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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Środki ochrony roślin są niezbędne w rolnictwie i produkcji żywności. Jednocześnie ich 
stosowanie wiąże się z zagrożeniem dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego.
W 1991 r. wprowadzono więc szeroko zakrojone prawodawstwo, w wyniku czego zbadano 
wszystkie zapasy tego rodzaju produktów w całej UE. Doprowadziło to do wyraźnego 
zmniejszenia liczby substancji znajdujących się w obrocie: spośród dokładnie zbadanych 969 
substancji tylko 77 uzyskało zezwolenia, a w przypadku 420 nie podjęto jeszcze decyzji.
Jednakże środki ochrony roślin wciąż stanowią zagrożenie dla środowiska. Substancje te 
niemal z definicji są szkodliwe dla całej przyrody ożywionej, co może powodować problemy, 
np. w przypadku stosowania oprysków z powietrza.

Każdego roku przemysł wprowadza do obrotu około pięciu nowych substancji czynnych. Na 
bazie tych substancji produkuje się szereg środków ochrony roślin. Związane z tym procesem 
badania są skomplikowane i kosztowne. Koszty, jakie przemysł ponosi w związku z jedną 
substancją czynną wynoszą około 200 milionów euro rocznie. Częściowo ze względu na 
wysokie koszty badań doszło do znacznej koncentracji na rynku, zarówno w skali światowej, 
jak i europejskiej. Ze względu na ogromne koszty związane z opracowaniem nowych 
środków ochrony roślin prowadzone badania dotyczą głównie najważniejszych gatunków 
upraw, przede wszystkim z tzw. wielkiej piątki: ryżu, pszenicy, kukurydzy, soi i bawełny.
Środki stosowane do drobnych upraw, takich jak ziemniaki, pomidory i pory, są często 
produkowane na bazie substancji czynnych przeznaczonych do upraw z wielkiej piątki.

Z uwagi na obecną sytuację Komisja proponuje szereg istotnych zmian:
§ Zatwierdzanie substancji będzie bardziej scentralizowane i będzie odbywać się na 

szczeblu europejskim, przy czym główną rolę będzie odgrywać Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Żywności, natomiast Komisja będzie bardziej bezpośrednio angażować 
się w nadzór.

§ W trzech strefach, w jakich położone są państwa członkowskie (północna, środkowa 
i południowa) środki ochrony roślin będą zatwierdzane poprzez wzajemne uznawanie pod 
warunkiem, że nie będą zawierać substancji wymagających ograniczenia.

§ Uwzględniono zachęty dla prowadzenia badań nad opracowaniem mniej szkodliwych 
środków – substancje o niskim profilu ryzyka zostaną objęte dłuższym okresem ochrony 
danych i dłuższym okresem przy pierwszym zezwoleniu.

§ Uwzględniono także przepis odnoszący się do drobnych upraw – państwa członkowskie 
mogą zezwolić na stosowanie środka ochrony roślin przeznaczonego z zasady do dużych 
upraw również do innego rodzaju upraw, jeżeli takie jego zastosowanie jest wyraźnie 
skuteczne.

§ Chcąc zapobiec powtarzaniu badań na zwierzętach, wprowadzono wymóg udostępniania 
wyników testów uzyskanych w trakcie badań na kręgowcach.

§ Skrócono procedury zatwierdzania i udzielania zezwolenia – podczas gdy według starych 
zasad procedura zatwierdzania trwała przynajmniej pięć lat, według nowych zasad ma ona 
trwać 25 miesięcy.

Sprawozdawczyni wyraża pozytywną opinię na temat wniosku Komisji. Zawiera on istotne 
ulepszenia w stosunku do sytuacji bieżącej. Zaleca jednak wprowadzenie kilku dalej idących 
zmian:
§ Po pierwsze, istnieje potrzeba ustanowienia jasnych, obiektywnych kryteriów 
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pozwalających określić, które substancje mogą zostać oznaczone jako substancje o 
niskim profilu ryzyka. W celu wsparcia badań nad opracowaniem mniej szkodliwych 
środków ochrony roślin środki zawierające substancje o niskim profilu ryzyka mogą 
zostać objęte dłuższym okresem ochrony danych, a zatem dłuższym okresem zwrotu 
nakładów. Wprowadzono również nową kategorię „niskiego ryzyka”.

§ Po drugie, istnieje potrzeba wsparcia badań nad opracowaniem środków 
przeznaczonych do drobnych upraw. Sprawozdawczyni przedstawiła zatem trzy 
odpowiednie poprawki. Procedura zatwierdzenia może zostać przeprowadzona 
nieodpłatnie, wnioskodawcy mogą spodziewać się wydłużenia okresu ochrony 
danych, a dla zatwierdzeń na małą skalę ustanowiony został europejski fundusz 
wsparcia.

§ Trzecia, dość kontrowersyjna kwestia dotyczy wzajemnego uznawania. Powinno ono 
być oczywiście częścią systemu, w ramach którego substancje zatwierdzane są na 
szczeblu europejskim. Odebranie państwom członkowskim wszelkich uprawnień 
decyzyjnych w sprawie zatwierdzenia środka do stosowania na ich obszarze może być 
jednak niekorzystne, ponieważ warunki naturalne (gleby, wody czy też klimat) mogą 
znacznie się różnić, nawet wewnątrz jednej strefy.

§ Po czwarte, sprawozdawczyni chciałaby wesprzeć dalsze ograniczanie stosowania 
badań na zwierzętach przy opracowywaniu nowych środków ochrony roślin.

§ Ponadto sprawozdawczyni przeanalizowała sytuację przemysłu, a konkretniej 
wnioskodawców. Krótsze okresy na zatwierdzenie i udzielenie zezwolenia są ważną 
zaletą dla przemysłu. W niektórych przypadkach jednak okres zatwierdzenia mógłby 
zostać nieco skrócony, co dodatkowo poprawiłoby sytuację wnioskodawcy.

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:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 8 preambuły (nowy)

(8a) Aby zapobiec badaniom na 
zwierzętach, dla celów niniejszego 
rozporządzenia badania na kręgowcach 
powinny być wykonywane tylko w 
ostateczności. Dotychczasowe wyniki badań 
na kręgowcach muszą być udostępniane w 
procesie opracowania nowych środków 
ochrony roślin. Zgodnie z dyrektywą Rady 
86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów 
naukowych, badania na kręgowcach 
również muszą zostać zastąpione, 
ograniczone lub udoskonalone. Wdrożenie 
niniejszego rozporządzenia musi w miarę 
możliwości odbywać się przy wykorzystaniu 
odpowiednich alternatywnych metod 
badawczych. W ciągu maksymalnie siedmiu 
lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja musi dokonać 
przeglądu przepisów dotyczących ochrony 
danych w zakresie wyników badań na 
kręgowcach i w razie potrzeby odpowiednio 
je zmienić.
___________________

* Dz.U. L 358, z 18.12.1986, str. 1. Dyrektywa 
zmieniona dyrektywą 2003/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.U. L 230, z 16.9.2003, str. 
32).

Uzasadnienie

Przepisy zapobiegające powtarzaniu doświadczeń na zwierzętach powinny zostać zaostrzone.

Poprawka 2
Punkt 15 a preambuły (nowy)

(15a) Aby wesprzeć opracowanie środków 
ochrony roślin, należy uwzględnić zachęty 
dla wprowadzania do obrotu środków o 
niskim profilu ryzyka lub o profilu niższym 
niż w przypadku środków dostępnych na 
rynku. Należy ustanowić jasne, obiektywne 
kryteria pozwalające określić, które środki 
mogą zostać oznaczone takim profilem.

Uzasadnienie

Wniosek zawiera już zachęty dla stosowania produktów o niskim profilu ryzyka. Definicja ta 
nie określa jednak, które substancje kwalifikują się do takiego oznaczenia. Art. 22 zawiera 
bardzo ogólną definicję, która może być interpretowana na wiele różnych sposobów.
Przedsiębiorstwa potrzebują natomiast jasności i pewności prawnej, przede wszystkim ze 
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względu na kosztowne inwestycje w badania naukowe związane z opracowaniem nowych 
substancji.

Poprawka 3
Artykuł 1

Przedmiot Przedmiot i cel
Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy 
dotyczące udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin w postaci handlowej oraz ich 
wprowadzania do obrotu, stosowania i 
kontrolowania w obrębie Wspólnoty.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące udzielania zezwoleń na 
środki ochrony roślin w postaci handlowej 
oraz ich wprowadzania do obrotu, 
wspierania badań nad opracowaniem 
środków mniej szkodliwych dla środowiska 
naturalnego oraz ich stosowania i 
kontrolowania w obrębie Wspólnoty. Celem 
rozporządzenia jest również wspieranie 
badań nad środkami przeznaczonymi do 
ograniczonego zastosowania.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zarówno 
zasady zatwierdzania substancji czynnych, 
środków zabezpieczających i synergetyków, 
które zawierają lub z których składają się 
środki ochrony roślin oraz zasady dotyczące 
adiuwantów i składników obojętnych.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zarówno zasady zatwierdzania substancji 
czynnych, środków zabezpieczających i 
synergetyków, które zawierają lub z których 
składają się środki ochrony roślin oraz 
zasady dotyczące adiuwantów i składników 
obojętnych.

3. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

Uzasadnienie

Wspieranie badań nad opracowaniem mniej szkodliwych środków ochrony roślin to bardzo 
ważny cel, który powinien zostać ujęty w przedmiocie rozporządzenia.

W aktualnym wniosku cel rozporządzenia wyrażony został jedynie w punktach preambuły. Cel 
ten powinien jednak zostać zawarty w początkowych artykułach.

Poprawka 4
Artykuł 3 punkt 9 a (nowy)

(9a) „handel równoległy”
Import środków ochrony roślin z państwa 
członkowskiego, w którym produkt ten 
został zatwierdzony zgodnie z przepisami 
dyrektywy 91/414/EWG lub niniejszego 
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rozporządzenia, z zamiarem wprowadzenia 
go do obrotu w państwie członkowskim 
importującym, w którym ten środek 
ochrony roślin lub identyczny produkt 
referencyjny został zatwierdzony w myśl 
przepisów dyrektywy 91/414/EWG lub 
niniejszego rozporządzenia;

Poprawka 5
Artykuł 3 punkt 9 b (nowy)

(9b) „identyczny”
Środki ochrony roślin są uznawane za 
identyczne, jeżeli:
• mają wspólne pochodzenie,
• zostały wyprodukowane przez tę samą 
spółkę, przez powiązane przedsiębiorstwo 
albo w ramach licencji, oraz
• zostały przynajmniej wyprodukowane 
zgodnie z tą samą formułą, przy użyciu tego 
samego aktywnego składnika, dają taki sam 
efekt, z odpowiednim uwzględnieniem w 
szczególności różnic, jakie mogą 
występować w warunkach dotyczących 
rolnictwa, zdrowia roślin i środowiska, 
zwłaszcza warunków klimatycznych;

Poprawka 6
Artykuł 3 punkt 20 a (nowy)

(20a) „Dobra praktyka laboratoryjna”
Praktyka zgodna z dyrektywą 2004/10/WE;

Uzasadnienie

Definicja pojęcia używanego w rozdziale V.

Poprawka 7
Artykuł 3 punkt 21 a (nowy)

(21a) Dobra praktyka w rolnictwie
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Dozwolone na poziomie krajowym 
niebudzące wątpliwości zastosowania 
środków ochrony roślin odpowiadające 
faktycznym warunkom skutecznego 
zwalczania szkodników roślin. Do praktyki 
tej zaliczają się zastosowania środków 
ochrony roślin na pewnym określonym 
poziomie aż do najwyższego dozwolonego 
poziomu zastosowania, przy czym środki 
ochrony roślin stosowane są w sposób 
pozostawiający możliwie najmniejszych 
ilości pozostałości.
Dozwolone zastosowania niebudzące 
zastrzeżeń ustalane są na poziomie 
krajowym i obejmują zarejestrowane lub 
zalecane na poziomie krajowym 
zastosowania i uwzględniające aspekty 
zdrowia publicznego, ochrony 
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
Faktyczne warunki obejmują wszystkie fazy 
produkcji, składowania, transportu oraz 
dystrybucji środków spożywczych i żywności 
dla zwierząt.

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy przyjąć definicję FAO „dobrej praktyki rolniczej”.

Poprawka 8
Artykuł 3 punkt 21 b (nowy)

(21b) Drobne zastosowania
Zastosowanie środka ochrony roślin w 
przypadku rośliny uprawnej o niedużym 
rozprzestrzenieniu w danym państwie 
członkowskim lub w przypadku rośliny o 
znacznym rozprzestrzenieniu, jeśli istnieje 
ograniczona lub sporadyczna i 
nadzwyczajna konieczność zastosowania 
lub w przypadku materiału siewnego.

Uzasadnienie

Definicja użytego w art. 49 pojęcia „drobne zastosowanie” (minor use).
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Poprawka 9
Artykuł 4 ustęp 1

1. Substancja czynna jest zatwierdzana 
zgodnie z załącznikiem II, jeśli można 
oczekiwać, w świetle aktualnej wiedzy 
naukowej i technicznej, że, uwzględniając 
kryteria zatwierdzania ustanowione w 
punktach 2 i 3 tego załącznika, środki 
ochrony roślin zawierające tę substancję 
czynną będą spełniały warunki przewidziane 
w ust. 2 i 3.

1. Substancja czynna jest zatwierdzana 
zgodnie z załącznikiem II, jeśli można 
oczekiwać, w świetle aktualnej wiedzy 
naukowej i technicznej, że, uwzględniając 
kryteria zatwierdzania ustanowione w 
punktach 2 i 3 tego załącznika, środki 
ochrony roślin zawierające tę substancję 
czynną będą spełniały warunki przewidziane 
w ust. 2 i 3. Warunki te muszą być 
stosowane jako kryterium rygorystyczne.

Uzasadnienie

Wszelkie substancje rakotwórcze, mutagenne, toksyczne pod względem reprodukcyjnym, 
powodujące zaburzenia endokrynologiczne, uczulenia lub podejrzewane o posiadanie takich 
właściwości, a także substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne, 
lub też dając jakiekolwiek inne powody do zaniepokojenia nie powinny być zatwierdzane.

Poprawka 10
Artykuł 4 ustęp 2 litera (a)

(a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
narażonych, lub na zdrowie zwierząt, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
wpływu na wody gruntowe;

(a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, zwłaszcza grup szczególnie 
narażonych, takich jak ciężarne kobiety, 
płody i dzieci, lub na zdrowie zwierząt, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
wpływu na wody gruntowe;

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności substancje nie mogą mieć szkodliwego wpływu na zdrowie 
ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem narażonych grup, takich jak płody i dzieci. Jest to 
zgodne z odpowiedzią PE (rezolucja PE P5_TA(2002)0276) na wcześniejszy komunikat 
Komisji w sprawie rewizji dyrektywy 91/414.

Poprawka 11
Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)
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1a. Ocena wniosku może zostać 
przeprowadzona przez kilka państw 
pełniących funkcję sprawozdawcy w 
systemie współpracy "co-rapporteur
system".

Uzasadnienie

Rozwiązanie to stosowane jest przy ocenie wniosków zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG i 
znacząco wpływa na szybkość i jakość oceny dokumentacji substancji aktywnych.

Poprawka 12
Artykuł 11 ustęp 1

1. W ciągu dwunastu miesięcy od daty 
powiadomienia przewidzianego w art. 9 
ust. 3 akapit pierwszy, państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
przygotowuje i przedkłada Urzędowi 
sprawozdanie (dalej zwane „projektem 
sprawozdania z oceny”) oceniające, czy 
dana substancja czynna może spełniać 
wymagania art. 4.

1. W ciągu dziesięciu miesięcy od daty 
powiadomienia przewidzianego w art. 9 
ust. 3 akapit pierwszy, państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
przygotowuje i przedkłada Urzędowi 
sprawozdanie (dalej zwane „projektem 
sprawozdania z oceny”) oceniające, czy 
dana substancja czynna może spełniać 
wymagania art. 4.

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez państwo członkowskie.
Informuje ono o tym Komisję i Urząd.

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala uzasadniony 
termin dostarczenia ich przez 
wnioskodawcę. W takim przypadku okres 
dziesięciomiesięczny zostaje przedłużony o 
dodatkowy okres przyznany przez państwo 
członkowskie. Informuje ono o tym Komisję 
i Urząd, które powiadamiają o tym 
pozostałe państwa członkowskie.

Państwo członkowskie może skonsultować 
się z Urzędem.

Państwo członkowskie może skonsultować 
się z Urzędem.

Uzasadnienie

Należy przyspieszyć proces wprowadzania nowych, innowacyjnych środków do obrotu.
Państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy mogłyby rozpocząć ocenę dostępnych 
informacji przed terminem powiadomienia, o którym mowa w art. 9 ust. 3. Z tego względu 
ograniczenie do 10 miesięcy wydaje się uzasadnione, a nawet korzystne.

Poprawka 13
Artykuł 14 ustęp 2
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2. Odnowienie jest udzielane na czas 
nieokreślony.

2. Odnowienie udzielane jest na okres 
nieprzekraczający 10 lat. Zatwierdzenie 
może zostać odnowione jednorazowo lub 
wielokrotnie:

Uzasadnienie

Zezwolenie nie powinno być nieograniczone czasowo po pierwszym odnowieniu. Byłoby to 
sprzeczne z zasadą ostrożności. Decyzje powinny być podejmowane w świetle aktualnej 
wiedzy naukowej i technologicznej, jak określono w art. 4 ust. 10.

Poprawka 14
Artykuł 15 ustęp 1

1. Wniosek o odnowienie przewidziany w 
art. 14 przedkłada producent substancji 
czynnej państwu członkowskiemu, wraz z 
egzemplarzem dla pozostałych państw 
członkowskich, Komisji i Urzędu, nie 
później niż trzy lata przed wygaśnięciem 
pierwszego zatwierdzenia.

1. Wniosek o odnowienie przewidziany w 
art. 14 przedkłada producent substancji 
czynnej wybranemu państwu 
członkowskiemu, wraz z egzemplarzem dla 
pozostałych państw cz łonkowskich, 
Komisji i Urzędu, nie później niż trzy lata 
przed wygaśnięciem pierwszego 
zatwierdzenia.

Poprawka 15
Artykuł 22 ustęp 1

1. W drodze odstępstwa od art. 5, substancja 
czynna spełniająca kryteria przewidziane art. 
4 jest zatwierdzana na okres 
nieprzekraczający 15 lat, jeżeli można się 
spodziewać, że środki ochrony roślin 
zawierające tę substancję stwarzają jedynie 
niskie ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska, zgodnie z art. 46 ust. 1.

1. W drodze odstępstwa od art. 5, substancja 
czynna spełniająca kryteria przewidziane art. 
4 jest zatwierdzana na okres 
nieprzekraczający 15 lat, jeżeli można się 
spodziewać, że środki ochrony roślin 
zawierające tę substancję stwarzają jedynie 
niskie ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska.

Niniejsze odstępstwo nie ma zastosowania 
do substancji czynnych sklasyfikowanych 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
67/548/EWG jako:
– rakotwórcze,
– mutagenne,
– toksyczne dla celów reprodukcyjnych,
– uczulające,
lub jako substancja określana jako:
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– trwała, której okres półtrwania jest 
dłuższy niż 60 dni,
– powodująca zaburzenia 
endokrynologiczne, zamieszczona w 
wykazie UE substancji podejrzewanych o 
powodowanie zaburzeń 
endokrynologicznych,
– wykazująca zdolność do bioakumulacji i 
nieulegająca łatwo rozkładowi.
Nie później niż ...*, Komisja przeprowadza 
rewizję kryteriów decydujących o 
traktowaniu danej czynnej substancji jako 
substancji niskiego ryzyka lub, jeżeli okaże 
się to konieczne, określa te kryteria oraz, w 
stosownych przypadkach, opracowuje 
wnioski.
___________________

* W ciągu jednego roku po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba ustalenie jasnych i obiektywnych kryteriów określania, które substancje 
mogą uchodzić za przedstawiające niskie ryzyko. We wniosku nie ma definicji takich 
substancji. W celu zachęcenia do badań nad mniej szkodliwymi substancjami i środkami 
istotne jest, by zapewnić przedsiębiorstwom jasność i pewność prawną w zakresie dokładnego 
znaczenia kryjącego się za profilem niskiego ryzyka. Wymienione tu kryteria częściowo 
pochodzą z dyrektywy o produktach biobójczych, 98/8/WE. Poprzez zastosowanie tych 
kryteriów od 25 do 30% czynnych substancji zostanie uznanych za przedstawiające niskie 
ryzyko.

Poprawka 16
Artykuł 24 ustęp 1

1. W drodze odstępstwa od art. 5 i art. 14 
ust. 2, substancja czynna spełniająca 
kryteria przewidziane art. 4 jest 
zatwierdzana na okres nieprzekraczający 
siedmiu lat, jeżeli inne już zatwierdzone 
substancje czynne są znacznie mniej 
toksyczne dla konsumentów lub podmiotów 
lub powodują znacznie mniejsze ryzyko dla 
środowiska. Ocena uwzględnia kryteria 
ustanowione w punkcie 4 załącznika II.

1. Substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane w art. 4 oraz kryteria 
ustanowione w punkcie 4 załącznika II jest 
klasyfikowana i zatwierdzana jako 
„substancja nadająca się do zastąpienia”.
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Taka substancja jest zwana dalej 
„substancją nadającą się do zastąpienia”.

Okres ważności zatwierdzenia wynosi 10 
lat. Nie mają zastosowania przepisy art. 14 
ust. 2.

Uzasadnienie

Przy klasyfikacji substancji czynnych jako nadających się do zastąpienia ważne jest spełnienie 
kryteriów ustalonych w projekcie rozporządzenia.

Poprawka 17
Artykuł 32 ustęp 5 a (nowy)

5a. Formularze wniosków będą 
zunifikowane we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 16
Artykuł 24 ustęp 1

1. W drodze odstępstwa od art. 5 i art. 14 
ust. 2, substancja czynna spełniająca 
kryteria przewidziane art. 4 jest 
zatwierdzana na okres nieprzekraczający 
siedmiu lat, jeżeli inne już zatwierdzone 
substancje czynne są znacznie mniej 
toksyczne dla konsumentów lub podmiotów 
lub powodują znacznie mniejsze ryzyko dla 
środowiska. Ocena uwzględnia kryteria 
ustanowione w punkcie 4 załącznika II.

1. Substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane w art. 4 oraz kryteria 
ustanowione w punkcie 4 załącznika II jest 
klasyfikowana i zatwierdzana jako 
„substancja nadająca się do zastąpienia”.

Taka substancja jest zwana dalej 
„substancją nadającą się do zastąpienia”.

Okres ważności zatwierdzenia wynosi 10 
lat. Nie mają zastosowania przepisy art. 14 
ust. 2.

Uzasadnienie

Przy klasyfikacji substancji czynnych jako nadających się do zastąpienia ważne jest spełnienie 
kryteriów ustalonych w projekcie rozporządzenia.

Poprawka 18
Artykuł 36 ustęp 1 akapit drugi

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
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dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny 
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez to państwo członkowskie.

dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny 
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez to państwo członkowskie.
Długość tego okresu zostaje określona na 
podstawie czasu, jakiego wnioskodawca 
potrzebuje, aby udzielić dodatkowych 
informacji.

Uzasadnienie

Wnioskodawcy powinni mieć wystarczająco dużo czasu na udzielenie dodatkowych 
informacji.

Poprawka 19
Artykuł 40 ustęp 1

1. Państwo członkowskie, w którym złożono 
wniosek zgodnie z art. 39, zezwala na dany 
środek ochrony roślin na takich samych 
warunkach, łącznie z klasyfikacją do celów 
dyrektywy 1999/45/WE, jak w państwie 
członkowskim odniesienia.

1. Państwo członkowskie, w którym złożono 
wniosek zgodnie z art. 39, zezwala na dany 
środek ochrony roślin na takich samych 
warunkach, łącznie z klasyfikacją do celów 
dyrektywy 1999/45/WE, jak w państwie 
członkowskim odniesienia, chyba że 
państwo członkowskie jest w stanie 
wykazać, że stosowanie środka ochrony 
roślin wywiera inny wpływ na środowisko 
naturalne na jego obszarze niż w państwie 
członkowskim odniesienia.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc decydować o udzielaniu zezwoleń na środki ochrony 
roślin, ponieważ warunki naturalne (gleby, wody i klimat) mogą znacznie różnić się pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi, nawet jeśli są one położone w jednej strefie.
Odmowa wzajemnego uznawania może jednak zostać wydana wyłącznie ze względów 
związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Poprawka 20
Artykuł 46 a (nowy)

Artykuł 46a
Wprowadzanie do obrotu i stosowanie 

środków ochrony roślin mniejszego ryzyka
1. Bez uszczerbku dla art. 29 środek 
ochrony roślin zostaje dopuszczony do 
obrotu jako środek mniejszego ryzyka, jeżeli 
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spełnia następujące wymagania:
a) przynajmniej jedna z zawartych w nim 
substancji czynnych jest substancją 
określoną w art. 22 („Substancje czynne 
niskiego ryzyka”);
b) wszystkie zawarte w nim substancje 
czynne, substancje ochronne i środki 
synergiczne niskiego ryzyka zostały 
dopuszczone zgodnie z rozdziałem II;
c) z jego stosowaniem wiąże się, w świetle 
wiedzy naukowej i technicznej, znacznie 
mniejsze ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz dla środowiska naturalnego niż 
w przypadku porównywalnego środka 
ochrony roślin dopuszczonego już do 
obrotu;
d) jest wystarczająco skuteczny;
e) spełnia warunki art. 29 ust. 1 lit. b), c) 
oraz lit. e) do h) włącznie.
2. Wnioskodawca ubiegający się 
o zezwolenie dla środka ochrony roślin 
mniejszego ryzyka musi wykazać, że środek 
ten spełnia warunki określone w ust. 1 oraz 
dołączyć do wniosku szczegółową i 
podsumowującą dokumentację na temat 
każdego punktu wymagań dotyczących 
substancji czynnej i środka ochrony roślin.
3. W ciągu 120 dni państwo członkowskie 
podejmuje decyzję, czy zatwierdzić wniosek 
o zezwolenie na środek ochrony roślin 
mniejszego ryzyka.
Okres ten wynosi 90 dni, jeżeli 
zatwierdzenie zostało już udzielone dla 
takiego samego środka ochrony roślin 
mniejszego ryzyka przez inne państwo 
członkowskie należące do tej samej strefy.
Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę.
W takim przypadku studwudziestodniowy 
okres zostaje przedłużony o dodatkowy 
okres przyznany przez państwo 
członkowskie.
4. O ile nie określono inaczej, stosuje się 
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wszystkie przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczące zezwoleń.

Uzasadnienie

W celu wsparcia opracowania mniej szkodliwych środków ochrony roślin wprowadzono nową 
kategorię środków ochrony roślin niskiego ryzyka, które stanowią mniejsze zagrożenie niż 
środki znajdujące się w obrocie i zawierają przynajmniej jedną substancję czynną niskiego 
ryzyka. Powyższa kategoria środków ochrony roślin powinna otrzymać pewne przywileje, np. 
dłuższy okres ochrony danych i zwolnienie podatkowe.

Poprawka 21
Artykuł 49 ustęp 3 litera (d)

d) osoby lub organy, o których mowa w ust. 
2 złożyły dokumentację i informacje 
uzasadniające rozszerzenie.

d) osoby lub organy, o których mowa w 
ust. 2, złożyły dokumentację i informacje 
uzasadniające rozszerzenie; badania 
niezbędne do ustalenia najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
mogą być przeprowadzone przez instytucje 
naukowe lub organy urzędowe.

Uzasadnienie

Koszty badań naukowych stanowią bardzo ważną przeszkodę w rozwijaniu drobnych 
zastosowań. Poprawka ma na celu wprowadzenie rozwiązań ekonomicznie bardziej 
wykonalnych.

Poprawka 22
Artykuł 49 ustęp 3 a (nowy)

3 a. Zezwolenie na drobne zastosowania 
uwzględnia między innymi kryteria 
ekstrapolacji danych uzyskanych dla 
innych upraw, wykazujących istotne 
podobieństwa botaniczne i agronomiczne.

Uzasadnienie

W uprawach wykazujących istotne podobieństwa, jak na przykład czereśnia i tarnina, należy 
ekstrapolować dane z pierwotnego zezwolenia, aby ułatwić rozszerzenie na drobne 
zastosowania.

Poprawka 23
Artykuł 49 ustęp 6 a (nowy)

6a. Nie później niż ...* Komisja przedstawia 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek dotyczący ustanowienia 
europejskiego funduszu wsparcia dla 
drobnych zastosowań. Fundusz może być 
finansowany z wpływów podatkowych 
w dziedzinie środków zwalczania 
szkodników. Fundusz może finansować 
dodatkowe badania pozostałości 
w przypadku drobnych zastosowań.
*  Po upływie roku od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia

Uzasadnienie

Ważne jest, aby dla drobnych zastosowań dostępne były odpowiednie środki ochrony roślin.
Europejski fundusz wsparcia mógłby odgrywać w tym względzie ważną rolę.

Poprawka 24
Artykuł 49 a (nowy)

Artykuł 49 a
Import równoległy

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 
państwa członkowskie zezwalają na import 
i wprowadzenie do obrotu na swoim 
terytorium środka ochrony roślin poprzez 
handel równoległy wyłącznie po 
przeprowadzeniu procedury 
administracyjnej mające na celu 
sprawdzenie, czy środek ten jest identyczny 
z dozwolonym już środkiem ochrony roślin 
(referencyjnym środkiem ochrony roślin).
W takim przypadku właściwy organ danego 
państwa członkowskiego wyda świadectwo 
identyfikacji importowanego środka 
ochrony roślin.
2. Przed pierwszym importem i 
wprowadzeniem do obrotu importerzy 
środków ochrony roślin zwracają się do 
właściwego organu danego państwa 
członkowskiego o wydanie świadectwa 
identyfikacji środka ochrony roślin, który 
chcą importować.
3. Właściwy organ wskazanego państwa 
członkowskiego wyda w terminie 45 dni 
decyzję o tym, czy wymogi określone w 
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niniejszym artykule są spełnione. Jeżeli 
organ stwierdzi, że wymogi te zostały 
spełnione, importer otrzyma świadectwo 
identyfikacji danego środka.
4. Wnioskodawca jest zwolniony z 
obowiązku przedstawienia informacji oraz  
sprawozdań z testów i badań wymaganych 
do wydania zezwolenia na wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin.
5. Właściwy organ otrzymujący wniosek 
zwraca się do właściwego organu w kraju 
pochodzenia:
a) o określenie dokładnego składu środka, 
w celu potwierdzenia, że jest on identyczny 
ze środkiem ochrony roślin dozwolonym w 
państwie członkowskim odniesienia, oraz
b) o sprawdzenie, czy dany środek jest 
dozwolony w tym państwie członkowskim 
zgodnie z procedurą zezwolenia 
ustanowioną w dyrektywie 91/414/EWG lub 
w niniejszym rozporządzeniu.
6. Środki będące przedmiotem importu 
równoległego nie mogą być 
przepakowywane.
7. Świadectwo identyfikacji wygasa z chwilą 
wygaśnięcia zezwolenia na wprowadzanie 
do obrotu referencyjnego środka ochrony 
roślin lub z chwilą wygaśnięcia zezwolenia 
na wprowadzanie środka importowanego 
do obrotu w państwie członkowskim, z 
którego jest eksportowany. Jeżeli 
zezwolenie na wprowadzanie do obrotu 
referencyjnego środka ochrony roślin 
zostało wycofane z przyczyn niezwiązanych 
ze zdrowiem lub ochroną środowiska, 
importer może nadal wprowadzać do 
sprzedaży importowany środek w ciągu 
roku od dnia wycofania zezwolenia.

Poprawka 25
Artykuł 56 ustęp 1 akapit czwarty

Okres ochrony danych wynosi dziesięć lat Okres ochrony danych wynosi dziesięć lat 
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od dnia pierwszego zezwolenia w tym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych ust. 2, art. 59 
lub art. 77. Okres ten zostaje przedłużony do 
12 lat w przypadku środków ochrony roślin 
objętych art. 46.

od dnia pierwszego zezwolenia w tym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych ust. 2, art. 59 
lub art. 77. Okres ten zostaje przedłużony do 
15 lat w przypadku środków ochrony roślin 
objętych art. 46 oraz do 12 lat w przypadku 
środków objętych art. 46a.

Uzasadnienie

W celu wsparcia badań nad opracowaniem mniej szkodliwych substancji i środków, ochrona 
danych, a co za tym idzie – zwrot z inwestycji – powinny sprzyjać stosowaniu środków o 
niskim lub niższym profilu ryzyka.

Poprawka 26
Artykuł 56 ustęp 1 akapit 5

Badania nie są objęte ochroną, jeżeli są 
niezbędne jedynie do odnowienia lub 
przeglądu zezwolenia.

Badania przedstawione w celu odnowienia 
lub przeglądu zezwolenia nie są objęte 
ochroną, chyba że są niezbędne ze względu 
na zmiany w prawodawstwie.

Uzasadnienie

W porównaniu z obecną sytuacją wniosek Komisji przynosi bardzo istotne postępy w kwestii 
żywotności małych i średnich przedsiębiorstw europejskich. Poprawka zmierza do większej 
jasności wniosku.

Poprawka 27
Artykuł 56 ustęp 1 a (nowy)

1a. Okres ochrony danych dotyczących 
określonego środka zostaje wydłużony, 
jeżeli pierwszy wnioskodawca złoży wniosek 
o dopuszczenie do obrotu pochodnych 
środków ochrony roślin dla ograniczonych 
zastosowań określonych w art. 49 ust. 1.
Okres ochrony danych zostanie rozszerzony 
o trzy miesiące dla każdego nowego 
produktu do ograniczonych zastosowań.
Okres ochrony danych może zostać 
wydłużony maksymalnie o trzy lata.

Uzasadnienie

W celu wsparcia badań nad opracowaniem (pochodnych) środków ochrony roślin 
przeznaczonych do drobnych upraw należy rozszerzyć okres ochrony danych, a tym samym 
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zwiększyć zwrot z inwestycji.

Poprawka 28
Artykuł 56 ustęp 2 litera (b a) (nowa)

b a) w przypadku wystąpienia monopolu.

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno zawierać specjalne przepisy mające na celu uniknięcie 
monopoli na rynku środków ochrony roślin.

Poprawka 29
Artykuł 56 ustęp 3 a (nowy)

3a. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie uznaje, że może powstać 
monopol oraz jeżeli potencjalny 
wnioskodawca i posiadacz lub posiadacze 
odpowiednich zezwoleń na wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin 
zawierających tę samą substancję czynną, 
ten sam środek zabezpieczający lub 
synergetyk nie mogą osiągnąć 
porozumienia dotyczącego wspólnego 
wykorzystania testów i badań na 
kręgowcach, potencjalny wnioskodawca 
informuje o tym właściwy organ państwa 
członkowskiego. Niemniej jednak obie 
strony uzgodnią, które sądy i trybunały są 
właściwe do celów wykonania postanowień 
drugiego akapitu art. 59 ust.3.

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno zawierać specjalne przepisy mające na celu uniknięcie 
monopoli na rynku środków ochrony roślin.

Poprawka 30
Artykuł 58 ustęp 3

3. Potencjalny wnioskodawca o zezwolenie i 
posiadacz lub posiadacze właściwych 
zezwoleń podejmują wszelkie uzasadnione 
kroki w celu osiągnięcia porozumienia w 

3. Potencjalny wnioskodawca o zezwolenie i 
posiadacz lub posiadacze właściwych 
zezwoleń podejmują wszelkie uzasadnione 
kroki w celu osiągnięcia porozumienia w 
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sprawie wzajemnego korzystania z 
wszelkich sprawozdań z testów i badań 
chronionych na mocy art. 56, które są 
wymagane od wnioskodawcy w celu 
uzyskania zezwolenia na środek ochrony 
roślin.

sprawie wzajemnego korzystania z 
wszelkich sprawozdań z testów i badań 
chronionych na mocy art. 56, które są 
wymagane od wnioskodawcy w celu 
uzyskania zezwolenia na środek ochrony 
roślin. Porozumienie może zostać 
zastąpione wniesieniem sprawy do sądu 
arbitrażowego i przyjęciem jego orzeczenia.
Starając się zagwarantować, że koszty 
udzielania informacji zostaną określone 
w sposób sprawiedliwy, przejrzysty 
i niedyskryminujący, Komisja może przyjąć, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
76 ust. 3, wytyczne dotyczące podziału 
kosztów na podstawie powyższych zasad.

Uzasadnienie

W celu zminimalizowania niepotrzebnego powtarzania badań należy wdrożyć mechanizmy 
arbitrażu i podziału kosztów, które mogłyby pomóc wnioskodawcom i podmiotom 
posiadającym zezwolenie dojść do porozumienia. Podobne przepisy zostały wprowadzone w 
dyrektywie REACH.

Poprawka 31
Artykuł 59 ustęp 3 a (nowy)

3a. Do dnia ...* Komisja przeprowadza 
przegląd przepisów niniejszego 
rozporządzenia dotyczących ochrony 
danych w przypadku testów i badań 
z wykorzystaniem kręgowców. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wyniki oceny oraz ewentualne 
poprawki dotyczące ograniczenia ochrony 
danych w odniesieniu do doświadczeń na 
zwierzętach.
______________________

* Siedem lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Na mocy niniejszego wniosku wyniki testów prowadzonych z wykorzystaniem kręgowców są 
objęte ochroną danych, jednak istnieje wymóg udostępniania tych danych. Kompromis ten jest 
konieczny w obecnych warunkach ze względów praktycznych (w przeciwnym razie wiele 
nowych produktów nie będzie mogło zostać wprowadzonych do obrotu), ale z czasem 
powinien zostać poddany ocenie. Mniej restrykcyjny system ochrony danych i tak będzie 
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służył ograniczeniu liczby testów na kręgowcach.

Poprawka 32
Artykuł 60 ustęp 1 a (nowy)

1a. Po zapewnieniu wnioskodawcy 
możliwości wyrażenia poglądów, właściwy 
organ podejmuje decyzję na temat 
poufnego charakteru informacji, 
dołączając do niej odpowiednie 
uzasadnienie. Organ informuje 
wnioskodawcę o swojej decyzji.

Uzasadnienie

Ujawnienie informacji może wywrzeć istotny wpływ na interesy handlowe. Z tego względu 
posiadacze informacji powinni mieć możliwość wyrażenia swojego zdania na temat ich 
ujawnienia.

Poprawka 33
Artykuł 60 ustęp 2 litera ca) (nowa) i cb) (nowa)

ca) nazwiska i dane osobowe naukowców 
i asystentów laboratoryjnych 
odpowiedzialnych za prowadzenie testów 
i badań, w których wykorzystuje się 
kręgowce;
cb) informacje dotyczące prowadzonych 
obecnie doświadczeń lub testów w celach 
badawczo-rozwojowych określonych 
w art. 51.

Uzasadnienie

Poufny charakter informacji w celu ochrony interesów handlowych powinien być 
rozpatrywany indywidualnie dla każdego przypadku w świetle argumentów przedstawionych 
przez konkretnego wnioskodawcę. W każdym przypadku informacje dotyczące badań 
i rozwoju są niezwykle ważne i powinny zwykle być rozpatrywane w trybie poufnym.

Asystenci laboratoryjni prowadzący testy na zwierzętach są często obiektem ataków, więc ich 
dane osobowe powinny być chronione.
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