or. it

Uzasadnienie

Rejestr musi zawierać wszystkie informacje i dokumenty z wykazu. Zaleca się identyfikację 
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numeryczną dla każdego wprowadzonego dokumentu w celu uniknięcia nieporozumień w 
przypadku przesyłania tytułów lub zmian do badań pod podobnym nazwiskiem lub nazwą. 
Odniesienie do posiadacza danych i wnioskodawcy zapewnia poszanowanie praw własności.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacje przekazane do celów 
dyrektywy 98/8/WE lub niniejszego 
rozporządzenia są objęte ochroną danych 
na warunkach określonych w niniejszym 
artykule. Okres ochrony informacji 
rozpoczyna się w momencie ich 
przekazania.

1. Informacje przekazane do celów 
dyrektywy 98/8/WE lub niniejszego 
rozporządzenia są objęte ochroną danych 
na warunkach określonych w niniejszym 
artykule. Okres ochrony informacji 
rozpoczyna się w momencie ich 
przekazania. Datę przekazania ustala się 
indywidualnie dla każdego dokumentu, 
któremu nadano niepowtarzalny kod 
zgodnie z art. 48 ust. 4.

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

Or. it

Uzasadnienie

W dyrektywie 98/8 WE nie ustanowiono w jasny sposób wymogów dotyczących ochrony 
danych. Ponieważ data przekazania dokumentacji może być datą wprowadzenia wszystkich 
informacji, w przypadku każdego kolejnego wprowadzenia danych zostanie nadana oddzielna 
data. Objęcie ochroną pojedynczych danych lepiej odnosi się do rzeczywistej sytuacji, 
ponieważ każda pojedyncza informacja wymagała inwestycji ze strony właściciela.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 akapit pierwszy, okres ochrony 

skreślony
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informacji przekazanych państwu 
członkowskiemu w ramach krajowych 
systemów lub praktyk stosowanych w celu 
zatwierdzenia produktów biobójczych 
zanim zostały one przekazane dla celów 
dyrektywy 98/8/WE lub niniejszego 
rozporządzenia kończy się wówczas, gdy 
upływa okres ochrony określony w 
przepisach krajowych lub w dniu 14 maja 
2014 r., w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej, chyba że informacje te powstały 
po dniu 14 maja 2000 r. 

Or. it

Uzasadnienie

Mimo że artykuł ten jest lepszym rozwiązaniem w porównaniu do przepisów dyrektywy 
98/8/WE w zakresie ochrony danych, nie jest uzasadnione rozróżnienie między danymi
nowymi i danymi istniejącymi. Wynika to z faktu, że krajowe systemy prawne obejmują 
jedynie niewielką część rynku produktów biobójczych. W przypadku dysponowania takimi 
systemami niektóre z państw członkowskich nie stosowały ich w rzeczywistości. Ponadto 
wyeliminowanie takiego rozróżnienia wpłynęłoby na większą spójność niniejszego 
rozporządzenia z rozporządzeniem REACH.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli takiego porozumienia nie uda się 
osiągnąć w ciągu dwóch miesięcy od 
momentu zwrócenia się o informacje, 
zgodnie z art. 51 ust. 2, przyszły 
wnioskodawca bezzwłocznie powiadamia
o tym agencję i posiadacza informacji. W 
ciągu dwóch miesięcy od momentu gdy 
została poinformowana o niemożliwości 
osiągnięcia porozumienia, agencja nadaje 
przyszłemu wnioskodawcy prawo do 
powoływania się na testy i badania wiążące 
się z koniecznością przeprowadzenia 
testów na zwierzętach kręgowych. Sąd 
krajowy rozstrzyga o proporcjonalnym 
udziale przyszłego wnioskodawcy w 
kosztach jakie ponosi posiadacz 

3. Jeżeli takiego porozumienia nie uda się 
osiągnąć w ciągu dwóch miesięcy od 
momentu zwrócenia się o informacje, 
zgodnie z art. 51 ust. 2, zarówno posiadacz 
informacji, jak i przyszły wnioskodawca 
bezzwłocznie powiadamiają o tym 
agencję. W ciągu dwóch miesięcy od 
momentu gdy została poinformowana o 
niemożliwości osiągnięcia porozumienia, 
agencja nadaje przyszłemu wnioskodawcy 
prawo do powoływania się na testy i 
badania wiążące się z koniecznością 
przeprowadzenia testów na zwierzętach 
kręgowych. Unijny organ arbitrażowy 
przy agencji rozstrzyga o proporcjonalnym 
udziale przyszłego wnioskodawcy we 
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informacji. wszystkich kosztach związanych z 
wygenerowaniem i użytkowaniem danych,
jakie ponosi posiadacz informacji.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia między obiema stronami, obie strony muszą 
powiadomić o tym agencję, ponieważ wspólnie odpowiadają za brak porozumienia. W celu 
zapewnienia zharmonizowania obowiązkowej wymiany danych na szczeblu UE, Komisja 
powinna ustanowić wspólnotowy organ arbitrażowy. 

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku produktu biobójczego, na 
który już zostało wydane pozwolenie 
zgodnie z art. 15, 25 lub 28, oraz w 
przypadku gdy okresy ochrony danych 
skończyły się zgodnie z art. 49, właściwy 
organ otrzymujący lub agencja mogą 
zgodzić się, aby kolejny wnioskodawca 
ubiegający się o pozwolenie powołał się na 
informacje dostarczone przez pierwszego 
wnioskodawcę, o ile kolejny 
wnioskodawca może wykazać, że produkt 
biobójczy jest produktem podobnym i że 
jego substancje czynne są technicznie 
równoważne substancjom wchodzącym w 
skład produktu, na który wcześniej wydano 
pozwolenie, uwzględniając również 
stopień czystości i charakter 
zanieczyszczeń. 

1. W przypadku produktu biobójczego, na 
który już zostało wydane pozwolenie 
zgodnie z art. 15, 25 lub 28, oraz w 
przypadku gdy okresy ochrony danych 
skończyły się zgodnie z art. 49, właściwy 
organ otrzymujący lub agencja mogą 
zgodzić się, aby kolejny wnioskodawca 
ubiegający się o pozwolenie powołał się na 
informacje dostarczone przez pierwszego 
wnioskodawcę, a jeżeli nie upłynęły 
okresy ochrony danych zgodnie z art. 49, 
właściwy organ otrzymujący lub agencja 
mogą zezwolić, aby kolejny wnioskodawca 
mógł korzystać z danych dostarczonych 
przez pierwszego wnioskodawcę zgodnie z 
art. 52, o ile kolejny wnioskodawca może 
wykazać, że produkt biobójczy jest 
produktem podobnym i że jego substancje 
czynne są technicznie równoważne 
substancjom wchodzącym w skład 
produktu, na który wcześniej wydano 
pozwolenie, uwzględniając również 
stopień czystości i charakter 
zanieczyszczeń.

Or. it
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Uzasadnienie

Jeżeli kolejny wnioskodawca chciałby korzystać z danych, należy wykazać podobieństwo i 
równoważność techniczną także w przypadku, w którym okres ochrony danych jeszcze nie 
upłynął.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy przeprowadzają 
urzędowe kontrole w celu 
zagwarantowania, że producent substancji 
czynnych, które wprowadza się do obrotu 
w celu zastosowania w produktach 
biobójczych, przedstawił Komisji 
informacje o substancji czynnej, o których 
mowa w załączniku II lub posiada 
upoważnienie do korzystania z danych 
zawartych w dokumentacji, która spełnia 
wymogi określone w załączniku II. 

Or. it

Uzasadnienie

Przestrzeganie przepisów zawartych w rozporządzeniu musi być zapewnione w drodze 
urzędowych kontroli przeprowadzanych przez właściwe organy krajowe.

Poprawka 84

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 

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
2020 r. Komisja przedstawia to 
sprawozdanie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie. Europejskiemu i Radzie. Komisja 
przedstawia to sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
Na podstawie takiego sprawozdania 
Komisja rozważa, czy należy przedstawić 
zmiany do niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Sprawozdanie sporządzone przez Komisję powinno stanowić podstawę dla procesu przeglądu, 
którego celem jest wyeliminowanie w możliwie największym stopniu głównych określonych 
problemów. 

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) producenci substancji aktywnych 
(nazwiska lub nazwy i adresy, w tym 
lokalizacja zakładów produkcyjnych); 

Or. it

Uzasadnienie

Dane na temat miejsca produkcji są istotne z punktu widzenia handlu i konkurencji, nie 
należy więc ich publikować Wnioskodawca ma prawo wnioskować o wydanie pozwolenia na 
większą liczbę zastosowań końcowych jednego produktu, z których nie wszystkie muszą być 
już wykorzystywane w czasie składania wniosku, niektóre z nich muszą więc pozostać 
zastrzeżone do wykorzystania w przyszłości. 

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) lokalizacja zakładu produkcyjnego, w 
którym produkuje się produkt biobójczy; 

Or. it
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Uzasadnienie

Dane na temat miejsca produkcji są istotne z punktu widzenia handlu i konkurencji, nie 
należy więc ich publikować. Wnioskodawca ma prawo wnioskować o wydanie pozwolenia na 
większą liczbę zastosowań końcowych jednego produktu, z których nie wszystkie muszą być 
już wykorzystywane w czasie składania wniosku, niektóre z nich muszą więc pozostać poufne 
do czasu wykorzystania w przyszłości. 

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – litera d c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) data wydania pozwolenia i data jego 
wygaśnięcia; 

Or. it

Uzasadnienie

Należy zachować poufność niektórych zawartych w pozwoleniu informacji dotyczących 
wnioskodawcy. Data wydania pozwolenia i data jego wygaśnięcia także stanowią dane 
szczególnie chronione, które należy objąć ochroną.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 – litera d e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) dawki i instrukcje użytkowania. 

Or. it

Uzasadnienie

Należy zachować poufność niektórych zawartych w pozwoleniu informacji dotyczących 
wnioskodawcy. Dawki i instrukcje zależą od rodzaju zastosowania, a także od swoistych cech 
produktu i składników obojętnych, należy zatem zapewnić właściwą ochronę takich 
informacji.
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Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Etykiety nie mogą wprowadzać w błąd i w 
żadnym wypadku nie mogą zawierać 
określeń: „produkt biobójczy niskiego 
ryzyka”, „nietoksyczne”, „nieszkodliwe dla 
zdrowia” lub jakiejkolwiek podobnej 
informacji. Ponadto etykieta musi, w 
sposób czytelny i nie dający się usunąć, 
podawać następujące informacje: 

2. Etykiety nie mogą wprowadzać w błąd i 
w żadnym wypadku nie mogą zawierać 
określeń: „nietoksyczne”, „nieszkodliwe 
dla zdrowia” lub jakiejkolwiek podobnej 
informacji. Ponadto etykieta musi, w 
sposób czytelny i nie dający się usunąć, 
podawać następujące informacje: 

Or. it

Uzasadnienie

Należy wspierać podmioty wprowadzające do obrotu produkty niskiego ryzyka i zezwolić im 
na ich odpowiednie reklamowanie.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) instrukcje użytkowania i wyrażoną w 
jednostkach systemu metrycznego dawkę, 
którą stosuje się przy każdym dozwolonym 
zastosowaniu;

e) instrukcje użytkowania i wyrażoną w 
jednostkach systemu metrycznego i w 
znaczący oraz zrozumiały dla 
użytkowników sposób dawkę, którą stosuje 
się przy każdym dozwolonym 
zastosowaniu;

Or. it

Uzasadnienie

Dawka musi być wyrażona w sposób znaczący i zrozumiały dla użytkownika. W szczególności 
niewykwalifikowani użytkownicy mogą mieć trudności ze zrozumieniem dawki wyrażona w 
jednostkach systemu metrycznego. Dawkę wyrażoną w jednostkach systemu metrycznego 
należy przełożyć na znaczący, zrozumiały i dostosowany do konsumenta język, jeżeli jest to 
konieczne. 
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Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja utworzy stronę internetową, 
aktualizowaną przez agencję we 
współpracy z właściwymi organami, 
zawierającą dodatkowe informacje na 
temat substancji aktywnych i produktów 
biobójczych znajdujących się w obrocie. 
Adres strony internetowej zostanie 
umieszczony się w widoczny sposób na 
oznaczeniach.

Or. it

Uzasadnienie

Należy umożliwić dostęp do szczegółowych i aktualnych informacji wszystkim użytkownikom, 
zarówno w celu uzupełnienia przez nich posiadanych informacji, jak i w celu uzyskania przez 
konsumentów właściwych wytycznych dotyczących wskazanych warunków stosowania, 
przechowywania i posługiwania się produktem. Informacje znajdujące się na stronie 
internetowej będą stanowiły uzupełnienie i rozwinięcie wskazówek zamieszczonych na 
oznakowaniu, aby zapewnić użytkownikom dostęp do potrzebnych szczegółowych danych, 
które normalnie można uzyskać w ramach dodatkowych konsultacji z lekarzem.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Karty charakterystyki zawierają 
następujące informacje:
a) tożsamość producenta i nazwa 
zakładów produkcyjnych, w których 
produkuje sie produkt biobójczy i 
substancje czynne; 
b) istotne kategorie produktu, w 
przypadku którego zawarta w nim 
substancja czynna została włączona do 
załącznika I;
c) nazwę przynajmniej jednego państwa 
członkowskiego, w którym wydano 
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pozwolenie na produkt biobójczy;
d) numer pozwolenia na produkt 
biobójczy, będący odrębnym produktem 
lub zawarty w wyrobie lub materiale 
poddanym oddziaływaniu. 

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami w zakresie informacji na temat producentów substancji aktywnych także 
karty charakterystyki dołączone do produktów biobójczych powinny zawierać takie 
informacje w celu ułatwienia organom nadzorczym i właściwym organom nadzorowanie 
pochodzenia substancji zawartych w produktach w prowadzanych do obrotu.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Reklamy produktów biobójczych nie 
odnoszą się do produktu w sposób 
wprowadzający w błąd odniesieniu do 
związanego z produktem ryzyka dla 
zdrowia ludzi lub środowiska. Reklama 
produktu biobójczego nie zawiera zwrotów 
„produkt biobójczy niskiego ryzyka”, 
„nietoksyczny”, „nieszkodliwy” lub 
podobnych.

3. Reklamy produktów biobójczych nie 
odnoszą się do produktu w sposób 
wprowadzający w błąd odniesieniu do 
związanego z produktem ryzyka dla 
zdrowia ludzi lub środowiska. Reklama 
produktu biobójczego nie zawiera zwrotów 
„nietoksyczny”, „nieszkodliwy” lub 
podobnych.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wspierać podmioty wprowadzające do obrotu produkty niskiego ryzyka i zezwolić im 
na ich odpowiednie reklamowanie. 

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera d) i e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) osoby wprowadzające do obrotu d)opłata jest naliczana jedynie, jeżeli jest 
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produkty biobójcze wnoszą roczną opłatę; 
oraz 

ona rzeczywiście konieczna. struktura i 
wysokość opłat uwzględnia zakres prac 
wykonywanych przez agencję i właściwe 
organy na podstawie wymogów 
niniejszego rozporządzenia i ustalana jest 
na poziomie pozwalającym zapewnić, że 
przychód z nich w połączeniu z innymi 
źródłami przychodów agencji zgodnie 
wymogami niniejszego rozporządzenia jest 
wystarczający do pokrycia kosztów 
świadczonych usług.

e) struktura i wysokość opłat uwzględnia 
zakres prac wykonywanych przez agencję 
i właściwe organy na podstawie wymogów 
niniejszego rozporządzenia i ustalana jest 
na poziomie pozwalającym zapewnić, że 
przychód z nich w połączeniu z innymi 
źródłami przychodów agencji zgodnie 
wymogami niniejszego rozporządzenia jest 
wystarczający do pokrycia kosztów 
świadczonych usług.

Or. it

Uzasadnienie

Opłaty powinny być ustalane w oparciu o zakres wymaganych prac i w związku z tym do 
niego proporcjonalne. Roczna opłata o charakterze niedyskryminującym jest zatem nie do 
przyjęcia, a opłaty powinny być uiszczane jedynie w przypadkach, w których jest to 
rzeczywiście konieczne.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71 a
Akty delegowane

Komisja przyjmuje przez akty delegowane 
na mocy art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
następujące środki:

a) procedurę, która ma być 
przeprowadzana przy dokonywaniu ocen 
porównawczych produktów biobójczych w 
celu podjęcia decyzji określonej art. 21 
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ust. 3, a także kryteria i algorytmy do 
stosowania podczas takich ocen; 

b) kryteria i procedury dotyczące 
przyznawania pojedynczego numeru 
pozwolenia we wszystkich państwach 
członkowskich w przypadku procedur 
wzajemnego uznawania wydanych 
pozwoleń krajowych zgodnie z art. 25;

b) kryteria i procedury dotyczące 
przyznawania takiego samego numeru 
pozwolenia we wszystkich państwach 
członkowskich w przypadku procedur 
wzajemnego uznawania wydanych 
pozwoleń krajowych zgodnie z art. 28.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest umożliwienie przyjmowania aktów delegowanych w celu lepszego 
określenia procedury oceny porównawczej oraz w celu przyznania pojedynczego numeru 
pozwolenia we wszystkich państwach członkowskich w przypadku produktu, który był 
przedmiotem procedury wzajemnego uznawania przeprowadzanej w dalszej kolejności lub 
równolegle.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkty biobójcze, dla których wniosek o 
pozwolenie na produkt nie został złożony 
zgodnie z akapitem drugim, nie będą 
wprowadzane do obrotu po upływie sześciu 
miesięcy od daty, od której włączenie 
zaczyna obowiązywać. Usuwanie, 
składowanie lub wykorzystywanie 
istniejących zapasów produktów 
biobójczych, dla których nie złożono 
wniosku o pozwolenie zgodnie z akapitem 
drugim jest dozwolone przez osiemnaście 
miesięcy od daty, od której włączenie 
zaczyna obowiązywać.

Produkty biobójcze, dla których wniosek o 
pozwolenie na produkt nie został złożony 
zgodnie z akapitem drugim, nie będą 
wprowadzane do obrotu od daty, od której 
włączenie zaczyna obowiązywać. 
Usuwanie, składowanie lub 
wykorzystywanie istniejących zapasów 
produktów biobójczych, dla których nie 
złożono wniosku o pozwolenie zgodnie z 
akapitem drugim jest dozwolone przez 
sześć miesięcy od daty, od której włączenie 
zaczyna obowiązywać.
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Or. it

Celem powyższej poprawki jest określenie krótszych okresów czasu na wyłączenie z obrotu, 
ponieważ dalsi użytkownicy produktu biobójczego muszą być świadomi swoich obowiązków 
oraz stanu przeglądów substancji czynnych.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Produkty biobójcze, w przypadku 
których właściwy organ państwa 
członkowskiego odrzucił wniosek o 
pozwolenie złożony na mocy ust. 3 lub 
zdecydował o niewydaniu pozwolenia, nie 
są wprowadzane do obrotu po upływie 
sześciu miesięcy od dnia takiego 
odrzucenia lub decyzji.

4. Produkty biobójcze, w przypadku 
których właściwy organ państwa 
członkowskiego odrzucił wniosek o 
pozwolenie złożony na mocy ust. 3 lub 
zdecydował o niewydaniu pozwolenia, nie 
są wprowadzane do obrotu po upływie 
sześciu miesięcy od dnia takiego 
odrzucenia lub decyzji. Produkty 
biobójcze, w przypadku których właściwy 
organ państwa członkowskiego odrzucił 
wniosek o pozwolenie złożony na mocy 
ust. 3 lub zdecydował o niewydaniu 
pozwolenia, mogą być usuwane, 
składowane i wykorzystywane w ramach 
istniejących zapasów w terminie 
osiemnastu miesięcy od ich rzeczywistego 
wyłączenia.

Or. it

Uzasadnienie

Okres czasu na usunięcie, składowanie i wykorzystanie istniejących zapasów produktów musi 
być spójny w całym artykule.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 47 wyroby i 
materiały poddane działaniu, które 

W drodze odstępstwa od art. 47 wyroby i 
materiały poddane działaniu, które 
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zawierają produkty biobójcze 
niedozwolone na terenie Wspólnoty lub 
przynajmniej jednego z państw 
członkowskich i które były dostępne na 
rynku w dniu [OJ: insert the date referred 
to in the first subparagraph of Article 85]
mogą do dnia decyzji wydającej 
pozwolenia na te produkty biobójcze być 
wprowadzane do obrotu, jeżeli wniosek o 
pozwolenie złożono najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2017 r. W przypadku odmowy 
wydania pozwolenia na wprowadzenie 
produktu biobójczego do obrotu, wyroby i 
materiały poddane działaniu, które 
zawierają ten produkt biobójczy, przestają 
być wprowadzane do obrotu w terminie 
sześciu miesięcy od podjęcia decyzji. 

zawierają produkty biobójcze 
niedozwolone na terenie Wspólnoty lub 
przynajmniej jednego z państw 
członkowskich i które były dostępne na 
rynku w dniu [OJ: insert the date referred 
to in the first subparagraph of Article 85]
mogą do dnia decyzji wydającej 
pozwolenia na te produkty biobójcze być 
wprowadzane do obrotu, jeżeli wniosek o 
pozwolenie złożono najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2015 r. W przypadku odmowy 
wydania pozwolenia na wprowadzenie 
produktu biobójczego do obrotu, wyroby i 
materiały poddane działaniu, które 
zawierają ten produkt biobójczy, przestają 
być wprowadzane do obrotu w terminie 
sześciu miesięcy od podjęcia decyzji. 

Or. it

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Od 1 stycznia 2014 r. każdy producent 
istniejącej substancji czynnej, która 
występuje na rynku do celów 
wykorzystania w produktach biobójczych, 
składa w agencji wniosek o włączenie tej 
substancji czynnej do załącznika I. 
Właściwe organy przeprowadzają 
urzędowe kontrole zgodnie z wymogami 
art. 54 ust. 1. 

Or. it

Uzasadnienie

Jedynie producenci wnoszący wkład do systemu powinni mieć prawo do produkowania i 
wprowadzania do obrotu substancji czynnych przeznaczonych do wykorzystania w 
produktach biobójczych. Jest to najlepszy sposób rozwiązania problemu „gapowiczów” 
(„free-riders”) przy odpowiednim nadzorze rynku substancji czynnych.
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy podejmują niezbędne 
środki zgodnie z art. 54 ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć obowiązek ustalenia, jakie produkty biobójcze występują 
na ich rynku, czy producenci substancji czynnych przedstawili dokumentację na potrzeby 
włączenia do załącznika I i podejmować odpowiednie działania.


