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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowane rozporządzenie ma na celu zastąpienie dyrektywy 91/414/EWG dotyczącej 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz uchylenie dyrektywy 79/117/EWG 
zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających 
niektóre substancje czynne.

Stosowanie środków ochrony roślin oddziałuje na ekosystemy rolnicze, może wywierać 
szkodliwy wpływ na zdrowie użytkowników, niekorzystnie wpływać na jakość produktów 
spożywczych oraz negatywnie oddziaływać na zdrowie konsumentów, w przypadku gdy 
w produktach spożywczych znajdują się szkodliwe pozostałości środków ochrony roślin. 
Z drugiej strony stosowanie środków ochrony roślin przyczynia się do ochrony upraw i ich 
zdrowia oraz umożliwia hodowcom podwojenie plonów i większą elastyczność w doborze 
uprawianych gatunków. Gwarantuje to pewność produkcji opłacalnych produktów rolnych 
w pobliżu odbiorcy, zmniejsza zapotrzebowanie na powierzchnię uprawną produktów 
żywieniowych oraz zapewnia państwom europejskim większą niezależność od importu 
produktów rolnych.

Jednym z istotnych celów wniosku jest lepsza harmonizacja przepisów dopuszczających 
stosowanie środków ochrony roślin na szczeblu europejskim, a co za tym idzie dalsze 
umocnienie rynku wewnętrznego. Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera założenie, 
że obok rutynowej procedury udzielania zezwoleń w państwach członkowskich należy 
wprowadzić procedurę obowiązkowego wzajemnego uznawania zezwoleń w państwach 
członkowskich tej samej strefy, ponieważ wyeliminuje to niepotrzebne powielanie pracy 
w państwach członkowskich, a w rezultacie przyczyni się do przyspieszenia dostępności 
innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska środków ochrony roślin. Ponadto proponuje, aby 
w określonych warunkach możliwe było wzajemne uznawanie zezwoleń poza jedną strefą. 
Z drugiej strony należy zagwarantować, że w poszczególnych przypadkach przy udzielaniu 
zezwolenia możliwe będzie uwzględnienie różnic w gospodarce rolnej i klimacie państw 
członkowskich danej strefy.

W odniesieniu do ochrony danych związanych z badaniami, które trzeba przedłożyć w celu 
uzyskania zezwolenia na środki ochrony roślin, sprawozdawca komisji opiniodawczej 
proponuje uregulowanie gwarantujące konkurencyjność europejskiej gospodarki 
i innowacyjność producentów roślin prowadzących badania, a jednocześnie umożliwiające 
dostęp do rynku producentom produktów generycznych. W tym kontekście przy udzielaniu 
zezwolenia na środki ochrony roślin i zawarte w nich substancje czynne uwzględnione 
zostaną w szczególności specyficzne warunki, zwłaszcza automatyczna utrata ważności 
pierwszego zezwolenia po dziesięciu latach.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa za konieczne przyjęcie uregulowania prawnego 
na szczeblu UE w zakresie równoległego importu środków ochrony roślin. W podejściu do 
importu istnieje obecnie znaczny brak pewności prawa, z powodu rozbieżnych orzeczeń 
sądowych oraz dużych różnic pomiędzy państwami członkowskimi.
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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:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37 ust. 2 i art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności
jego art. 37 ust. 2, art. 152 ust. 4 lit. b), a 
także art. 95 ust. 1,

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest zagwarantowanie swobodnego obrotu towarami w zakresie 
środków ochrony roślin na wspólnym rynku wewnętrznym poprzez zharmonizowane przepisy 
dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (por. punkt 7 preambuły 
i rozdział III). Z tego względu podstawę prawną rozporządzenia powinien stanowić również 
art. 95 ust. 1 TWE.

Poprawka 2
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, 
stosowania i kontrolowania w obrębie 
Wspólnoty.

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 
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zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz stanu 
środowiska.
4. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
dalsza harmonizacja przepisów dotyczących 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin celem zharmonizowania dostępności 
środków ochrony roślin dla rolników 
w różnych państwach członkowskich.

Poprawka 3
Artykuł 3 punkt 18

(18) „dobra praktyka ochrony roślin” (18) „dobra praktyka ochrony roślin”
Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
miejscowych warunków i możliwości 
kontroli kulturalnej i biologicznej; 

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
maksymalną skuteczność przy minimalnej 
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
miejscowych warunków, potrzeby unikania 
nabywania odporności i z uwzględnieniem
możliwości kontroli upraw i kontroli 
biologicznej; 

Uzasadnienie

W celu przewidzenia optymalnej ochrony roślin, przy ograniczeniu do minimum zagrożenia 
dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także zagrożenia dla środowiska naturalnego, konieczne jest 
dążenie do uniknięcia nabywania odporności. Nabywanie odporności może spowodować 
konieczność stosowania środków ochrony roślin o większym wpływie na zdrowie człowieka 
i zwierząt, a także na stan środowiska naturalnego. W definicji dobrej praktyki ochrony roślin 
należy zatem ująć kwestię unikania nabywania odporności.

Poprawka 4
Artykuł 3 punkt 19

(19) „dobra praktyka środowiskowa”
Praktyka w ochronie roślin obejmująca 
posługiwanie się i stosowanie środków 
ochrony roślin w taki sposób, by w możliwie 
najmniejszym stopniu doszło do skażenia 

skreślony
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środowiska;

Uzasadnienie

Ta nowo wprowadzona definicja jest zbędna, a w praktyce wiązałaby się z zadrażnieniami 
i trudnościami interpretacyjnymi, ponieważ wymóg, aby środki ochrony roślin były stosowane 
w taki sposób, „by w możliwie najmniejszym stopniu doszło do skażenia środowiska” zalicza 
się już do zasadniczych celów zasad dobrej praktyki ochrony roślin. Ponadto nowo 
zdefiniowany obszar nie dotyczy żadnego wyraźnie określonego zakresu pojęciowego. 

Poprawka 5
Artykuł 3 punkt 22 (nowy)

(22) „dobra praktyka eksperymentalna”
Praktyka w rozumieniu dyrektywy 
2004/10/WE w sprawie harmonizacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do 
stosowania zasad dobrej praktyki 
laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania 
na potrzeby badań substancji 
chemicznych;1
1Dz.U. L 50, 20.2.2004,str. 44.

Uzasadnienie

Definicja pojęcia używanego w rozdziale V.

Poprawka 6
Artykuł 3 punkt 23 (nowy)

(23) „testy i badania”
Badanie lub doświadczenie mające na 
celu określenie właściwości i zachowania 
się substancji czynnej lub środków 
ochrony roślin, ustalenie zagrożenia 
wynikającego z kontaktu z substancjami 
czynnymi i/lub odnośnymi produktami ich 
rozkładu, określenie bezpiecznych 
poziomów narażenia na działanie oraz 
określenie warunków bezpiecznego 
stosowania środków ochrony roślin.
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Uzasadnienie

W całym rozporządzeniu używana jest terminologia występująca w sprawozdaniach z testów
i badań. Istnieje potrzeba zamieszczenia definicji obejmującej nie tylko sprawozdania 
badawcze, ale również inne informacje istotne dla oceny ryzyka.

Poprawka 7
Artykuł 3 punkt 24 (nowy)

 (24) „dobra praktyka rolnicza”
Dobra praktyka rolnicza w odniesieniu do 
stosowania środków ochrony roślin 
obejmuje zatwierdzone na poziomie 
krajowym bezpieczne zastosowania 
środków ochrony roślin w rzeczywistych 
warunkach niezbędnych do skutecznego 
zwalczania szkodników. Obejmuje szereg 
różnych poziomów zastosowań środków 
ochrony roślin, aż do najwyższego 
zatwierdzonego poziomu, używanych w taki 
sposób, że pozostałości występują 
w możliwie najmniejszej ilości.
Zatwierdzone bezpieczne zastosowania 
określane są na poziomie krajowym 
i obejmują zastosowania zarejestrowane lub 
zalecane w danym kraju, uwzględniające 
zdrowie publiczne i higienę pracy oraz 
względy bezpieczeństwa środowiska 
naturalnego.
Rzeczywiste warunki obejmują wszelkie 
etapy produkcji, magazynowania, 
transportu i dystrybucji produktów 
żywnościowych i paszy zwierzęcej. 

Uzasadnienie

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

Poprawka 8
Artykuł 3 punkt 25 (nowy)

 (25) “drobne zastosowania”
Dla celów niniejszego rozporządzenia 
drobne zastosowanie środka ochrony roślin 
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w danym państwie członkowskim oznacza 
zastosowanie tego środka na roślinie, która 
nie jest powszechnie uprawiana w tym 
państwie członkowskim lub jest 
powszechnie uprawiana w celu 
zaspokojenia ograniczonej lub 
sporadycznie występującej i wyjątkowej 
potrzeby, lub jego zastosowanie dotyczy 
nasion. 

Uzasadnienie

Definicja użytego w art. 49 pojęcia „drobne zastosowanie”.

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.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

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 organiźmie 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 takich grup 
szczególnie narażonych jak kobiety 
ciężarne, dzieci w łonie matki, niemowlęta 
i dzieci, lub na zdrowie zwierząt, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; ani 
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wpływu na wody gruntowe;

Poprawka 11
Artykuł 10

Artykuł 10
Dostęp do dokumentacji podsumowującej 

skreślony

Urząd bezzwłocznie udostępnia 
dokumentację podsumowującą, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 opinii publicznej, z
wyjątkiem informacji poufnych zgodnie z 
art. 60.

Uzasadnienie

Nie wydaje się, by wstępny charakter tej informacji umożliwiał podawanie jej do publicznej 
wiadomości na tak wczesnym etapie. Właściwszym wydaje się ujawnianie sprawozdania z 
oceny organów przy okazji oficjalnego go zatwierdzenia.

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. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy może rozpocząć ocenę 
sprawozdań z testów i badań niezwłocznie 
po ich przedłożeniu przez wnioskodawcę, 
również przed datą powiadomienia 
przewidzianego w art. 9 ust. 3 akapit 
pierwszy. W ciągu ośmiu 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. 
Państwo członkowskie może skonsultować 
się z Urzędem.

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala stosowny 
termin dostarczenia ich przez 
wnioskodawcę. W takim przypadku okres 
ośmiomiesięczny zostaje przedłużony o 
dodatkowy okres przyznany przez państwo 
członkowskie. Informuje ono o tym Komisję 
i Urząd. Przedkładając dodatkowe 
informacje, wnioskodawca składa 
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jednocześnie wszelkie wnioski o ochronę 
danych zgodnie z art. 56. Państwo 
członkowskie może skonsultować się 
z Urzędem.

Uzasadnienie

Rozpoczęcie oceny dostępnych informacji przed uzyskaniem kompletnych danych przyspieszy 
dostęp nowych innowacyjnych produktów do rynku. Dlatego też państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy powinno przedłożyć sprawozdanie z oceny w terminie 
maksymalnie ośmiu miesięcy od zakończenia oceny obecnych substancji czynnych zgodnie 
z dyrektywą 91/414/EWG.

Powinien istnieć mechanizm zastrzegający ochronę danych w przypadku przedkładania 
dodatkowych informacji.

Określenie stref oraz wzajemnego uznawania w ramach stref to novum w obszarze udzielania 
zezwoleń na środki ochrony roślin i dlatego po pięciu latach rozwiązanie to należy poddać 
przeglądowi, w celu określenia tylko jednego ogólnoeuropejskiego zezwolenia lub zmiany 
liczby i definicji różnych stref. 

Poprawka 13
Artykuł 11 ustęp 1 a (nowy)

 1a. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedkłada Komisji 
i Urzędowi sprawozdanie określające 
wszystkie ocenione zastosowania, które 
kwalifikują się do otrzymania zezwolenia, 
zgodnie z wymogami art. 29 

Uzasadnienie

Substancję należy zatwierdzić, gdy tylko określone zostaną jej pierwsze bezpieczne 
zastosowania. Zapewni to rolnikom szybszy dostęp do nowych innowacyjnych środków. 

Poprawka 14
Artykuł 12, ustępy od 1 do 3

1. Urząd przekazuje projekt sprawozdania z 
oceny otrzymany od państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy wnioskodawcy, pozostałym 
państwom członkowskim i Komisji.. 

1. Urząd przekazuje projekt sprawozdania z 
oceny otrzymany od państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy wnioskodawcy, pozostałym 
państwom członkowskim i Komisji.. 

Udostępnia go opinii publicznej po 
udzieleniu wnioskodawcy 

Udostępnia go opinii publicznej po 
udzieleniu wnioskodawcy 
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dwutygodniowego okresu na ubieganie się, 
zgodnie z art. 60, o zachowanie poufności 
niektórych części projektu sprawozdania z 
oceny. 

dwutygodniowego okresu na ubieganie się, 
zgodnie z art. 60, o zachowanie poufności 
niektórych części projektu sprawozdania z 
oceny. 

Urząd dopuszcza okres dziewięćdziesięciu
dni na złożenie pisemnych uwag. 

Urząd dopuszcza okres sześćdziesięciu dni 
na złożenie pisemnych uwag. 

W odpowiednich przypadkach, Urząd 
przeprowadza konsultacje z ekspertami, w 
tym z ekspertami z państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy.

W odpowiednich przypadkach, Urząd 
przeprowadza konsultacje z ekspertami, w 
tym z ekspertami z państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy.

2. Urząd zajmuje stanowisko, czy dana 
substancja czynna może spełniać wymagania 
art. 4 w ciągu dziewięćdziesięciu dni od 
zakończenia okresu przewidzianego w ust. 1 
niniejszego artykułu i powiadamia o tym 
wnioskodawcę, państwa członkowskie i 
Komisję. 

W odpowiednich przypadkach Urząd 
wypowiada się w swoim stanowisku na 
temat opcji środków ograniczających ryzyko 
określonych w projekcie sprawozdania z 
oceny.

2. Urząd zajmuje stanowisko, czy dana 
substancja czynna może spełniać wymagania 
art. 4 w ciągu sześćdziesięciu dni od 
zakończenia okresu przewidzianego w ust. 1 
niniejszego artykułu i powiadamia o tym 
wnioskodawcę, państwa członkowskie i 
Komisję. 

W odpowiednich przypadkach Urząd 
wypowiada się w swoim stanowisku na 
temat opcji środków ograniczających ryzyko 
określonych w projekcie sprawozdania z 
oceny.

3. Jeżeli Urząd potrzebuje dodatkowych 
informacji, ustala termin dostarczenia ich 
przez wnioskodawcę. W takim przypadku 
okres dziewięćdziesięciu dni zostaje 
przedłużony o dodatkowy okres przyznany 
przez Urząd. Informuje on o tym Komisję i 
państwa członkowskie.

3. Jeżeli Urząd potrzebuje dodatkowych 
informacji, ustala termin dostarczenia ich 
przez wnioskodawcę. W takim przypadku 
okres sześćdziesięciu dni zostaje 
przedłużony o dodatkowy okres przyznany 
przez Urząd. Informuje on o tym Komisję i 
państwa członkowskie.

Urząd może zwrócić się do Komisji o 
konsultację z laboratorium referencyjnym 
Wspólnoty wyznaczonym zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 do 
celów zweryfikowania, czy metoda 
analityczna wyznaczania pozostałości 
proponowana przez wnioskodawcę jest 
zadowalająca i spełnia wymagania art. 29 
ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia. Na 
żądanie laboratorium referencyjnego 
Wspólnoty, wnioskodawca dostarcza próbki 
i normy analityczne.

Urząd może zwrócić się do Komisji o 
konsultację z laboratorium referencyjnym 
Wspólnoty wyznaczonym zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 do 
celów zweryfikowania, czy metoda 
analityczna wyznaczania pozostałości 
proponowana przez wnioskodawcę jest 
zadowalająca i spełnia wymagania art. 29 
ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia. Na 
żądanie laboratorium referencyjnego 
Wspólnoty, wnioskodawca dostarcza próbki 
i normy analityczne.
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska 
naturalnego zaleca się do minimum skrócić okres zatwierdzania nowych substancji czynnych, 
środków zabezpieczających, synergetyków oraz składników obojętnych. Należy tego dokonać 
be z uszczerbku dla kryteriów oceny. Umożliwi to szybsze wprowadzenie do obrotu nowych 
środków ochrony roślin o słabszym oddziaływaniu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na stan 
środowiska naturalnego.

Poprawka 15
Artykuł 13 ustęp 1

1. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania 
od Urzędu stanowiska przewidzianego w art. 
12 ust. 2, Komisja przedstawia 
sprawozdanie (dalej zwane „sprawozdaniem 
z przeglądu”, Komitetowi, o którym mowa 
w art. 76 ust. 1, uwzględniając projekt 
sprawozdania z oceny przygotowany przez 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy zgodnie z art. 11 i 
stanowisko Urzędu zgodnie z art. 12.

1. W ciągu czterech miesięcy od otrzymania 
od Urzędu stanowiska przewidzianego w art. 
12 ust. 2, Komisja przedstawia 
sprawozdanie (dalej zwane „sprawozdaniem 
z przeglądu”, Komitetowi, o którym mowa 
w art. 76 ust. 1, uwzględniając projekt 
sprawozdania z oceny przygotowany przez 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy zgodnie z art. 11 i 
stanowisko Urzędu zgodnie z art. 12.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia 
uwag do sprawozdania z przeglądu. 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia 
uwag do sprawozdania z przeglądu. 

Uzasadnienie

Ograniczenie terminu na zakończenie tego etapu oceny powinno umożliwić rolnikom wczesny 
dostęp do nowych i innowacyjnych produktów.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska 
naturalnego zaleca się skrócić do minimum okres zatwierdzania nowych substancji czynnych, 
środków zabezpieczających, synergetyków oraz składników obojętnych (bez uszczerbku dla 
kryteriów oceny). Umożliwi to szybsze wprowadzenie do obrotu nowych środków ochrony 
roślin o słabszym oddziaływaniu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na stan środowiska 
naturalnego. 

Poprawka 16
Artykuł 13 a (nowy)

Artykuł 13a
 W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 

sprawozdania, o którym mowa w art. 11 
ust. 1, Komisja przedstawia wniosek 
w sprawie ograniczonego zezwolenia na 
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stosowanie substancji czynnej, określający:
- zastosowania, na które może zostać 

udzielone zezwolenie,
- okres ważności zezwolenia nie dłuższy 

niż pięć lat.

Uzasadnienie

Przyspieszenie wydawania zezwoleń na stosowanie nowych substancji powinno umożliwić 
rolnikom szybki dostęp do nowych i innowacyjnych środków.

Poprawka 17
Artykuł 22 ustęp 2

2. Stosuje się art. 4 ust. 4 i art. 6-21. 2. Nie naruszając postanowień art. 5 
czynne substancje oparte na środkach 
kontroli biologicznej odpowiadające 
kryteriom art. 4 zatwierdza się na okres 
nieprzekraczający 15 lat w przypadku, gdy 
oczekuje się, że środki ochrony roślin 
zawierające te środki kontroli biologicznej 
prezentują jedynie niski poziom zagrożenia 
dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla 
środowiska naturalnego, jak określono 
w art. 46 ust. 1.
3. Stosuje się art. 4 ust. 4 i art. 6-21.

Uzasadnienie

Należy we właściwy sposób wspierać pozytywne widoki na ochronę zdrowia ludzi, zwierząt, a 
także stanu środowiska naturalnego, której osiągnięcia należy oczekiwać dzięki stosowaniu 
środków ochrony roślin na bazie biologicznych środków kontroli. Ponadto niski poziom 
zagrożenia prezentowany przez te środki kontroli biologicznej równoważą potencjalne 
korzyści. Ponieważ ochrona roślin w oparciu o środki kontroli biologicznej znajduje często 
tylko stosunkowo wąski zakres zastosowania, okres zatwierdzenia wynoszący 15 lat konieczny 
jest do propagowania badań oraz rozwoju przyzwoitych praktyk ochrony roślin.

Poprawka 18
Artykuł 24 ustęp 1

1. W drodze odstępstwa od art. 5 i art. 14 
ust. 2, substancja czynna spełniająca 
kryteria przewidziane art. 4 jest 

1. Substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane w art. 4 i jedno z kryteriów 
przewidzianych w pkt 4 załącznika II jest 
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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.
Taka substancja jest zwana dalej 
„substancją nadającą się do zastąpienia”.

zatwierdzana jako „substancja nadająca się 
do zastąpienia”.

Uzasadnienie

Ponieważ substancje nadające się do zastąpienia podlegają wszystkim wymogom 
bezpieczeństwa określonym w art. 4, nie ma powodu, aby ograniczać okres ważności ich 
zezwoleń do siedmiu zamiast dziesięciu lat. Podobnie jak w przypadku innych substancji w 
każdej chwili można dokonać przeglądu zatwierdzenia zgodnie z art. 21 ust. 1. Dlatego też nie 
ma potrzeby ani sensu dokonywania przeglądu tych substancji co siedem lat.

Poprawka 19
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)

2a. Składnik wykorzystany w środku 
ochrony roślin, który zatwierdzono na mocy 
dyrektywy 91/414/EWG lub niniejszej 
dyrektywy, traktuje się jako zarejestrowany 
zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH)¹ dla szczególnego wykorzystania 
w środkach ochrony roślin. 
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1.

Uzasadnienie

Uniknięcie podwójnej regulacji składników wykorzystanych w środkach ochrony roślin na 
mocy niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia w sprawie REACH.

Poprawka 20
Artykuł 28 a (nowy)
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 Artykuł 28a
Import równoległy

1. Nie naruszając postanowień art. 28 
ust. 1, dany środek ochrony roślin można 
wprowadzić do obrotu i wykorzystywać 
w danym państwie członkowskim bez 
posiadania udzielonego przez to państwo 
zezwolenia, jeśli osoba pragnąca 
wprowadzić go do obrotu jest w posiadaniu 
wydanego przez to państwo członkowskie 
zaświadczenia o przydatności handlowej 
tego środka ochrony roślin.
2. Państwo członkowskie wydaje 
zaświadczenie o przydatności handlowej dla 
danego środka ochrony roślin w 
rozumieniu ust. 1 na wniosek i pod 
warunkiem, że dla środka ochrony roślin, 
który ma być przywieziony z innego 
państwa członkowskiego, wydano 
zezwolenie w innym państwie 
członkowskim, a środek odniesienia 
o równoważnym składzie uzyskał 
zezwolenie w państwie przywozu (import 
równoległy).
3. Równoważność składu w rozumieniu 
niniejszego artykułu uznaje się za fakt w 
przypadku, gdy środki przywożone i środki 
odniesienia zawierają takie same 
substancje czynne w porównywalnych 
ilościach o równoważnych minimalnych 
poziomach czystości i pewnych 
nieczystościach tego samego typu, oraz 
równoważne maksymalne poziomy, a także 
posiadają przystające formuły. 
Dopuszczalne jest występowanie różnic jeśli 
chodzi o inne aspekty dotyczące składu pod 
warunkiem, że ilościowe i jakościowe 
różnice w użytych składnikach nie mają 
wpływu na biologiczną skuteczność, roślin, 
które poddaje się działaniu środka, ani 
istoty ludzkie, zwierzęta czy środowisko 
naturalne. W ramach procedury, o której 
mowa w art. 76 ust. 2, kryteria i procedurę 
oceny równoważności składu można 
rozpatrywać bardziej szczegółowo. 
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4. Wniosek o wydanie zaświadczenia 
o przydatności handlowej zawiera 
następujące informacje:
- państwo członkowskie pochodzenia 

środka ochrony roślin, który ma być 
przywieziony;
- nazwa i adres producenta;
- oznaczenie, pod jakim przywożony środek 

ochrony roślin ma być wprowadzony do 
obrotu w państwie przywozu;
- oznaczenie i numer zezwolenia 

wprowadzenia do obrotu państwa 
członkowskiego, z którego pochodzi środek 
ochrony roślin, który zamierza się 
przywieźć;
- nazwa i adres posiadacza zezwolenia na 

dopuszczenie do obrotu w państwie 
pochodzenia;
- oryginały instrukcji obsługi, z jakimi 

przywożony środek ochrony roślin jest 
wprowadzany od obrotu w państwie 
pochodzenia;
- oznaczenie i instrukcje, z jakimi 

przywieziony środek ochrony roślin ma 
zostać wprowadzony od obrotu;
- oznakowanie oraz numer zezwolenia 

wprowadzenia do obrotu środka 
odniesienia;
- nazwa posiadacza zezwolenia na 
wprowadzenia do obrotu środka 
odniesienia. 
5. Środek ochrony roślin, dla którego 
wydano zaświadczenia o przydatności 
handlowej, stosuje się w taki sam sposób 
jak środek odniesienia.
6. Zaświadczenie o przydatności handlowej 
ma zastosowanie do okresu zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu środka
odniesienia. Jeżeli zgodnie z art. 44 ust. 1 
posiadacz zezwolenia dla środka
odniesienia złoży wniosek o wycofanie tego 
zezwolenia i jeżeli wymagania art. 29 są 
nadal spełnione, ważność zaświadczenia o 
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przydatności handlowej upływa rok po 
cofnięciu zezwolenia, a najpóźniej wraz z 
upływem jego ważności.
7. Postanowienia art. 43, 45 i 45 ust. 4 oraz 
rozdziału VII stosują się odpowiednio do 
importu równoległego.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zawiera żadnych przepisów dotyczących importu równoległego środków 
ochrony roślin. Tymczasem istnieje pilna potrzeba określenia przepisów na poziomie UE 
w celu położenia kresu aktualnej niepewności prawnej. Sprzeczne orzeczenia trybunału oraz 
różnorodność podejść do równoległego importu w państwach członkowskich oznaczają, że 
wniosek wymaga uzupełniania o przepisy dotyczące równoległego importu.

Poprawka 21
Artykuł 29 ustęp 6

6. Jednolite zasady oceny i udzielania 
zezwoleń na środki ochrony roślin zostają 
zdefiniowane w rozporządzeniu przyjętym 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
76 ust. 2, obejmującym wymagania 
załącznika VI do dyrektywy 91/414/EWG z 
niezbędnymi zmianami.

6. Jednolite zasady oceny i udzielania 
zezwoleń na środki ochrony roślin zostają 
zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady, obejmującym 
wymagania załącznika VI do dyrektywy 
91/414/EWG z niezbędnymi zmianami.

Uzasadnienie

Procedura komitologii nie powinna określać jednolitych zasad. W 1996 r. Parlament 
Europejski zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości, gdyż pierwsze jednolite zasady 
ustanowione przez Komisję, nie były zgodne z dyrektywą 91/414. Trybunał Sprawiedliwości 
(sprawa C-303/94) potwierdził stanowisko Parlamentu i zasady zostały zmienione, zwłaszcza 
jeśli chodzi o kryteria dla wody pitnej. Parlament Europejski i Rada powinny przyjąć 
rozporządzenie określające nowe jednolite zasady w odpowiedniej procedurze legislacyjnej, 
ale nie w procesie komitologii.

Poprawka 22
Artykuł 30 ustęp 3 litera b

b) zobowiązanie do informowania 
wszelkich sąsiadów, którzy mogą być 
narażeni na przenoszenie aerozoli, przed 
użyciem środka, a także tych którzy zażądali 
poinformowania. 

skreślona
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Uzasadnienie

Ustęp wynika z założenia, że badanie zatwierdzające jako takie jest niewystarczające do 
zagwarantowania bezpiecznego obchodzenia się ze środkami ochrony roślin i że z tego 
powodu sąsiedzi muszą podejmować dodatkowe środki ostrożności. Jest to wyraźnie 
sprzeczne z rygorystycznymi europejskimi normami udzielania zezwoleń i podważa zaufanie 
publiczne do europejskiej procedury udzielania zezwoleń.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska 
naturalnego zaleca się skrócić do minimum okres zatwierdzania nowych substancji czynnych, 
środków zabezpieczających, synergetyków oraz składników obojętnych (bez uszczerbku dla 
kryteriów oceny). Umożliwi to szybsze wprowadzenie do obrotu nowych środków ochrony 
roślin o słabszym oddziaływaniu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na stan środowiska 
naturalnego.

Poprawka 23
Artykuł 35 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek dokonuje niezależnej, obiektywnej 
i przejrzystej oceny w świetle aktualnej
wiedzy naukowej i technicznej. 
Stosuje ono jednolite zasady oceny i 
udzielania zezwoleń na środki ochrony 
roślin, o których mowa w art. 29 ust. 6, 
celem ustalenia, czy środek ochrony roślin 
spełnia wymagania przewidziane w art. 29, 
jeśli jest stosowany zgodnie z art. 52, i we 
wszelkich realistycznych normalnych 
warunkach stosowania, a skutki jego 
stosowania mieszczą się w dozwolonych 
warunkach.

1. Państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek dokonuje niezależnej, obiektywnej 
i przejrzystej oceny w świetle wiedzy 
naukowej i technicznej oraz wytycznych 
obowiązujących w momencie złożenia 
wniosku.
Stosuje ono jednolite zasady oceny i 
udzielania zezwoleń na środki ochrony 
roślin, o których mowa w art. 29 ust. 6, 
celem ustalenia, czy środek ochrony roślin 
spełnia wymagania przewidziane w art. 29, 
jeśli jest stosowany zgodnie z art. 52, i we 
wszelkich realistycznych normalnych 
warunkach stosowania, a skutki jego 
stosowania mieszczą się w dozwolonych 
warunkach.

Uzasadnienie

Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu stanowi bardzo istotną inwestycję. 
Inwestycja taka wymaga przewidywalnego systemu regulacyjnego. Dlatego też zmiana 
wymagań dotyczących danych po okresie składania wniosków jest niewłaściwa i zniechęca do 
inwestycji i innowacji.

Poprawka 24
Artykuł 35 ustęp 2

2. Zainteresowane państwa członkowskie 2. Zainteresowane państwa członkowskie 
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odpowiednio udzielają lub odmawiają 
udzielenia zezwoleń w oparciu o stanowisko 
państwa członkowskiego rozpatrującego 
wniosek dotyczące oceny, jak przewidziano 
w art. 30 i 31. Państwa członkowskie 
udzielają zezwolenia na dany środek 
ochrony roślin na takich samych warunkach, 
łącznie z klasyfikacją do celów dyrektywy 
1999/45/WE, jak państwo członkowskie 
rozpatrujące wniosek. 

odpowiednio udzielają lub odmawiają 
udzielenia zezwoleń w oparciu o stanowisko 
państwa członkowskiego rozpatrującego 
wniosek dotyczące oceny, jak przewidziano 
w art. 30 i 31. Państwa członkowskie, gdzie 
jest to możliwe, udzielają zezwolenia na 
dany środek ochrony roślin na takich 
samych warunkach jak państwo 
członkowskie rozpatrujące wniosek, o ile nie 
należy uwzględnić odmiennych warunków 
stosowania, biorąc pod uwagę 
nieporównywalne uwarunkowania 
rolnictwa, zdrowia roślin i środowiska 
naturalnego.  

Uzasadnienie

Warunki rolne i klimatyczne oraz zagrożenie szkodnikami są różne w poszczególnych krajach.
Z tego powodu państwom członkowskim zatwierdzającym środki na własnym terytorium 
należy zezwolić na uwzględnienie warunków lokalnych.

W kilku państwach członkowskich klasyfikacja i oznaczanie należą do obowiązków 
posiadacza zezwolenia. W celu zharmonizowania oznaczania podobne rozwiązanie należy 
przyjąć na poziomie wspólnotowym. Za klasyfikację powinien być odpowiedzialny 
wnioskodawca, a nie państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w danej strefie. 
Obarczenie tym obowiązkiem państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w 
danej strefie prowadzić będzie do znacznych opóźnień w procedurze i może doprowadzić do 
powstania różnych klasyfikacji w każdej strefie i/lub w każdym państwie członkowskim.

Poprawka 25
Artykuł 35 ustęp 3

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i zgodnie z 
prawem Wspólnoty, można wprowadzić 
dodatkowe warunki w odniesieniu do 
wymagań, o których mowa w art. 30 ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Jeśli państwom członkowskim zezwoli się na uwzględnianie warunków lokalnych przy 
udzielaniu zezwoleń na środki, przepis ten jest zbędny.

Poprawka 26
Artykuł 39
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1. Posiadacz zezwolenia może złożyć 
wniosek o zezwolenie dla tego samego 
środka ochrony roślin i dla takiego samego 
zastosowania w innym państwie 
członkowskim zgodnie z procedurą 
wzajemnego uznawania, przewidzianą w 
niniejszej podsekcji, w następujących 
przypadkach: 

Posiadacz zezwolenia lub osoba 
wyznaczona przez posiadacza jako jego 
przedstawiciel może złożyć wniosek o 
zezwolenie dla tego samego środka ochrony 
roślin i dla takiego samego zastosowania w 
innym państwie członkowskim zgodnie z 
procedurą wzajemnego uznawania, 
przewidzianą w niniejszej podsekcji, w 
następujących przypadkach: 

(a) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie (państwo 
członkowskie odniesienia), które należy do 
tej samej strefy; lub

(a) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie (państwo 
członkowskie odniesienia), które należy do 
tej samej strefy; lub

(b) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie do stosowania w 
szklarniach oraz po zbiorze, niezależnie od 
strefy, do której należy państwo 
członkowskie odniesienia.

b) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie do stosowania w 
szklarniach oraz po zbiorze lub do 
zaprawiania nasion, niezależnie od strefy, 
do której należy państwo członkowskie 
odniesienia;
ba) na zasadzie dobrowolności między 
państwami członkowskimi w różnych 
strefach, posiadających zbliżone warunki 
w odniesieniu do rolnictwa, zdrowia roślin 
i środowiska naturalnego, w szczególności 
warunki klimatyczne istotne ze względu na 
stosowanie danego środka;

2. Wzajemne uznawanie nie dotyczy 
środków ochrony roślin zawierających 
substancję nadającą się do zastąpienia.

Uzasadnienie

Posiadacze zezwoleń lokalnych mogą się różnić w poszczególnych krajach. 

Obecny wniosek jest zbyt restrykcyjny. Jeśli warunki na to pozwalają, należy zezwolić na 
wzajemne uznawanie w różnych strefach.

Ust. 2: nie istnieje istotny powód tego ograniczenia. Środki ochrony roślin są dokładnie
oceniane i zatwierdzane według rygorystycznych kryteriów przez państwo członkowskie 
rozpatrujące wniosek. Inne państwa członkowskie muszą mieć możliwość przyjęcia tej decyzji, 
jeśli uznają ją za pożądaną. Wysoki odsetek substancji zostanie zakwalifikowany jako 
substancje nadające się do zastąpienia. Stworzyłoby to dwa równoległe systemy 
zatwierdzania i niepotrzebne obciążenia administracyjne dla państw członkowskich.
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Poprawka 27
Artykuł 39 ustęp 2

2. Wzajemne uznawanie nie dotyczy 
środków ochrony roślin zawierających 
substancję nadającą się do zastąpienia.

skreślony

Uzasadnienie

Jeśli procedura wzajemnego uznawania przestaje mieć zastosowanie dla środków 
zawierających substancje nadające się do zastąpienia, zostanie zagrożone osiągnięcie 
jednego z celów harmonizacji. 

Poprawka 28
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, o ile nie należy 
uwzględnić odmiennych warunków 
stosowania, biorąc pod uwagę 
nieporównywalne uwarunkowania 
rolnictwa, zdrowia roślin i środowiska 
naturalnego.
Jeśli państwo członkowskie, do którego 
złożono wniosek zgodnie z art. 39, pragnie 
udzielić zezwolenia na odnośny środek 
ochrony roślin pod innymi warunkami niż 
państwo członkowskie odniesienia, państwo 
to niezwłocznie informuje Komisję o 
różnicach w warunkach oraz udziela 
szczegółowych informacji o przyczynach 
rozbieżności.
Komisja dokonuje przeglądu zezwolenia 
odnośnego państwa członkowskiego. Jeśli 
Komisja uzna, że nie ma powodów do 
rozbieżności, wzywa odnośne państwo 
członkowskie do udzielenia zezwolenia na 
środek ochrony roślin na tych samych 
warunkach, co w państwie członkowskim 
odniesienia.
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Uzasadnienie

Warunki rolne i klimatyczne oraz zagrożenie szkodnikami są różne w poszczególnych krajach. 
Z tego powodu państwom członkowskim zatwierdzającym środki na własnym terytorium 
należy zezwolić na uwzględnienie warunków lokalnych.

Należy przewidzieć zabezpieczenia przeciwko nadużyciom wzajemnego uznawania zezwoleń 
przez państwa członkowskie.

Poprawka 29
Artykuł 42 ustęp 3 litery a) i b)

a) wszelkie nowe informacje wymagane w 
wyniku zmian w wymaganiach dotyczących 
danych lub kryteriach;

(a) wszelkie nowe informacje, o których 
mowa w rozporządzeniu dotyczącym 
odnowienia, określonym w art. 20, lub
wymagane w wyniku zmian w wymaganiach 
dotyczących danych lub kryteriach;

b) uzasadnienie, że nowe złożone dane są 
wynikiem wymagań dotyczących danych lub 
kryteriów, które nie obowiązywały w chwili 
dopuszczenia do obrotu środka ochrony 
roślin;

b) uzasadnienie, że nowe złożone dane są 
wynikiem wymagań dotyczących danych lub 
kryteriów, które nie obowiązywały w chwili 
dopuszczenia do obrotu środka ochrony 
roślin, lub są konieczne w celu dokonania 
zmiany warunków zatwierdzenia;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące danych, jakie należy chronić po odnowieniu zezwolenia na aktywne 
substancje.

Poprawka 30
Artykuł 43

2. Jeżeli państwo członkowskie zamierza 
wycofać lub zmienić zezwolenie, informuje 
ono o tym posiadacza zezwolenia i 
umożliwia mu złożenie uwag.

2. Państwo członkowskie wycofuje lub 
zmienia zezwolenie, w odpowiednich 
wypadkach, jeżeli:

Państwo członkowskie może zwrócić się do 
posiadacza zezwolenia o przedłożenie 
dalszych informacji.

a) wymagania, o których mowa w art. 29 
nie są lub przestały być spełniane;

b) zezwolenia udzielono w oparciu o 
nieprawdziwe lub mylące informacje 
przedstawione na temat faktów;
c) posiadacz zezwolenia nie spełnił 
warunku zawartego w zezwoleniu.
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3. Państwo członkowskie wycofuje lub 
zmienia zezwolenie, w odpowiednich 
wypadkach, jeżeli:

3. Jeśli państwo członkowskie zamierza 
wycofać lub zmienić zezwolenie, informuje 
ono o tym posiadacza zezwolenia i 
umożliwia mu złożenie uwag. 
Państwo członkowskie może zwrócić się do 
posiadacza zezwolenia o przedłożenie 
dalszych informacji.   

a) wymagania, o których mowa w art. 29 
nie są lub przestały być spełniane;
b) zezwoleń udzielono w oparciu o 
nieprawdziwe lub mylące informacje 
przedstawione na temat faktów;
c) nie spełniono warunku zawartego w 
zezwoleniu.
4. Jeżeli państwo członkowskie wycofuje 
lub zmienia zezwolenie zgodnie z ust. 3, 
informuje ono o tym natychmiast posiadacza 
zezwolenia, pozostałe państwa 
członkowskie, Urząd i Komisję. Pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej samej 
strefy odpowiednio wycofują lub zmieniają 
zezwolenie. W odpowiednich przypadkach 
stosuje się art. 45.

4. Jeżeli po złożeniu wniosku wymienionego 
w ust. 3 państwo członkowskie nadal 
zamierza wycofać lub zmienić zezwolenie 
zgodnie z ust. 2, informuje ono o tym 
natychmiast posiadacza zezwolenia, 
pozostałe państwa członkowskie, Urząd i 
Komisję.

Uzasadnienie

Poszczególne nadużycia powinny podlegać środkom korygującym, ale nie powinny z zasady 
prowadzić do cofnięcia zezwolenia, jak sugeruje ust. 2 lit. c).

Powody cofnięcia zezwolenia przez jedno państwo członkowskie nie muszą mieć zastosowania 
do wszystkich innych państw członkowskich w danej strefie. Z tego powodu, o ile spełnione są 
wymogi art. 4, inne państwa członkowskie powinny mieć możliwość utrzymania zezwolenia.

Poprawka 31
Artykuł 48 ustęp 1

1. Państwo członkowskie nie udziela 
zezwolenia dla środka ochrony roślin 
zawierającego substancję nadającą się do 
zastąpienia, jeżeli ocena porównawcza 
oceniająca ryzyko i korzyści, zgodnie z 
załącznikiem IV, wykaże iż:

1. Państwo członkowskie nie udziela 
zezwolenia dla środka ochrony roślin 
zawierającego substancję nadającą się do 
zastąpienia, jeżeli ocena porównawcza 
oceniająca ryzyko i korzyści, zgodnie z 
załącznikiem IV, wykaże iż:

a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieje już środek ochrony roślin, 
niechemiczna metoda kontroli lub 
zapobiegania, znacznie bezpieczniejsza dla 

a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku zatwierdzono już środek ochrony 
roślin, niechemiczną metodę kontroli lub 
zapobiegania o podobnej skuteczności i
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zdrowia ludzi i zwierząt lub środowiska; znacznie bezpieczniejsze dla zdrowia ludzi i 
zwierząt lub środowiska;

b) środek ochrony roślin lub niechemiczna 
metoda kontroli lub zapobiegania 
wymieniona w lit. a) nie powoduje 
znaczących niedogodności ekonomicznych 
ani praktycznych;

b) zastąpienie przez środek ochrony roślin 
lub niechemiczną metodę kontroli lub 
zapobiegania wymienione w lit. a) nie 
powoduje znaczących niedogodności 
ekonomicznych ani praktycznych;

c) różnorodność chemiczna substancji 
czynnych jest wystarczająca, by 
zminimalizować wystąpienie oporności u 
organizmu docelowego.

c) różnorodność chemiczna substancji 
czynnych jest wystarczająca, by 
zminimalizować wystąpienie oporności u 
organizmu docelowego.

Uzasadnienie

Podczas oceny porównawczej należy zagwarantować, że ewentualny środek alternatywny 
wykazuje odpowiednią skuteczność w zwalczaniu problemu szkodników. W przeciwnym razie 
rolnicy zostaliby pozbawieni właściwych środków ochrony zbiorów.
Nie wymagające wyjaśnienia. 

Poprawka 32
Artykuł 49 ustęp 4 akapit pierwszy a (nowy)

Rozszerzenia na mocy niniejszego artykułu 
powinny być odrębnie oznakowane, należy 
też odrębnie wskazać ograniczenia 
odpowiedzialności.

Uzasadnienie

Niezależnie od tego, w jaki sposób udzielone zostanie rozszerzenie zezwolenia na drobne 
zastosowania w danym państwie członkowskim, musi być jasne, że chodzi o rozszerzenie 
zgodnie z art. 49, tak aby uwidocznić jego inny status prawny w porównaniu do zezwolenia w 
rozumieniu art. 4.

Poprawka 33
Artykuł 49 ustęp 5 akapity drugi a i drugi b (nowe)

Informacje te muszą wyraźnie wskazywać, 
że zbadanie oddziaływania środka na 
obszarze stosowania, którego dotyczy 
wniosek i ewentualne szkody spowodowane 
w roślinach uprawowych nie stanowią z 
zasady przedmiotu procedury udzielania 
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zezwoleń. 
Informacje te muszą ponadto w wyraźny 
sposób zwalniać posiadacza zezwolenia od 
wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne 
szkody z powodu niewłaściwego 
oddziaływania lub szkody spowodowane w 
roślinach uprawowych.

Uzasadnienie

Sprawa odpowiedzialności stanowi podstawową kwestię dla funkcjonowania procedury 
wykazywania braków. Powinna ona gwarantować producentowi zwolnienie od 
odpowiedzialności wyłącznie za te obszary, które przy sprawdzaniu braków badane są w 
sposób mniej dokładny w porównaniu do zwykłej procedury udzielania zezwoleń (zob. art. 4 
ust. 3a i 3c, które w przypadku rozszerzenia zgodnie z art. 49 nie muszą być ocenianie).

Poprawka 34
Artykuł 49 ustęp 6

6. Państwa członkowskie ustanawiają i 
regularnie aktualizują wykaz drobnych 
zastosowań.

6. Państwa członkowskie prowadzą 
aktualną listę zezwoleń dla drobnych 
zastosowań i udostępniają ją ogółowi 
społeczeństwa w elektronicznej formie.

Uzasadnienie

Aby uniknąć podwajania pracy oraz by przyspieszyć zezwolenia dla drobnych zastosowań, 
państwa członkowskie sporządzają aktualną listę zezwoleń dla drobnych zastosowań w swoim 
państwie.  Jeśli taką listę udostępni się w elektronicznej formie, zainteresowane strony będą 
mogły szybko uzyskać informację w sprawie zezwoleń dla drobnych zastosowań w różnych 
państwach członkowskich . W ten sposób usprawni się osiągnięcie zgodności ze szczególnymi 
potrzebami, które uzasadniają udzielanie zezwoleń dla drobnych zastosowań. 

Poprawka 35
Artykuł 49 a (nowy)

Artykuł 49a
Tymczasowe zezwolenie krajowe

 W drodze odstępstwa od art. 28 w celu 
ułatwienia użytkownikom dostępu do 
nowych środków ochrony roślin państwo 
członkowskie może zezwolić na 
wprowadzenie do obrotu nowego środka 
ochrony roślin na okres nie dłuższy niż trzy 
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lata, jeśli ze względów proceduralno-
technicznych dwa i pół roku po wpłynięciu 
wniosku zgodnie z art. 7 ust. 1 nie 
przedłożono jeszcze postanowienia 
odnośnie substancji czynnej i nie 
przedstawiono żadnych przesłanek 
przemawiających przeciwko zatwierdzeniu 
substancji czynnej lub środka ochrony 
roślin.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z dyrektywą 91/414/EWG, założenie 
Komisji, aby w ciągu 25 miesięcy umieścić substancje czynne na liście zatwierdzonych 
substancji czynnych, nie jest realistyczne. Dotychczas potrzeba średnio 55 miesięcy, aby 
umieścić nową substancję czynną w załączniku I dyrektywy 91/414/EWG. Dopuszczalne 
obecnie tymczasowe zezwolenia krajowe sprawdziły się w ubiegłych latach i umożliwiają 
użytkownikom szybki dostęp do innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska środków ochrony 
roślin. Dlatego też należy przynajmniej stworzyć możliwość uzyskania tymczasowego 
zezwolenia, jeśli terminy zaproponowane przez Komisję zostaną przekroczone. 

Poprawka 36
Artykuł 52 ustęp 1 a (nowy)

Właściwe stosowanie obejmuje, jako 
warunek minimalny:
(i) zgodność z wymogami i warunkami 
określonymi zgodnie z art. 30 oraz 
zawartymi na etykiecie, a które są zgodne z 
postanowieniami dotyczącymi 
etykietowania, zawartymi w art. 61 i 63 
dyrektywy 1999/45/EWG;
(iii) zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 
396/2005; 
(iv) zgodność z wymogami dyrektyw w 
sprawie ochrony pracowników.

Uzasadnienie

Definicja właściwego stosowania powinna wskazywać minimalne wymogi. Powinna również 
obejmować potrzebę poszanowania właściwej legislacji wspólnotowej.

Poprawka 37
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Artykuł 56 ustęp 1

1. Sprawozdania z testów i badań korzystają 
z ochrony danych na warunkach 
ustanowionych w niniejszym artykule.

1. Sprawozdania z testów i badań korzystają 
z ochrony danych na warunkach 
ustanowionych w niniejszym artykule.

Ochrona danych dotyczy sprawozdań z 
testów i badań przedłożonych państwu 
członkowskiemu przez wnioskodawcę 
ubiegającego się o zezwolenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem (dalej zwanym 
„pierwszym wnioskodawcą”) pod 
warunkiem, że wspomniane sprawozdania z 
testów i badań są:

Ochrona danych dotyczy sprawozdań z 
testów i badań przedłożonych państwu 
członkowskiemu przez wnioskodawcę 
ubiegającego się o zezwolenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem (dalej zwanym 
„pierwszym wnioskodawcą”) pod 
warunkiem, że wspomniane sprawozdania z 
testów i badań są

a) niezbędne do udzielenia zezwolenia lub 
zmiany zezwolenia w celu dopuszczenia 
stosowania w odniesieniu do innej uprawy; 
oraz

niezbędne do udzielenia zezwolenia dla 
określonych warunków lub zmiany 
zezwolenia w celu dopuszczenia stosowania 
w odniesieniu do innej uprawy.

b) poświadczone jako zgodne z zasadami 
dobrej praktyki laboratoryjnej lub dobrej 
praktyki eksperymentalnej zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi środków 
ochrony roślin, o których mowa w art. 8 
ust. 1 lit c).
Jeżeli sprawozdanie jest objęte ochroną, nie 
może być wykorzystane przez państwo 
członkowskie, które go otrzymało z 
możliwością wykorzystana przez innych 
wnioskodawców ubiegających się o 
zezwolenie na środki ochrony roślin, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych ust. 
2, w art. 59 lub art. 77. 

Jeżeli sprawozdanie jest objęte ochroną, 
sprawozdanie lub jego streszczenie nie 
może być wykorzystane przez państwo 
członkowskie, które go otrzymało, ani przez 
żadne inne państwo członkowskie,
z możliwością wykorzystana przez innych 
wnioskodawców ubiegających się 
o zezwolenie na środki ochrony roślin, 
z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
ust. 2, w art. 59 lub art. 77.

Okres ochrony danych wynosi dziesięć lat 
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.

Okres ochrony danych wynosi dziesięć lat 
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.

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

Badania są objęte ochroną przez okres 
pięciu lat następujących po okresie, 
o którym mowa w akapicie czwartym, jeżeli 
są niezbędne jedynie do odnowienia lub 
przeglądu zezwolenia.
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Uzasadnienie

W przeciwieństwie do innych produktów środki ochrony roślin muszą być ponownie ocenianie 
i ponownie muszą uzyskiwać zezwolenie dziesięć lat po ich pierwszym zatwierdzeniu. Do 
wydania ponownego zezwolenia potrzebne są nowe badania. Dostarczenie tych danych 
stanowi poważną inwestycję dla posiadacza zezwolenia. Jeśli te nowe dane nie będą objęte 
ochroną, wiele środków nie uzyska wsparcia i zezwolenie straci ważność. Również firmy 
wytwarzające produkty generyczne, które nie mogą sobie pozwolić na taką inwestycję, bez 
zezwolenia nie będą w stanie utrzymać się na rynku. Umiarkowany okres ochrony danych w 
odniesieniu do nowych badań jest niezbędny do zapewnienia opłacalności uzyskania 
ponownego zezwolenia.

Poprawka 38
Artykuł 56 ustęp 3

3. Okres ochrony danych zgodnie z ust. 1 
jest przyznawany w przypadku, gdy 
pierwszy wnioskodawca wystąpił o ochronę 
danych w chwili składania dokumentacji i 
dostarczył zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu w przypadku każdego 
sprawozdania z testów i badań następujące 
informacje:

3. Okres ochrony danych zgodnie z ust. 1 
jest przyznawany w przypadku, gdy 
pierwszy wnioskodawca wystąpił o ochronę 
danych w chwili składania dokumentacji lub 
dodatkowych informacji i dostarczył 
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu w przypadku każdego 
sprawozdania z testów i badań następujące 
informacje:

a) uzasadnienie, że przedłożone 
sprawozdania z testów i badań są niezbędne 
do pierwszego zezwolenia lub do zmiany 
zezwolenia na środek ochrony roślin;

a) uzasadnienie, że przedłożone 
sprawozdania z testów i badań są niezbędne 
do pierwszego zezwolenia lub do zmiany 
zezwolenia na środek ochrony roślin, lub do 
odnowienia zezwolenia lub jego 
sprawdzenia;

b) potwierdzenie, że nie wygasł żaden okres 
ochrony danych przyznany dla 
sprawozdania z testów lub badań.

b) potwierdzenie, że nie wygasł żaden okres 
ochrony danych przyznany dla 
sprawozdania z testów lub badań.

Uzasadnienie

Poprawka wynika z poprawki do art. 56 ust. 1: krótszy pięcioletni okres ochrony danych 
dotyczących badań koniecznych do odnowienia zezwolenia po dziesięciu latach.

Poprawka 39
Artykuł 56 ustęp 3 a (nowy)

 3a. W każdej strefie określonej w 
załączniku I państwa członkowskie 
udzielające zezwolenia na środki ochrony 



AD\662526PL.doc 29/42 PE 382.584v03-00

PL

roślin zgodnie z art. 35 ust. 2 lub na mocy 
wzajemnego uznawania zgodnie z art. 40 
obejmują ochroną dane niezbędne do 
udzielenia zezwolenia w państwie 
członkowskim rozpatrującym wniosek 
zgodnie z ust. 1, 2 i 3. Ochrona zaczyna 
obowiązywać w dniu wydania zezwolenia 
w każdym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

System udzielania zezwoleń w strefach powinien gwarantować ochronę danych we wszystkich 
państwach członkowskich.

Poprawka 40
Artykuł 56 ustęp 3 b (nowy)

 3b. Okres ochrony, o którym mowa w ust.1, 
jest przedłużany w przypadku zezwoleń 
dotyczących drobnych zastosowań:

a) na jeden rok, jeśli pierwszy 
wnioskodawca rejestruje trzy drobne 
zastosowania w ciągu siedmiu lat od 
uzyskania pierwszego zezwolenia; lub

b) na trzy lata, jeśli pierwszy 
wnioskodawca rejestruje sześć drobnych 
zastosowań w ciągu siedmiu lat od 
uzyskania pierwszego zezwolenia; lub 

c) na pięć lat, jeśli pierwszy wnioskodawca 
rejestruje dziewięć lub więcej drobnych 
zastosowań w ciągu siedmiu lat od 
uzyskania pierwszego zezwolenia.
Ochroną danych zgodnie z ust. 1 obejmuje 
się również strony trzecie, które 
przedkładają sprawozdania z testów i badań 
w celu uzyskania zezwolenia na drobne 
zastosowania.

Uzasadnienie

W przypadku stosowania środków ochrony roślin na obszarach o małych rozmiarach lub 
o małym znaczeniu ogólnogospodarczym, dla których nie opracowano odpowiednich 
sposobów zwalczania lub w przypadku których zatwierdzone środki ochrony roślin nie 
gwarantują rozwiązania problemów (wykazanie braków), należy stworzyć zachęty finansowe 
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dla wnioskodawców, aby zaangażować ich w proces wskazywania braków. W szczególności 
w przypadku upraw ekologicznych i w hodowli owoców występują braki, które należy 
zlikwidować, aby zapewnić użytkownikom środki utrzymania. 

Poprawka 41
Artykuł 57 ustęp 3

3. Wykazy przewidziane w ust. 1 i 2 
obejmują informacje, czy wspomniane 
sprawozdania z testów i badań otrzymały 
certyfikat zgodności z zasadami dobrej 
praktyki laboratoryjnej lub zasadami dobrej 
praktyki eksperymentalnej.

skreślony

Uzasadnienie

Nie istnieje uzasadniony powód, by ograniczać ochronę danych wyłącznie do tych, które 
odpowiadają zasadom dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) lub dobrej praktyki 
eksperymentalnej (DPE). 

Na przykład ocena zagrożenia nie jest informacją podlegającą pod DPL lub DPE i w dużym 
stopniu polega na wysoce wykwalifikowanych ekspertach, a jej wyniki powinny być 
chronione. 

Poprawka 42
Artykuł 58 ustęp 3

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

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

Jeśli potencjalny wnioskodawca i posiadacz 
lub posiadacze właściwych zezwoleń na 
środki ochrony roślin zawierających takie 
same substancje czynne, środki 
zabezpieczające lub synergetyki nie zdołają 
osiągnąć porozumienia w sprawie 
wzajemnego korzystania z testów 
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i sprawozdań z badań, potencjalny 
wnioskodawca zawiadamia o tym fakcie 
właściwy organ państwa członkowskiego. 

Uzasadnienie

Poprawka wynika z poprawki do art. 56 ust. 1: krótszy pięcioletni okres ochrony danych 
dotyczących badań koniecznych do odnowienia zezwolenia po dziesięciu latach.

Poprawka 43
Artykuł 60 ustęp 1 a (nowy)

1a. Po zapewnieniu wnioskodawcy 
możliwości wyrażenia swego zdania, 
właściwy organ przyjmuje decyzję co do 
poufności danych, która jest wiążąca dla 
wszystkich państw członkowskich, tego 
organu oraz Komisji, a następnie informuje 
o niej odnośnego wnioskodawcę; decyzja ta 
zawiera stosowne uzasadnienie powodów, 
na podstawie których została przyjęta. 
Zanim dojdzie do wdrożenia takiej decyzji 
wnioskodawca dysponuje możliwością 
zaskarżenia jej przed właściwym sądem 
w celu uzyskania oceny sądu i dokonania 
przez niego przeglądu decyzji podjętej przez 
właściwy organ, a także w celu 
zapobieżenia ujawnieniu danych, o których 
mowa.

Uzasadnienie

Ujawnienie informacji może mieć znaczący wpływ na interesy handlowe. Z tego względu 
właścicielom informacji należy udzielić możliwości wyrażenia swych poglądów na temat 
ujawnienia tych informacji oraz prawa do ich obrony przed sądem.

Poprawka 44
Artykuł 60 ustęp 2 a (nowy)

 2a. W odniesieniu do danych pochodzących 
z testów, w tym sprawozdań z badań, które 
wnioskodawca przedłożył w celu poparcia 
decyzji o udzieleniu lub uzupełnieniu 
zezwolenia na środek ochrony roślin 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 
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dane takie mogą być przeglądane przez 
zainteresowane strony w określonych 
miejscach wyznaczonych przez Komisję, 
Urząd lub państwo członkowskie. Dane 
takie nie są podawane do publicznej 
wiadomości w formie kopii lub za pomocą 
jakichkolwiek innych sposobów publikacji 
(w tym publikacji za pomocą środków 
elektronicznych).

Uzasadnienie

Społeczeństwo jest w sposób uzasadniony zainteresowane dostępem do informacji, co 
powinno zostać zagwarantowane w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z konwencją z Aarhus. 
Koncepcja informowania ogółu społeczeństwa powinna jednak chronić przed nadużyciami i 
nieuczciwą konkurencją. Proponowany pomysł czytelni ustali właściwą równowagę, ponieważ 
zainteresowane strony trzecie zyskują dostęp do poufnych informacji, ale potencjalni 
konkurenci nie mogą wykorzystywać systemu do uzyskiwania sensytywnych danych 
handlowych.

Poprawka 45
Artykuł 65 ustęp 1

Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole urzędowe w celu zapewnienia 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem. 
Zamykają i przekazują Komisji 
sprawozdanie dotyczące zakresu i wyników 
tych kontroli w ciągu sześciu miesięcy od 
końca roku, do którego odnoszą się 
sprawozdania.

Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole urzędowe w celu zapewnienia 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem. 
Kontrole te obejmują kontrole prowadzone 
w gospodarstwie w celu zweryfikowania 
zgodności stosowania ograniczeń. Państwa 
członkowskie zamykają i przekazują 
Komisji sprawozdanie dotyczące zakresu i 
wyników tych kontroli w ciągu sześciu 
miesięcy od końca roku, do którego odnoszą 
się sprawozdania.

Poprawka 46
Artykuł 79 a (nowy)

Artykuł 79a
Przegląd

W terminie …* Komisja dokonuje 
przeglądu definicji stref zezwoleń na środki 
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ochrony roślin, uwzględniając najnowszą 
wiedzę naukową. Komisja ocenia 
w szczególności, czy należy zmienić liczbę 
stref oraz państwa członkowskie należące 
do danej strefy.
* pięciu lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Definicje stref oraz wzajemnego uznawania w ramach stref to novum w obszarze udzielania 
zezwoleń na środki ochrony roślin i dlatego po pięciu latach rozwiązanie to należy poddać 
przeglądowi, w celu określenia tylko jednego ogólnoeuropejskiego zezwolenia lub zmiany 
liczby i definicji różnych stref. 

Poprawka 47
Załącznik II ustęp 3.6.2.

3.6.2. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów genotoksyczności wyższego rzędu 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
została sklasyfikowana, zgodnie z 
przepisami dyrektywy 67/548/EWG, jako 
mutagen pierwszej lub drugiej kategorii, 
chyba że narażenie ludzi na tę substancję w 
środku ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania, 
jest niewielkie.

3.6.2. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy ocena 
przeprowadzona zgodnie z jednolitymi 
zasadami, w zalecanych warunkach 
użytkowania, wykazuje dopuszczalny 
poziom ochrony użytkowników, 
pracowników, osób postronnych 
i konsumentów w przypadku przynajmniej 
jednego reprezentatywnego zastosowania 
co najmniej jednego środka ochrony roślin.

Poprawka 48
Załącznik II ustęp 3.6.3.

3.6.3. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów właściwości rakotwórczych 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
zostanie lub nie została sklasyfikowana, 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
67/548/EWG, jako substancja rakotwórcza 

skreślony
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pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie.

Poprawka 49
Załącznik II ustęp 3.6.4.

3.6.4. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów toksyczności reprodukcyjnej 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inne dostępne dane i informacje, nie 
zostanie lub nie została sklasyfikowana, 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
67/548/EWG, jako substancja toksyczna dla 
celów reprodukcyjnych pierwszej lub 
drugiej kategorii, chyba że narażenie ludzi 
na tę substancję w środku ochrony roślin w 
realistycznych proponowanych warunkach 
stosowania jest niewielkie.

skreślony

Poprawka 50
Załącznik II ustęp 3.6.5.

3.6.5. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę 
Wspólnoty lub przyjęte w skali 
międzynarodowej wytyczne dotyczące 
testów nie została uznana za substancję 
powodującą zaburzenia endokrynologiczne, 
która może mieć znaczenie toksykologiczne 
dla ludzi, chyba że narażenie ludzi na tę 
substancję czynną w środku ochrony roślin 
w realistycznych proponowanych 
warunkach stosowania jest niewielkie.

skreślony
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Uzasadnienie (poprawki 29-32)

Zgodnie z art. 4 substancje czynne mogą zostać zatwierdzone jedynie w przypadku określenia 
na podstawie oceny ryzyka ich bezpiecznych zastosowań. Proponowany nowy ustęp to 
odzwierciedla. Stanowi odpowiednik pkt 3.8.1 załącznika II.

Uregulowanie dziedziny środków ochrony roślin na podstawie właściwości substancji 
czynnych w nich zawartych bez uwzględnienia ich rzeczywistego zastosowania i stwarzanych 
przez nie zagrożeń podważa zasadę podejmowania decyzji w oparciu o ocenę ryzyka. 
Spowoduje to wyeliminowanie wielu bezpiecznych środków/zastosowań. Kryteria te powinny 
zostać wykorzystane do określenia substancji nadających się do zastąpienia, a nie do 
odrzucenia substancji bez ich właściwej oceny.

Poprawka 51
Załącznik II ustęp 3.7.2.

3.7.2. Substancja czynna może zostać 
zatwierdzona jedynie wtedy, gdy została 
uznana za substancję trwałą, wykazującą 
zdolność do bioakumulacji i toksyczną 
(PBT). 
Substancja spełniająca wszystkie trzy 
kryteria w sekcji poniżej jest uznawana za 
substancję PBT.

skreślony

3.7.2.1. Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
trwałości, gdy:

− jej okres półtrwania w wodzie 
morskiej jest dłuższy niż 60 dni, lub

− jej okres półtrwania w wodzie 
słodkiej lub estuaryjnej jest dłuższy 
niż 40 dni, lub

− jej okres półtrwania w osadzie wody 
morskiej jest dłuższy niż 180 dni, lub

− jej okres półtrwania w osadzie wody 
słodkiej lub wody estuaryjnej jest 
dłuższy niż 120 dni, lub

− okres półtrwania w glebie jest 
dłuższy niż 120 dni.

Ocena trwałości w środowisku jest oparta 
na danych dotyczących czasu półtrwania 
zebranych w odpowiednich warunkach, 
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opisanych przez wnioskodawcę.
3.7.2.2. Bioakumulacja
Substancja czynna spełnia kryterium 
bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji (BCF) jest wyższy niż 2000.
Ocena bioakumulacji musi się opierać na 
zmierzonych danych dotyczących 
biokoncentacji w gatunkach wodnych. 
Należy użyć zarówno danych dla wód 
słodkich, jak i wód morskich. 
3.7.2.3. Toksyczność
Substancja czynna spełnia kryterium 
toksyczności, gdy:

− stężenie, przy którym nie obserwuje 
się szkodliwych zmian (NOEC) dla 
organizmów morskich i 
słodkowodnych jest mniejsze niż 
0,01 mg/l, lub 

− substancja jest sklasyfikowana jako 
rakotwórcza (kategoria 1 lub 2), 
mutagenna (kategoria 1 lub 2), lub 
toksyczna dla celów 
reprodukcyjnych (kategoria 1, 2, lub 
3), lub 

− nie ma innych dowodów na 
toksyczność chroniczną, jak 
określono w klasyfikacjach: T, R48 
lub Xn, R48 zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG. 

Poprawka 52
Załącznik II ustęp 3.7.3.

3.7.3. Substancja czynna jest uważana za 
niezgodną z art. 4, jeżeli jest wyjątkowo 
trwała i wykazuje wyjątkową zdolność do 
bioakumulacji (vPvB). 
Substancja spełniająca oba warunki w 
sekcji poniżej jest substancją vPvB.

skreślony

3.7.3.1. Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości, gdy:
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− jej okres półtrwania w wodzie 
morskiej, wodzie słodkiej lub 
estuaryjnej jest dłuższy niż 60 dni, 
lub

− jej okres półtrwania w osadach 
wody morskiej, wody słodkiej lub 
wody estuaryjnej jest wyższy niż 180 
dni, lub

− okres półtrwania w glebie jest 
dłuższy niż 180 dni.

3.7.3.2. Bioakumulacja
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji jest wyższy niż 5000.

Uzasadnienie (poprawki 33-34)

Uregulowanie dziedziny środków ochrony roślin na podstawie właściwości substancji 
czynnych w nich zawartych bez uwzględnienia ich rzeczywistego zastosowania i stwarzanych 
przez nie zagrożeń podważa zasadę podejmowania decyzji w oparciu o ocenę ryzyka. 
Spowoduje to wyeliminowanie wielu bezpiecznych środków/zastosowań. Kryteria te powinny 
zostać wykorzystane do określenia substancji nadających się do zastąpienia, a nie do 
odrzucenia substancji bez ich właściwej oceny.

Poprawka 53
Załącznik II ustęp 3.8.2.

3.8.2. Substancja czynna jest uznawana za
zgodną z art. 4 wyłącznie wtedy, gdy w 
oparciu o ocenę Wspólnoty lub przyjęte w 
skali międzynarodowej wytyczne testów nie 
została uznana za substancję powodującą 
zaburzenia endokrynologiczne, która może 
mieć znaczenie toksykologiczne dla 
organizmów innych niż docelowe, chyba że 
narażenie organizmów innych niż docelowe 
na działanie tej substancji czynnej w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie.

skreślony

Uzasadnienie

Nie istnieją żadne podstawy naukowe, aby traktować skutki zaburzeń endokrynologicznych w 
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sposób odmienny niż inne skutki toksykologiczne. Skutki toksykologiczne spowodowane 
zaburzeniami endokrynologicznymi zostały już ujęte przy określaniu bezpiecznego dla ludzi i 
środowiska maksymalnego poziomu narażenia na działanie. Zaburzenia endokrynologiczne 
nie mogą stanowić kryterium bezkrytycznego odrzucenia substancji czynnych.

Poprawka 54
Załącznik II ustęp 4

4. Kryteria zatwierdzania jako substancji 
nadających się do zastąpienia.

4. Kryteria zatwierdzania jako substancji 
nadających się do zastąpienia.

Substancja czynna jest zatwierdzana jako 
substancja nadająca się do zastąpienia 
zgodnie z art. 24, gdy:

Substancja czynna jest zatwierdzana jako 
substancja nadająca się do zastąpienia 
zgodnie z art. 24, gdy:

− jej poziom ADI, ARfD lub AOEL 
jest znacznie niższy niż poziomy dla 
większości zatwierdzonych 
substancji czynnych;

− spełnia dwa z kryteriów uznania za 
substancję PBT;

− istnieją powody do obaw związane z 
charakterem najcięższych skutków, 
które, w połączeniu ze wzorcami 
stosowania/narażenia, powodują 
sytuacje zastosowania, które 
mogłyby nadal być powodem do 
obaw, nawet przy bardziej 
restrykcyjnych metodach 
zarządzania ryzykiem (takich jak 
szeroki zakres wyposażenia ochrony 
osobistej, czy bardzo rozległe strefy 
buforowe);

− zawiera znaczącą ilość izomerów 
nieaktywnych.

- w oparciu o ocenę testów 
genotoksyczności wyższego rzędu 
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi danych dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin oraz 
inny dostępne dane i informacje, została 
sklasyfikowana, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 67/548/EWG, jako mutagen 
pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania, 
jest niewielkie; lub

- w oparciu o ocenę testów właściwości 
rakotwórczych przeprowadzonych zgodnie 
z wymaganiami dotyczącymi danych dla 
substancji czynnych i środków ochrony 
roślin oraz inny dostępne dane 
i informacje, została lub musi zostać 
sklasyfikowana, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 67/548/EWG, jako substancja 
rakotwórcza pierwszej lub drugiej kategorii, 
chyba że narażenie ludzi na tę substancję 
zawartą w środku ochrony roślin w 
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realistycznych proponowanych warunkach 
stosowania, jest niewielkie; lub

- w oparciu o ocenę testów toksyczności 
reprodukcyjnej przeprowadzonych zgodnie 
z wymaganiami dotyczącymi danych dla 
substancji czynnych i środków ochrony 
roślin oraz inne dostępne dane 
i informacje, została lub musi zostać 
sklasyfikowana, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 67/548/EWG, jako substancja 
toksyczna dla celów reprodukcyjnych 
pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję zawartą w 
środku ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie; lub

- gdy została uznana za substancję trwałą, 
wykazującą zdolność do bioakumulacji 
i toksyczną (PBT).
Substancja spełniająca wszystkie trzy 
kryteria określone w poniższych sekcjach 
jest substancją PBT. 

a) Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
trwałości, gdy:
- jej okres półtrwania w wodzie morskiej 
jest dłuższy niż 60 dni, lub
- jej okres półtrwania w wodzie słodkiej i 
wodzie estuaryjnej jest dłuższy niż 40 dni,
lub
- jej okres półtrwania w osadzie wody 
morskiej jest dłuższy niż 180 dni, lub
- jej okres półtrwania w osadzie wody 
słodkiej lub wody estuaryjnej jest dłuższy 
niż 120 dni, lub
- jej okres półtrwania w glebie jest dłuższy 
niż 120 dni.
Ocena trwałości w środowisku oparta jest 
na dostępnych danych dotyczących okresów 
półtrwania, zebranych w odpowiednich 
warunkach, opisanych przez 
wnioskodawcę.

b) Bioakumulacja
Substancja czynna spełnia kryterium 



PE 382.584v03-00 40/42 AD\662526PL.doc

PL

bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji (BCF) jest wyższy niż 2000.
Ocena bioakumulacji oparta jest na 
pochodzących z pomiarów danych 
dotyczących biokoncentracji w gatunkach 
wodnych. Można wykorzystać dane 
dotyczące zarówno gatunków 
słodkowodnych, jak i morskich.

c) Toksyczność
Substancja czynna spełnia kryterium 
toksyczności, gdy:
- stężenie toksyczności przedłużonej, przy 
którym nie obserwuje się szkodliwych 
zmian (NOEC) organizmów morskich 
i słodkowodnych, jest mniejsze niż 0,01 
mg/l, lub
- substancja jest sklasyfikowana jako 
rakotwórcza (kategorii 1 lub 2), mutagenna 
(kategorii 1 lub 2), lub toksyczna dla celów 
reprodukcyjnych (kategorii 1, 2 lub 3), lub
- istnieją inne dowody na toksyczność 
chroniczną określoną poprzez klasyfikacje: 
T, R48, lub Xn, R48 zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG,
- lub jest wyjątkowo trwała i wykazuje 
wyjątkową zdolność do bioakumulacji 
(vPvB).
Substancja spełniająca oba kryteria 
określone w poniższych sekcjach jest 
substancją vPvB.

a) Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości, gdy:
- jej okres półtrwania w wodzie morskiej, 
wodzie słodkiej i wodzie estuaryjnej jest 
dłuższy niż 60 dni, lub
- jej okres półtrwania w osadach wody 
morskiej, wody słodkiej i wody estuaryjnej 
jest dłuższy niż 180 dni, lub
- jej okres półtrwania w glebie jest dłuższy 
niż 180 dni.

b) Bioakumulacja
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej bioakumulacji, jeżeli czynnik 
biokoncentracji (BCF) jest wyższy niż 5000.
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Uzasadnienie

Uregulowanie dziedziny środków ochrony roślin na podstawie właściwości substancji 
czynnych w nich zawartych bez uwzględnienia ich rzeczywistego zastosowania i stwarzanych 
przez nie zagrożeń podważa zasadę podejmowania decyzji w oparciu o ocenę ryzyka. 
Spowoduje to wyeliminowanie wielu bezpiecznych środków/zastosowań. Kryteria te powinny 
zostać wykorzystane do określenia substancji nadających się do zastąpienia, a nie do 
odrzucenia substancji bez ich właściwej oceny. Kryteria zostały przeniesione z pkt 3.6 i 3.7 
załącznika II.

Kryteria dotyczące substancji nadającej się do zastąpienia obecnie używane w projekcie 
rozporządzenia mają niewielki związek lub nie są wcale powiązane z rzeczywistymi 
zagrożeniami wynikającymi ze stosowania środków ochrony roślin.
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