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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rynek produktów biobójczych i dotyczące ich uregulowania prawne

Wartość rynku produktów biobójczych w Europie jest szacowana na około 890 mln EUR 
rocznie, co stanowi około 27% wartości rynku globalnego. Udział trzech dużych 
przedsiębiorstw w rynku europejskim wynosi w przybliżeniu 25%. Konieczne jest zatem 
zrównoważenie interesów dużych przedsiębiorstw z interesami małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP).

Dyrektywa 98/8/WE, która obecnie reguluje ten sektor, miała podwójny cel – poprawę 
ochrony środowiska naturalnego i poprawę ochrony zdrowia. Przewidywała również system 
wzajemnego uznawania krajowych procedur dotyczących pozwoleń na obrót produktami 
biobójczymi na rynku wewnętrznym. Jednakże rozliczne problemy, które pojawiły się 
w ciągu dziesięciu lat jej obowiązywania (takich jak nadmierne koszty, wymogi zakazowe, 
opóźnienia w wydawaniu zezwoleń, rozbieżności czasowe w zakresie ocen wniosków 
w różnych państwach członkowskich), spowodowały, że tylko jedna substancja czynna 
została zatwierdzona na podstawie obecnie obowiązującego prawodawstwa, a 
w przewidywalnej przyszłości nie należy spodziewać się poprawy sytuacji.

Komisja Europejska proponuje nowe rozporządzenie mające na celu usprawnienie procedur 
i poprawę funkcjonowania rynku. Głównymi kwestiami są między innymi: opcjonalna 
scentralizowana procedura wydawania pozwoleń na produkty biobójcze niskiego ryzyka, 
ulepszona procedura wzajemnego uznawania pozwoleń, zharmonizowana struktura opłat za 
pozwolenia krajowe i uregulowania dotyczące wyrobów poddanych działaniu produktów 
biobójczych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji 
i popiera zaproponowane środki, a zwłaszcza położenie nacisku na ograniczenie obciążenia 
związanego z procesem wydawania pozwoleń. Istotne jest jednak uwzględnienie potrzeb 
różnych zainteresowanych podmiotów i z tego powodu poniżej przedstawiono szereg 
propozycji.

Proponowane poprawki

Rozszerzona scentralizowana procedura wydawania pozwoleń

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycje wprowadzenia opcji scentralizowanej 
procedury wydawania producentom pozwoleń na substancje czynne i produkty biobójcze. 
Obecna definicja „produktów biobójczych niskiego ryzyka” wydaje się ograniczać tę 
procedurę do niepotrzebnie zawężonej kategorii produktów, a więc sprawozdawca zaleca 
częściowe rozszerzenie tej kategorii. Termin przeglądu rozporządzenia należy również 
zmienić z 2023 r. na 2016 r., aby umożliwić przegląd i ewentualne rozszerzenie centralnej 
procedury wydawania pozwoleń, jeżeli będzie ona skutecznie działać.
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Pomoc dla MŚP

W przemyśle zdominowanym przez kilku dużych producentów przemysłowych trzeba 
udzielić większej pomocy MŚP. Z tego powodu MŚP muszą zostać zwolnione z rocznej 
opłaty za wprowadzenie produktów biobójczych do obrotu. Ponadto państwa członkowskie 
powinny utworzyć centra informacyjne w uzupełnieniu wytycznych dostarczanych przez 
Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). 

Ustalenie terminów

We wniosku w miarę możliwości należy podać konkretne ramy czasowe, aby umożliwić 
przedsiębiorstwom opracowywanie planów. Należy ustalić czas trwania poszczególnych 
etapów oceny dokumentacji. Jeżeli jest to realne, należy skrócić terminy, aby zapewnić jak 
największą efektywność procesu wydawania pozwoleń. 

Wzmocnienie badań naukowych i rozwoju

Stosownym rozwiązaniem jest ułatwienie prowadzenia na szerszą skalę działalności 
badawczo-rozwojowej w branży, która ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego. W myśl wniosku na przeprowadzenie doświadczeń/testów, 
podczas których może dojść do uwolnienia produktu biobójczego nieobjętego pozwoleniem 
do środowiska, wymagane jest pozwolenie krajowe. Należy wprowadzić prostszą procedurę 
powiadamiania, która nadal umożliwiałaby właściwemu organowi wymaganie spełnienia 
bardziej rygorystycznych warunków, lecz która nie wiązałaby się z nadmiernym obciążeniem 
związanym z procesem wydawania pozwoleń. 

Receptury ramowe

Dla większej efektywności sprawozdawca proponuje rozróżnienie pomiędzy 
administracyjnymi, drobnymi i istotnymi zmianami pozwoleń na receptury ramowe. Zmiany 
administracyjne mogłyby być wprowadzane za pomocą uproszczonej procedury 
powiadamiania; drobne zmiany mogłyby być oceniane w skróconym okresie ewaluacji, zaś 
w przypadku istotnych zmian okres ten mógłby być proporcjonalny do zakresu proponowanej 
zmiany. Ponadto w celu pomocy producentom sprawozdawca zaleca wprowadzenie 
pojedynczego numeru pozwolenia na wszystkie produkty biobójcze, które należą do danej 
receptury.

Kryteria wyłączenia

Jeśli chodzi o kryteria wyłączenia, sprawozdawca uznał, że wyłączenie niektórych grup 
produktowych substancji czynnych (4 oraz 14-19) z ogólnego testu w celu uzyskania 
pozwolenia jest niepotrzebnie restrykcyjne. Powinna istnieć możliwość oceny wszystkich 
grup produktowych według kryteriów. Zakaz takich produktów na mocy prawodawstwa 
dotyczącego środków ochrony roślin nie uzasadnia takiego zakazu (z nielicznymi wyjątkami) 
na mocy prawodawstwa dotyczącego produktów biobójczych, ponieważ pestycydy i produkty 
biobójcze mają różne zastosowania i charakteryzuje je inny stopień narażenia. 
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Wymogi językowe

Wymagane powinno być, aby wnioski o pozwolenie na produkty oraz oznakowanie 
produktów sporządzone były tylko w jednym z języków urzędowych odpowiedniego państwa 
członkowskiego (w przypadku więcej niż jednego języka urzędowego), aby uniknąć 
nadmiernego obciążenia przedsiębiorstw.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) W celu udzielenia wsparcia 
wnioskodawcom, zwłaszcza MŚP, 
w stosowaniu wymogów niniejszego 
rozporządzenia, państwa członkowskie 
poza wytycznymi operacyjnymi 
dostarczanymi przez agencję powinny 
utworzyć krajowe centra informacyjne.

Or. en

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) „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. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest zdefiniowanie rodzaju zmian, których można dokonać w istniejącym 
dopuszczonym produkcie biobójczym.

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

tb) „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. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zdefiniowanie rodzaju zmian, których można dokonać w istniejącym 
dopuszczonym produkcie biobójczym.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

tc) „istotna zmiana” oznacza zmianę 
w istniejącym pozwoleniu, której nie 
można uznać za zmianę administracyjną 
lub drobną;

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest zdefiniowanie rodzaju zmian, których można dokonać w istniejącym 
dopuszczonym produkcie biobójczym.

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ua) „MŚP” oznaczają małe i średnie 
przedsiębiorstwa zdefiniowane 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw1;
______________
1 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w rozporządzeniu REACH lepiej jest osobno zdefiniować MŚP.

Poprawka 6

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. en

Uzasadnienie

Naukowe uzasadnienie dyskryminacji szczególnych grup produktowych (tj. 4 i 14-19) jest 
niejasne i wydaje się arbitralne, a zatem niesłusznie odnosi się do tych konkretnych grup 
produktowych.
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Poprawka 7

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

Or. en

Uzasadnienie

Produktów biobójczych należy używać jedynie zgodnie z instrukcjami na etykiecie, które 
zostały należycie uzasadnione w dokumentacji dotyczącej akceptowalnego ryzyka 
i skuteczności. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby 
wniosek został zatwierdzony, i określa 
termin wynoszący do dwóch miesięcy,
w jakim należy te informacje dostarczyć. 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu dostarczenia dokumentacji, który powinien być możliwie 
jak najkrótszy, aby można było szybko kontynuować ocenę. 
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli po dokonaniu oceny dokumentacji, 
okazuje się, że w celu przeprowadzenia 
oceny końcowej konieczne są dodatkowe 
informacje, właściwy organ oceniający 
zwraca się do wnioskodawcy 
o przedstawienie tych informacji 
w określonym terminie i informuje o tym 
agencję. 

2. Jeśli po dokonaniu oceny dokumentacji, 
okazuje się, że w celu przeprowadzenia 
oceny końcowej konieczne są dodatkowe 
informacje, właściwy organ oceniający 
zwraca się do wnioskodawcy 
o przedstawienie tych informacji 
w określonym terminie 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy. 
W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
okolicznościach termin ten można 
przedłużyć maksymalnie o sześć kolejnych 
miesięcy. Właściwy organ oceniający
informuje o tym agencję. 

Or. en

Uzasadnienie

Jak pokazuje doświadczenie, zakończenie procedury oceny może trwać nieproporcjonalnie 
długo. Istotne jest zatem określenie odpowiednich terminów, aby uniknąć sytuacji, w której 
przerwy mogłyby niepotrzebnie przeciągnąć procedurę. Dzięki tym terminom wnioskodawca 
zyskuje również niejaką pewność co do maksymalnego okresu trwania procedury. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby
wniosek został zatwierdzony, i określa 
termin wynoszący do dwóch miesięcy,
w jakim należy te informacje dostarczyć. 

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu dostarczenia dokumentacji, który powinien być możliwie 
jak najkrótszy, aby można było szybko kontynuować ocenę. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zwrócić się do agencji 
o opinię w kwestiach naukowych lub 
technicznych związanych z przeglądem 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I. Agencja przygotowuje taką opinię 
w ciągu dziewięciu miesięcy od momentu 
otrzymania prośby i przedkłada ją Komisji.

2. Komisja może zwrócić się do agencji 
o opinię w kwestiach naukowych lub 
technicznych związanych z przeglądem 
włączenia substancji czynnej do załącznika 
I. Agencja przygotowuje taką opinię 
w ciągu sześciu miesięcy od momentu 
otrzymania prośby i przedkłada ją Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności, ponieważ w pozostałej części wniosku termin 
wydania przez agencję opinii na wniosek Komisji wynosi sześć miesięcy. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) dla każdego z elementów środowiska 
można ustalić stosunek przewidywanego 
stężenia w środowisku (PEC) do 
przewidywanego stężenia 
niepowodującego zmian w środowisku 
(PNEC) i nie przekracza on 0,1;

a) produkt biobójczy nie jest 
sklasyfikowany jako niebezpieczny dla 
zdrowia lub środowiska zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

b) w przypadku wszelkich wpływów na b) klasyfikacja produktu biobójczego nie 
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zdrowie ludzkie, margines narażenia 
(poziom dawkowania, przy którym nie 
obserwuje się szkodliwych zmian 
(NOAEL) i stężenie narażenia) jest 
większy niż 1,000.

jest związana z hasłem ostrzegawczym 
„niebezpieczeństwo” na etykiecie, 
wymaganym na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008; ponadto 
w normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunkach stosowania 
produktu bez użycia środków ochrony 
indywidualnej spełnione są wymogi 
określone w art. 16 ust. 1 lit. b), c) i d);

c) substancje czynne są zawarte 
w produkcie biobójczym w taki sposób, że 
w normalnych i racjonalnie 
przewidywalnych warunkach stosowania 
zachodzi jedynie znikome narażenie na 
nie, a produkt na wszystkich pozostałych 
etapach cyklu życia jest stosowany 
w ściśle kontrolowanych warunkach.

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

2. Jednak produktu biobójczego nie uznaje 
się za produkt biobójczy niskiego ryzyka, 
jeżeli zawiera on substancję czynną lub 
potencjalnie niebezpieczną, która:

a) zawiera on jedną lub więcej substancji 
czynnych, które spełniają kryteria 
substancji ocenionych jako trwałe, podatne 
na bioakumulację i toksyczne (PBT) oraz 
bardzo trwałe i bardzo podatne na 
bioakumulację (vPvB) zgodnie 
z załącznikiem XIII rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006;

a) spełnia kryteria substancji ocenionych 
jako trwałe, podatne na bioakumulację 
i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe 
i bardzo podatne na bioakumulację (vPvB) 
zgodnie z załącznikiem XIII 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

b) zawiera on jedną lub więcej substancji 
sklasyfikowanych jako zaburzające
gospodarkę hormonalną;

b) jest zidentyfikowana jako zaburzająca
gospodarkę hormonalną zgodnie z art. 57 
lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

c) zawiera on jedną lub więcej substancji 
czynnych, które zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
zostały sklasyfikowane, lub mogą zostać
sklasyfikowane, ponieważ spełniają
odpowiednie kryteria, jako:

c) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 została sklasyfikowana lub 
może zostać sklasyfikowana, ponieważ
spełnia odpowiednie kryteria, jako:

(i) rakotwórcze
(ii) mutagenne
(iii) neurotoksyczne;

(i) rakotwórcza;
(ii) mutagenna;
(iii) neurotoksyczna;
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(iv) immunotoksyczne;
(v) działające szkodliwie na rozrodczość;

(vi) uczulające.

(iv) immunotoksyczna;
(v) działająca szkodliwie na rozrodczość;

(vi) uczulająca.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 produkt 
biobójczy uznaje się za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka, jeżeli substancje czynne 
są zawarte w danym produkcie biobójczym 
w taki sposób, że w normalnych 
warunkach stosowania zachodzi jedynie 
znikome narażenie ludzi na substancję, 
a produkt na wszystkich etapach cyklu 
życia jest stosowany w ściśle 
kontrolowanych warunkach.
3. Aby uznać produkt za produkt biobójczy 
niskiego ryzyka należy wykazać, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
zjawiska odporności organizmów 
docelowych jest niskie.
4. Oprócz substancji czynnych o których 
mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006, substancje czynne 
produkowane lub przywożone w celu 
stosowania w produktach biobójczych 
niskiego ryzyka objętych pozwoleniem na 
wprowadzenie do obrotu zgodnie z art. 15 
uznaje się za zarejestrowane, a ich 
rejestrację uznaje się za kompletną 
w zakresie produkcji lub przywozu do 
zastosowania w produktach biobójczych 
niskiego ryzyka, a tym samym uznaje się je 
za spełniające wymogi tytułu II rozdziały 1 
i 5 wymienionego rozporządzenia.

4. Oprócz substancji czynnych o których 
mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006, substancje czynne 
produkowane lub przywożone w celu 
stosowania w produktach biobójczych 
niskiego ryzyka objętych pozwoleniem na 
wprowadzenie do obrotu zgodnie z art. 15 
uznaje się za zarejestrowane, a ich 
rejestrację uznaje się za kompletną 
w zakresie produkcji lub przywozu do 
zastosowania w produktach biobójczych 
niskiego ryzyka, a tym samym uznaje się je 
za spełniające wymogi tytułu II rozdziały 1 
i 5 wymienionego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję definicja produktu biobójczego niskiego ryzyka wydaje się zbyt 
restrykcyjna, przez co ogranicza okoliczności, w których mogłaby mieć zastosowanie 
scentralizowana procedura. Definicja zostaje zatem rozszerzona, aby umożliwić korzystanie 
z pozwolenia wspólnotowego większej liczbie produktów przy zapewnieniu, że ECHA nie 
będzie od razu obciążona całym zakresem produktów biobójczych. Można by to umożliwić na 
późniejszym etapie poprzez wcześniejszy (w 2016 r.) przegląd procedury celem jej 
ewentualnego rozszerzenia na wszystkie produkty.
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Poprawka 13

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. en

Uzasadnienie

Ewentualna konieczność tłumaczenia na więcej niż jeden język urzędowy (gdy w danym 
państwie członkowskim jest więcej niż jeden język urzędowy) mogłaby stanowić niepotrzebne 
obciążenie finansowe i administracyjne wnioskodawcy. 

Poprawka 14

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 czynnej(-ych) 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. en

Uzasadnienie

Ust. 3 lit. b) powinien być całkowicie spójny z art. 16 ust. 6, który stanowi, że „w przypadku 
receptury ramowej dopuszczalne jest zmniejszenie zawartości procentowej substancji czynnej 
w referencyjnym produkcie biobójczym”. Treść pozwolenia powinna również odzwierciedlać 
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tę możliwość.

Poprawka 15

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. en

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 16

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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu dostarczenia dokumentacji, który powinien być możliwie 
jak najkrótszy, aby można było szybko kontynuować ocenę.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli okazuje się, że w celu 
przeprowadzenia pełnej oceny wniosku 
konieczne są dodatkowe informacje, 
właściwy organ otrzymujący zwraca się do 
wnioskodawcy o dostarczenie tych 
informacji. Od dnia, w którym zażądano 
dodatkowych informacji, bieg 12 
miesięcznego terminu, o którym mowa 
w ust. 1, zostaje zawieszony aż do dnia 
otrzymania informacji.

3. Jeżeli okazuje się, że w celu 
przeprowadzenia pełnej oceny wniosku 
konieczne są dodatkowe informacje, 
właściwy organ otrzymujący zwraca się do 
wnioskodawcy o dostarczenie tych 
informacji. W wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych okolicznościach termin ten 
można przedłużyć maksymalnie o sześć 
kolejnych miesięcy. Od dnia, w którym 
zażądano dodatkowych informacji, bieg 
12-miesięcznego terminu, o którym mowa 
w ust. 1, zostaje zawieszony aż do dnia 
otrzymania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jak pokazuje doświadczenie, zakończenie procedury oceny może trwać nieproporcjonalnie 
długo. Istotne jest zatem określenie odpowiednich terminów, aby uniknąć sytuacji, w której 
przerwy mogłyby niepotrzebnie przeciągnąć procedurę. Dzięki tym terminom wnioskodawca 
zyskuje również niejaką pewność co do maksymalnego okresu trwania procedury. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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.

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

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu dostarczenia dokumentacji, który powinien być możliwie 
jak najkrótszy, aby można było szybko kontynuować ocenę.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli, w wyniku przeprowadzonej 
oceny wniosku o przedłużenie ważności 
pozwolenia, okaże się, że w celu 
przeprowadzenia pełnej oceny wniosku 
potrzebne są dalsze informacje, właściwe 
organy otrzymujące, które przyjęły 
wniosek, zwracają się do wnioskodawcy 
o dostarczenie tych informacji. Od dnia, 
w którym zażądano dodatkowych 
informacji, bieg 6 miesięcznego terminu, 
o którym mowa w ust. 6, zostaje 
zawieszony aż do dnia otrzymania 
informacji.

7. Jeżeli, w wyniku przeprowadzonej 
oceny wniosku o przedłużenie ważności 
pozwolenia, okaże się, że w celu 
przeprowadzenia pełnej oceny wniosku 
potrzebne są dalsze informacje, właściwe 
organy otrzymujące, które przyjęły 
wniosek, zwracają się do wnioskodawcy 
o dostarczenie tych informacji
w określonym terminie 
nieprzekraczającym sześciu miesięcy.
W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
okolicznościach termin ten można 
przedłużyć maksymalnie o sześć kolejnych 
miesięcy. Od dnia, w którym zażądano 
dodatkowych informacji, bieg 6-
miesięcznego terminu, o którym mowa 
w ust. 6, zostaje zawieszony aż do dnia 
otrzymania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jak pokazuje doświadczenie, zakończenie procedury oceny może trwać nieproporcjonalnie 
długo. Istotne jest zatem określenie odpowiednich terminów, aby uniknąć sytuacji, w której 
przerwy mogłyby niepotrzebnie przeciągnąć procedurę. Dzięki tym terminom wnioskodawca 
zyskuje również niejaką pewność co do maksymalnego okresu trwania procedury. 
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ otrzymujący może 
zażądać tłumaczenia pozwolenia 
krajowego i wniosku na jeden lub kilka
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym dany właściwy 
organ się znajduje.

3. Właściwy organ otrzymujący może 
zażądać tłumaczenia pozwolenia 
krajowego i wniosku na jeden z języków 
urzędowych państwa członkowskiego, 
w którym dany właściwy organ się 
znajduje.

Or. en

Uzasadnienie

Ewentualna konieczność tłumaczenia na więcej niż jeden język urzędowy (gdy w danym 
państwie członkowskim jest więcej niż jeden język urzędowy) mogłaby stanowić niepotrzebne 
obciążenie finansowe i administracyjne wnioskodawcy. 

Poprawka 21

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. 

W terminie trzech miesięcy od 
powiadomienia 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. 

Or. en

Uzasadnienie

Tekst legislacyjny powinien jasno określać mające zastosowanie terminy, tak aby dysponować 
skutecznym systemem pozwalającym na rozwiązywanie sporów między państwami 
członkowskimi. Trzy miesiące stanowią odpowiedni okres, w którym Komisja będzie mogła 
przedłożyć wniosek dotyczący decyzji w sprawie powodów uzasadniających odmowę uznania 
lub ograniczenie pozwoleń.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli właściwy organ odniesienia 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
przedstawić. Właściwy organ odniesienia 
informuje o tym również inne 
zainteresowane państwa członkowskie.

4. Jeśli właściwy organ odniesienia uzna 
wniosek za niekompletny, powiadamia 
wnioskodawcę o tym, jakie dodatkowe 
informacje są konieczne, aby wniosek 
został zatwierdzony, i określa termin
wynoszący do jednego miesiąca, w jakim 
należy te informacje przedstawić. 
Właściwy organ odniesienia informuje 
o tym również inne zainteresowane 
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu dostarczenia dokumentacji, który powinien być możliwie 
jak najkrótszy, aby można było szybko kontynuować ocenę.

Poprawka 23

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.

W terminie trzech miesięcy od 
powiadomienia 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.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst legislacyjny powinien jasno określać mające zastosowanie terminy, tak aby dysponować 
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skutecznym systemem pozwalającym na rozwiązywanie sporów między państwami 
członkowskimi. Trzy miesiące stanowią odpowiedni okres, w którym Komisja będzie mogła 
przedłożyć wniosek dotyczący decyzji w sprawie powodów uzasadniających odmowę uznania 
lub ograniczenie pozwoleń.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 9 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli decyzją Komisji powody, dla 
których właściwy organ zamierzał 
odmówić wydania pozwolenia krajowego 
lub ograniczyć je, zostają uznane za 
nieprzekonujące, właściwy organ, który
zamierzał odmówić wydania pozwolenia 
krajowego lub ograniczyć je, bezzwłocznie 
wydaje pozwolenie na dany produkt 
biobójczy zgodnie z przepisami 
pozwolenia krajowego wydanego przez
właściwy organ odniesienia.

Jeżeli decyzja Komisji potwierdza 
słuszność powodów przedstawionych 
w uzasadnieniu zamierzonej odmowy 
wzajemnego uznania lub ograniczenia 
pozwolenia, właściwy organ, który
uprzednio wydał pozwolenie na produkt 
biobójczy, bezzwłocznie dokonuje 
przeglądu wydanego przez niego 
pozwolenia krajowego, tak aby zostały 
spełnione wymogi tej decyzji.

Jeżeli decyzja Komisji uznaje słuszność 
pierwotnie wydanego pozwolenia 
krajowego, właściwy organ który 
zamierzał odmówić wzajemnego uznania 
pozwolenia krajowego, lub uznać je pod 
pewnymi warunkami, bezzwłocznie 
wydaje pozwolenie na dany produkt 
biobójczy zgodnie z przepisami 
pierwotnego pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie uwzględnia jedynie opcję, w której Komisja uznaje powody odmowy 
za nieprzekonujące, lecz pomija przypadek, gdy Komisja zgadza się z nimi, jak słusznie 
określono w art. 27 ust. 2, z którego to zaczerpnięto użyte sformułowanie. 
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu dostarczenia dokumentacji, który powinien być możliwie 
jak najkrótszy, aby można było szybko kontynuować ocenę.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli po dokonaniu oceny dokumentacji, 
okazuje się, że w celu przeprowadzenia 
oceny końcowej konieczne są dodatkowe 
informacje, właściwy organ oceniający 
zwraca się do wnioskodawcy 
o przedstawienie tych informacji 
w określonym terminie i informuje o tym 
agencję.

2. Jeśli po dokonaniu oceny dokumentacji, 
okazuje się, że w celu przeprowadzenia 
oceny końcowej konieczne są dodatkowe 
informacje, właściwy organ oceniający 
zwraca się do wnioskodawcy 
o przedstawienie tych informacji 
w określonym terminie
nieprzekraczającym sześciu miesięcy. 
W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
okolicznościach termin ten można 
przedłużyć maksymalnie o sześć kolejnych 
miesięcy. Właściwy organ oceniający
informuje o tym agencję.

Or. en

Uzasadnienie

Jak pokazuje doświadczenie, zakończenie procedury oceny może trwać nieproporcjonalnie 
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długo. Istotne jest zatem określenie odpowiednich terminów, aby uniknąć sytuacji, w której 
przerwy mogłyby niepotrzebnie przeciągnąć procedurę. Dzięki tym terminom wnioskodawca 
zyskuje również niejaką pewność co do maksymalnego okresu trwania procedury. 

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Jeśli agencja uzna wniosek za 
niekompletny, powiadamia wnioskodawcę 
o tym, jakie informacje są konieczne, aby 
wniosek został zatwierdzony, i określa 
termin wynoszący do dwóch miesięcy,
w jakim należy te informacje dostarczyć. 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie terminu dostarczenia dokumentacji, który powinien być możliwie 
jak najkrótszy, aby można było szybko kontynuować ocenę.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli właściwy organ oceniający, który 
dokonał pierwotnej oceny wniosku 
o wydanie pozwolenia wspólnotowego 
uznaje, że nie jest konieczne 
przeprowadzenie pełnej oceny wniosku, 
wówczas w ciągu 12 miesięcy od 
zatwierdzenia przygotowuje i przekazuje 
agencji zalecenie w sprawie przedłużenia 
ważności pozwolenia.

2. Jeśli właściwy organ oceniający, który 
dokonał pierwotnej oceny wniosku 
o wydanie pozwolenia wspólnotowego 
uznaje, że nie jest konieczne 
przeprowadzenie pełnej oceny wniosku, 
wówczas w ciągu sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia przygotowuje i przekazuje 
agencji zalecenie w sprawie przedłużenia 
ważności pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 12 ust. 2 dotyczącym przedłużenia włączenia substancji czynnej do załącznika I, gdy 
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nie jest konieczne przeprowadzenie pełnej oceny wniosku, wymaga się, aby organ oceniający 
wydał zalecenie w sprawie przedłużenia w terminie 6 miesięcy, nie zaś 12. 

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zmiana w istniejącym pozwoleniu 
stanowi, zgodnie z art. 3:
a) zmianę administracyjną;
b) drobną zmianę; lub
c) istotną zmianę.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kryteria i procedury, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, są oparte na 
następujących zasadach, ale nie 
ograniczają się do nich:
a) do zmian administracyjnych 
w pozwoleniu stosuje się uproszczoną 
procedurę powiadamiania;
b) w odniesieniu do drobnych zmian 
w pozwoleniu ustanawia się skrócony 
okres oceny;
c) w przypadku istotnych zmian okres 
oceny powinien być proporcjonalny do 
zakresu proponowanej zmiany. 
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Or. en

Uzasadnienie

Tekst legislacyjny powinien jasno przedstawiać główne zasady mające zastosowanie do zmian 
w pozwoleniach, chociaż szczegóły mogą zostać sprecyzowane w środkach wykonawczych. 
W szczególności należy wyjaśnić, że powinny być stosowane różne procedury dokonywania 
zmian, w zależności od wagi i znaczenia przewidywanych zmian (drobne/istotne) dla produktu 
biobójczego (w porównaniu z pierwotnym pozwoleniem). Do drobnych zmian, które nie 
wpływają niekorzystnie na poziom zagrożenia lub skuteczność produktu, stosuje się 
uproszczoną procedurę powiadamiania.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

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 możliwego niekorzystnego 
wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt lub 
na środowisko.

Or. en
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W myśl wniosku przeprowadzenie doświadczenia lub testu dla celów badawczych 
i rozwojowych wymaga, aby produkt biobójczy nieobjęty pozwoleniem, który może zostać 
uwolniony do środowiska, posiadał pozwolenie, zanim zostanie przeprowadzony test lub 
doświadczenie. Stanowi to wyraźną przeszkodę dla innowacji, jako że wiąże się z długim 
czasem oczekiwania na możliwość przeprowadzenia testu. W związku z tym należy ustanowić 
30-dniowy termin dla oceny, czy proponowany test lub doświadczenie powoduje obawy, przy 
jednoczesnym podtrzymaniu potrzeby wcześniejszej oceny przez właściwy organ. 

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

W myśl wniosku przeprowadzenie doświadczenia lub testu dla celów badawczych 
i rozwojowych wymaga, aby produkt biobójczy nieobjęty pozwoleniem, który może zostać 
uwolniony do środowiska, posiadał pozwolenie, zanim zostanie przeprowadzony test lub 
doświadczenie. Stanowi to wyraźną przeszkodę dla innowacji, jako że wiąże się z długim 
czasem oczekiwania na możliwość przeprowadzenia testu. W związku z tym należy ustanowić 
30-dniowy termin dla oceny, czy proponowany test lub doświadczenie powoduje obawy, przy 
jednoczesnym podtrzymaniu potrzeby wcześniejszej oceny przez właściwy organ. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Produkt biobójczy nieobjęty 
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 

2. Produkt biobójczy nieobjęty 
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 pozytywną opinię, w której określił 
ilości substancji oraz obszary, na których 
mogą one zostać wykorzystane, i w której
może również określić inne warunki.
W razie braku opinii właściwego organu 
w terminie 30 dni od przekazania 
informacji wymaganego w ust. 1 produkt 
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krajowym. biobójczy lub substancja czynna mogą być 
wprowadzone do obrotu w celu 
doświadczenia lub testu będącego 
przedmiotem powiadomienia.

Or. en

Uzasadnienie

W myśl wniosku przeprowadzenie doświadczenia lub testu dla celów badawczych 
i rozwojowych wymaga, aby produkt biobójczy nieobjęty pozwoleniem, który może zostać 
uwolniony do środowiska, posiadał pozwolenie, zanim zostanie przeprowadzony test lub 
doświadczenie. Stanowi to wyraźną przeszkodę dla innowacji, jako że wiąże się z długim 
czasem oczekiwania na możliwość przeprowadzenia testu. W związku z tym należy ustanowić 
30-dniowy termin dla oceny, czy proponowany test lub doświadczenie powoduje obawy, przy 
jednoczesnym podtrzymaniu potrzeby wcześniejszej oceny przez właściwy organ. 

Poprawka 35

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na etykietach wyrobów lub materiałów 
poddanych działaniu zamieszcza się 
następujące informacje:

2. Na etykietach wyrobów lub materiałów 
poddanych działaniu zamieszcza się 
następujące informacje:

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

a) nazwy – ilekroć to możliwe, 
odpowiadające powszechnemu 
nazewnictwu (np. INCI) – wszystkich 
substancji czynnych, których działaniu 
zostały poddane wyroby lub materiały, lub 
które są w nich zawarte, chyba że 
istniejące szczegółowe przepisy sektorowe 
zawierają już wymogi dotyczące 
znakowania;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące oznakowania wyrobów i materiałów poddanych działaniu nie powinny 
pokrywać się z istniejącymi wymogami zawartymi w przepisach sektorowych. 
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznakowanie to jest wyraźnie widoczne, 
czytelne i odpowiednio trwałe.

Oznakowanie to jest wyraźnie widoczne, 
czytelne, odpowiednio trwałe
i sformułowane w języku urzędowym lub 
jednym z języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym jest 
wprowadzany do obrotu wyrób lub 
materiał poddany działaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że wyroby lub materiały poddane działaniu powinny, tak jak inne produkty, 
zawsze być oznakowane w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym produkt jest 
wprowadzany do obrotu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja sporządza sprawozdanie 
z wykonania przepisów niniejszego 
rozporządzenia, a w szczególności 
z działania procedury wydawania 
pozwoleń wspólnotowych i procedury 
wzajemnego uznawania, do dnia 1 stycznia
2016 r. Komisja przedstawia to 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą zażądać, 
aby produkty biobójcze wprowadzane do 
obrotu na ich terytorium były oznakowane 
w ich języku urzędowym lub językach
urzędowych.

3. Państwa członkowskie żądają, aby 
produkty biobójcze wprowadzane do 
obrotu na ich terytorium były oznakowane 
w ich języku urzędowym lub, w przypadku 
ich większej liczby, w jednym z języków
urzędowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnie produkty powinny zawsze być oznakowane w języku urzędowym państwa 
członkowskiego, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) doradztwo i pomoc wnioskodawcom 
ubiegającym się o włączenie substancji 
czynnej do załącznika I lub o pozwolenie 
wspólnotowe;

d) doradztwo i pomoc wnioskodawcom, a 
w szczególności MŚP, ubiegającym się 
o włączenie substancji czynnej do 
załącznika I lub o pozwolenie 
wspólnotowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że MŚP będą częściej potrzebować pomocy przy wnioskach – Komisja, 
agencja i państwa członkowskie powinny jej dostarczać, ilekroć jest to możliwe.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE 
dotyczącego definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw ustala się opłatę 
obniżoną;

a) dla MŚP ustala się opłatę obniżoną;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja MŚP została umieszczona osobno w nowej poprawce do art. 3 zawierającego 
definicje.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) osoby wprowadzające do obrotu 
produkty biobójcze wnoszą roczną opłatę; 
oraz

d) osoby wprowadzające do obrotu 
produkty biobójcze, z wyjątkiem MŚP,
wnoszą roczną opłatę; oraz

Or. en

Uzasadnienie

O ile roczna opłata pomoże w utrzymaniu finansowania ECHA, należy z niej zwolnić MŚP, 
aby nie nakładać na nie niepotrzebnego obciążenia finansowego.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75 a 
Ustanowienie krajowych centrów 

informacyjnych w państwach 
członkowskich

Państwa członkowskie ustanawiają 
krajowe centra informacyjne w celu 
udzielania wnioskodawcom, 
w szczególności MŚP, i innym 
zainteresowanym stronom porad 
dotyczących ich odpowiedzialności 
i obowiązków wynikających z przepisów 
niniejszego rozporządzenia, co ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia dostarczanego przez agencję na 
mocy przepisów art. 66 ust. 2 lit. d).

Or. en


