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Dotyczy: opinii w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu 
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2006/0136(COD))1

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 30 kwietnia 2007 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 35 
ust. 2 Regulaminu, o weryfikację ważności oraz adekwatności podstawy prawnej powyższego 
wniosku Komisji.

Komisja rozpatrzyła powyższe pytanie na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2007 r.

Wniosek opiera się na podwójnej podstawie prawnej, którą stanowi art. 37 ust. 2 oraz art. 152 
ust. 4 lit. b) traktatu WE.
Hiltrud Breyer, sprawozdawczyni, zgłosiła poprawki do wniosku, polegające na usunięciu 
art. 37 jako podstawy prawnej, uznając, że art. 152 ust. 4 lit. b) oraz art. 175 ust. 1 traktatu 
WE stanowią właściwą podstawę prawną wniosku. 

Późniejszym pismem z dnia 9 maja 2007 r. powiadomił Pan Komisję Prawną, że Komisja 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, współpracująca z Komisją Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w ramach 
procedury ściślejszej współpracy, przyjęła opinię, w której za właściwą podstawę prawną 
wniosku uznaje nie tylko art. 37 ust. 2 i art. 152 ust. 4 lit. b), ale także art. 95 traktatu WE.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Rozważane podstawy prawne:
Artykuł 37

1. W celu opracowania ogólnych kierunków wspólnej polityki rolnej Komisja zwołuje, 
bezpośrednio po wejściu w życie niniejszego Traktatu, konferencję państw członkowskich 
w celu porównania ich polityk rolnych, dokonując zwłaszcza bilansu ich zasobów i potrzeb.
2. Biorąc pod uwagę prace konferencji przewidzianej w ustępie 1, Komisja przedkłada, po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, w ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszego Traktatu propozycje dotyczące wypracowywania i realizowania wspólnej polityki 
rolnej, w tym zastąpienia organizacji krajowych przez jedną z form wspólnej organizacji 
przewidzianą w artykule 34 ust. 1, jak również wprowadzenia w życie środków 
wyszczególnionych w niniejszym tytule. Propozycje te uwzględniają współzależność 
zagadnień rolnych wymienionych w niniejszym tytule.
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim, uchwala rozporządzenia lub dyrektywy oraz podejmuje decyzje, 
bez uszczerbku dla zaleceń, które mogłaby sformułować.
3. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zastąpić krajowe organizacje rynkowe 
wspólną organizacją przewidzianą w artykule 34 ust. 1, na warunkach określonych w ust. 2, 
jeżeli:
a) wspólna organizacja oferuje państwom członkowskim sprzeciwiającym się temu środkowi 
i dysponującym własną organizacją krajową dla określonej produkcji równoważne 
gwarancje zatrudnienia i poziomu życia zainteresowanych producentów, uwzględniając 
harmonogram możliwych dostosowań i potrzebną specjalizację,
b) organizacja ta zapewnia w handlu wewnątrz Wspólnoty warunki podobne do tych, jakie 
istnieją na rynku krajowym.
4. Jeżeli utworzona jest wspólna organizacja dla niektórych surowców, a nie istnieje jeszcze 
wspólna organizacja dla odpowiednich produktów przetworzonych, surowce te, 
wykorzystywane do produktów przetworzonych przeznaczonych na wywóz do państw trzecich, 
mogą być przywożone spoza Wspólnoty.

Artykuł 95
1. Na zasadzie odstępstwa od artykułu 94 i z zastrzeżeniem, że niniejszy Traktat nie stanowi 
inaczej, do urzeczywistnienia celów określonych w artykule 14 stosuje się następujące 
postanowienia. Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmuje środki dotyczące zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, które 
mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów dotyczących 
swobodnego przepływu osób ani odnoszących się do praw i interesów pracowników 
najemnych.
3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ust. 1 w dziedzinie ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i ochrony konsumentów przyjmie jako 
podstawę wysoki poziom ochrony, uwzględniając w szczególności wszelkie zmiany oparte na 
faktach naukowych. W ramach swoich odpowiednich kompetencji Parlament Europejski 
i Rada starają się również osiągnąć ten cel.
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4. Jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego państwo członkowskie 
uzna za niezbędne utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych ważnymi względami 
określonymi w artykule 30 lub dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, lub środowiska 
pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich utrzymania.
5. Ponadto, bez uszczerbku dla ust. 4, jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka 
harmonizującego państwo członkowskie uzna za niezbędne wprowadzenie przepisów 
krajowych opartych na nowych dowodach naukowych dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem tego państwa, który 
pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje ono Komisji projektowane środki 
oraz powody ich wprowadzenia.
6. W terminie 6 miesięcy od notyfikacji określonych w ust. 4 i 5 Komisja zatwierdza lub 
odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między państwami członkowskimi i czy 
stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.
W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe określone w ust. 4 i 5 są 
uważane za zatwierdzone.
W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma niebezpieczeństwa dla 
zdrowia ludzkiego, Komisja może notyfikować danemu państwu członkowskiemu, że okres, 
o którym mowa w niniejszym ustępie może być przedłużony na kolejny okres trwający do 
6 miesięcy.
7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustępu 6 państwo członkowskie zostaje upoważnione do 
utrzymania lub wprowadzenia przepisów krajowych uchylających środek harmonizujący, 
Komisja bada niezwłocznie, czy należy zaproponować dostosowanie tego środka.
8. W przypadku gdy państwo członkowskie zgłosi szczególny problem zdrowia publicznego 
w dziedzinie, która uprzednio stała się przedmiotem środka harmonizującego, informuje 
o tym Komisję, która bada niezwłocznie, czy należy zaproponować Radzie właściwe środki.
9. Na zasadzie odstępstwa od procedury przewidzianej w artykułach 226 i 227 Komisja 
i każde państwo członkowskie mogą wnieść sprawę bezpośrednio do Trybunału 
Sprawiedliwości, jeśli uznają, że inne państwo członkowskie nadużywa uprawnień 
przewidzianych w niniejszym artykule.
10. Powyższe środki harmonizujące obejmują, w odpowiednich przypadkach, klauzulę 
ochronną upoważniającą państwa członkowskie do podjęcia, z jednego lub więcej powodów 
pozagospodarczych, o których mowa w artykule 30, środków tymczasowych poddanych 
wspólnotowej procedurze kontrolnej.

Artykuł 152
1. Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Wspólnoty zapewnia się 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.
Działanie Wspólnoty, które uzupełnia polityki krajowe, nakierowane jest na poprawę zdrowia 
publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł 
zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Działanie to obejmuje zwalczanie epidemii, poprzez 
wspieranie badań nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz 
zapobiegania im, jak również informacji i edukacji zdrowotnej.
Wspólnota uzupełnia działanie państw członkowskich w celu zmniejszenia szkodliwych dla 
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zdrowia skutków narkomanii, włącznie z informacją i profilaktyką.
2. Wspólnota zachęca do współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinach 
określonych w niniejszym artykule oraz, jeśli to konieczne, wspiera ich działania. Państwa 
członkowskie, w powiązaniu z Komisją, koordynują między sobą własne polityki i programy 
w dziedzinach określonych w ustępie 1. Komisja może podjąć, w ścisłym kontakcie 
z państwami członkowskimi, każdą użyteczną inicjatywę w celu wsparcia tej koordynacji.
3. Wspólnota i państwa członkowskie sprzyjają współpracy z państwami trzecimi 
i kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie zdrowia publicznego
4. Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji 
z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, przyczynia się do 
osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule, przyjmując:
a) środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa organów i substancji 
pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi; środki te nie stanowią przeszkody dla 
państwa członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych środków 
ochronnych;
b) na zasadzie odstępstwa od artykułu 37, środki w dziedzinach weterynaryjnej 
i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu ochronę zdrowia publicznego;
c) środki zachęcające, zmierzające do ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, z wyłączeniem 
jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich.
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może również przyjąć 
zalecenia służące osiągnięciu celów określonych w tym artykule.
5. Działanie Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego w pełni szanuje odpowiedzialność 
państw członkowskich za organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej. 
W szczególności środki określone w ustępie 4 lit. a) nie naruszają przepisów krajowych 
dotyczących pozyskiwania organów i krwi lub ich wykorzystywania do celów medycznych.

Artykuł 175
1. Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji 
z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, decyduje o działaniu 
służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 174 1, które ma być podjęte przez 
Wspólnotę.
2. Na zasadzie odstępstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej w ustępie 1 
i bez uszczerbku dla artykułu 95 Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem 
Regionów, uchwala:
a) przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym;

  
1 Art. 174 ust. 1
1. Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:
— zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
— ochrony zdrowia ludzkiego;
— ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
— promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub 
światowych problemów środowiska naturalnego.
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b) środki wpływające na:
- zagospodarowanie przestrzenne;
- zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi, w sposób pośredni lub bezpośredni wpływające
na dostępność tych zasobów;
- przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami;
c) środki wpływające znacząco na wybór państwa członkowskiego między różnymi źródłami 
energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię.
Rada, stanowiąc na warunkach przewidzianych w pierwszym akapicie, może określić te 
kwestie, o których mowa w niniejszym ustępie, co do których decyzje powinny być 
podejmowane większością kwalifikowaną.
3. W innych dziedzinach ogólne programy działania określające cele priorytetowe, które 
mają być osiągnięte, uchwalane są przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną 
w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem 
Regionów.
Rada, stanowiąc na warunkach przewidzianych w ustępie 1 lub ustępie 2, zależnie od 
przypadku, przyjmuje środki niezbędne do urzeczywistnienia tych programów.
4. Bez uszczerbku dla niektórych środków mających charakter wspólnotowy, państwa 
członkowskie finansują i wykonują politykę w zakresie środowiska naturalnego.
5. Bez uszczerbku dla zasady, iż zanieczyszczający płaci, gdy środek oparty na ustępie 1 
niesie ze sobą koszty uznane za nieproporcjonalne dla władz publicznych państwa 
członkowskiego, Rada ustanawia, w akcie dotyczącym przyjęcia takiego środka, właściwe 
przepisy w formie:
- tymczasowych derogacji i/lub
- wsparcia finansowego z Funduszu Spójności utworzonego zgodnie z artykułem 161.

Treść rozporządzenia można interpretować w następujący sposób:
Celem rozporządzenia jest zastąpienie dyrektywy 91/414 przy uwzględnieniu kwestii
poruszonych przez Parlament i Radę w odpowiedzi na przedłożone przez Komisję 
sprawozdanie okresowe oraz ostatnie osiągnięcia naukowe i techniczne. Z uwagi na dążenie 
do upraszczania prawodawstwa, rozporządzenie uchyli dyrektywę 79/117.

Zgodnie z preambułą argumentacja przytoczona we wniosku dotyczącym rozporządzenia jest 
następująca:

(6) Produkcja roślinna odgrywa we Wspólnocie bardzo ważną rolę. Jednym 
z najważniejszych sposobów ochrony roślin i produktów roślinnych przed organizmami 
szkodliwymi, także chwastami, oraz ulepszenia produkcji rolnej jest stosowanie środków 
ochrony roślin.

(7) Środki ochrony roślin mogą mieć także niekorzystny wpływ na produkcję roślinną. 
Ich stosowanie może stwarzać ryzyko i zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska, 
w szczególności, jeśli te środki wprowadzono do obrotu bez poddania ich urzędowym 
badaniom i bez zezwoleń, oraz jeżeli są one niewłaściwie stosowane. Z tego względu należy 
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przyjąć zharmonizowane przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin.

(8) Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Należy poświęcić szczególną uwagę ochronie 
szczególnie narażonych grup ludności, takich jak kobiety ciężarne, niemowlęta i dzieci. 
Należy stosować środki ostrożności1 i zapewnić, by przemysł wykazał, że substancje i środki 
produkowane i wprowadzane do obrotu nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi 
ani środowisko.

(9) Substancje powinny być włączane w skład środków ochrony roślin dopiero wtedy, 
gdy zostanie wykazane, że zapewniają one jednoznaczne korzyści dla produkcji roślinnej 
i przypuszcza się, że nie będą miały żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie zwierząt 
i ludzi ani niedopuszczalnego wpływu na środowisko. Aby uzyskać taki sam poziom ochrony 
we wszystkich państwach członkowskich, decyzje o dopuszczalności lub niedopuszczalności 
takich substancji powinny być podejmowane na poziomie wspólnotowym.

(10) Mając na uwadze przewidywalność, wydajność i spójność, należy stworzyć 
szczegółową procedurę oceniania, czy dana substancja czynna może zostać zatwierdzona. [...]

(11) Z przyczyn etycznych, ocena substancji czynnej lub środka ochrony roślin nie 
powinna się opierać na testach ani badaniach wiążących się z celowym podawaniem 
substancji czynnej czy środka ochrony roślin ludziom w celu ustalenia poziomu 
niewywołującego widocznych objawów (NOEL) u ludzi dla substancji czynnej. Podobnie, 
nie należy wykonywać badań toksykologicznych na ludziach w celu obniżenia marginesów 
bezpieczeństwa dla substancji czynnych czy środków ochrony roślin. 

(12) Aby przyspieszyć zatwierdzanie substancji czynnych, należy ustanowić ściśle 
określone terminy dla poszczególnych kroków proceduralnych.

(13) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, okres zatwierdzania substancji czynnych 
powinien być ograniczony w czasie. Okres zatwierdzania powinien być proporcjonalny do 
ewentualnego ryzyka związanego ze stosowaniem takich substancji. [...]
(14) Należy zapewnić możliwość zmiany lub cofnięcia zatwierdzenia substancji czynnej 
w przypadkach, gdy kryteria zatwierdzenia przestały być spełnione.
(15) Ocena substancji czynnej może wykazać, że stanowi ona znacznie mniejsze ryzyko 
niż inne substancje. Aby działać na rzecz włączenia takiej substancji w skład środka ochrony 
roślin, zaleca się wskazanie takich substancji i ułatwienie wprowadzania do obrotu 
zawierających je środków ochrony roślin.
(16) Niektóre substancje, które zasadniczo nie są stosowanie jako środki ochrony roślin, 
mogą okazać się przydatne w ochronie roślin, lecz znaczenie gospodarcze występowania 
o zatwierdzenie w ich przypadku może być ograniczone. Szczególne przepisy powinny 
zapewniać zatem, by takie substancje, o ile ryzyko jakie powodują jest dopuszczalne, mogły 
być także zatwierdzone do celów ochrony roślin.

(17) Niektóre substancje czynne mogą być dopuszczalne tylko wtedy, gdy podjęte zostaną 
na szeroką skalę środki ograniczające ryzyko. Substancje takie powinny być określane na 
poziomie Wspólnoty. Państwa członkowskie powinny regularnie przeprowadzać powtórne 
badania w celu sprawdzenia, czy takie substancje czynne mogą zostać zastąpione środkami 

  
1 Podkreślenie autora.
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ochrony roślin, które zawierają substancje czynne wymagające stosowania środków 
ograniczających ryzyko na mniejszą skalę.

(18) Poza substancjami czynnymi, środki ochrony roślin mogą zawierać środki 
zabezpieczające i synergetyki, dla których należy przewidzieć podobne zasady. Należy 
ustanowić zasady techniczne w celu przeglądu takich substancji. Substancje obecnie dostępne 
na rynku należy poddać przeglądowi po ustanowieniu tych przepisów.

(19) Środki ochrony roślin mogą także zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników obojętnych, które nie powinny być włączane w skład 
środków ochrony roślin.
(20) Środki ochrony roślin zawierające substancje czynne mogą być opracowywane na 
wiele sposobów i stosowane w przypadku różnych upraw, w różnych warunkach rolniczych, 
ekologicznych i klimatycznych. Zezwolenia na środki ochrony roślin powinny zatem udzielać 
państwa członkowskie.
(21) Przepisy dotyczące udzielania zezwoleń muszą zapewniać wysoki standard ochrony. 
W szczególności przy udzielaniu zezwoleń na środki ochrony roślin, cel ochrony zdrowia 
ludzi i zwierząt powinny być nadrzędny nad celem poprawy produkcji roślinnej1. A zatem 
przed wprowadzeniem do obrotu środka ochrony roślin należy wykazać, że zapewnia on 
jednoznaczną korzyść dla produkcji roślinnej i nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi 
i zwierząt ani niedopuszczalnego wpływu na środowisko.
(22) Mając na uwadze przewidywalność, skuteczność i spójność, należy doprowadzić do 
harmonizacji kryteriów, procedur i warunków udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin, 
z uwzględnieniem ogólnych zasad ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

(23) Substancje czynne zawarte w środkach ochrony roślin mogą powstawać wskutek 
różnych procesów produkcyjnych, co powoduje różnice w specyfikacjach. Różnice te mogą 
mieć konsekwencje związane z bezpieczeństwem. W celu zapewnienia skuteczności, należy 
stworzyć na poziomie Wspólnoty zharmonizowaną procedurę oceny tych różnic.

(24) Aby uniknąć powielania prac, zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przemysłu 
i państw członkowskich oraz zapewnić bardziej zharmonizowaną dostępność środków 
ochrony roślin, zezwolenia udzielone przez jedno państwo członkowskie powinny być 
akceptowane przez inne państwa członkowskie, gdzie istnieją porównywalne warunki 
ekologiczne i klimatyczne. A zatem należy podzielić Unię Europejską na strefy uznawania 
zezwoleń o porównywalnych warunkach w celu ułatwienia takiego wzajemnego uznawania.

(25) W niektórych przypadkach zastosowania znaczenie gospodarcze ubiegania się 
o zezwolenie przez przemysł jest ograniczone. By zapewnić, że nie dojdzie do zagrożenia 
różnorodności rolnictwa i ogrodnictwa z powodu niedostępności środków ochrony roślin, 
należy stworzyć przepisy szczególne dla drobnych zastosowań.

(26) W wyjątkowych przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
zezwalania na środki ochrony roślin niezgodne z warunkami przewidzianymi w niniejszym 
rozporządzeniu, jeśli zachodzi taka konieczność z powodu zagrożenia lub groźby dla 
produkcji roślinnej, której nie można ograniczyć innymi sposobami. Zezwolenia takie 
powinny podlegać przeglądowi na poziomie Wspólnoty.
(27) Aby promować innowacje, należy ustanowić specjalne zasady umożliwiające 

  
1 Podkreślenie autora.
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stosowanie środków ochrony roślin w ramach eksperymentów, nawet jeśli środki takie nie 
zostały jeszcze dozwolone.

(28) W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, środki 
ochrony roślin powinny być stosowane właściwie, z uwzględnieniem zasad zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami. [...]
(29) Należy stworzyć system wymiany informacji. [...]

(30) Adiuwanty mogą być stosowane w celu zwiększenia skuteczności środka ochrony 
roślin. Należy zakazać wprowadzania ich do obrotu lub stosowania w przypadku, gdy 
zawierają zakazany składnik obojętny. 
(31) Badania stanowią znaczną inwestycję. Inwestycję tę należy chronić w celu 
stymulowania badań. Z tego powodu badania złożone przez jednego wnioskodawcę 
w państwie członkowskim należy chronić przed wykorzystaniem przez innego 
wnioskodawcę. [...]
(32) Należy stworzyć zasady umożliwiające unikanie powtarzania testów i badań. 
W szczególności należy zakazać powtarzania badań z udziałem kręgowców. W tym 
kontekście powinno istnieć zobowiązanie umożliwiające dostęp do badań na kręgowcach na 
uzasadnionych warunkach. Aby umożliwić podmiotom uzyskanie informacji o badaniach 
przeprowadzonych przez innych, państwa członkowskie powinny stworzyć wykaz takich 
badań nawet wówczas, gdy nie są one objęte wspomnianym powyżej systemem 
obowiązkowego dostępu. 

(33) Ponieważ państwa członkowskie, Urząd lub Komisja stosują różne zasady 
w odniesieniu do dostępu do dokumentów i ich poufności, uzasadnione jest wyjaśnienie 
przepisów dotyczących dostępu do informacji znajdujących się w dokumentach będących 
w posiadaniu tych organów i poufności tych dokumentów. 

(34) Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych1 stosuje się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania pestycydów. 
Jednakże w celu dalszego ulepszenia ochrony użytkowników środków ochrony roślin, 
konsumentów roślin i produktów roślinnych oraz środowiska właściwe będą dalsze 
szczególne zasady uwzględniające specyficzne warunki stosowania środków ochrony roślin.
(35) Aby zapewnić, że reklamy nie wprowadzają w błąd użytkowników środków ochrony 
roślin, zaleca się stworzenie przepisów dotyczących reklamowania takich środków.
(36) Należy stworzyć przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji i informacji 
dotyczących stosowania środków ochrony roślin w celu zwiększenia poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska poprzez wykrywalność potencjalnego narażenia, 
w celu zwiększenia skuteczności monitorowania i kontroli oraz zmniejszenia kosztów 
monitorowania jakości wody.

(37) Przepisy dotyczące ustaleń związanych z kontrolą i inspekcją w odniesieniu do obrotu 
środkami ochrony roślin i ich stosowania roślin powinny zapewniać prawidłowe, bezpieczne 
i zharmonizowane wdrożenie wymagań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, w celu 

  
1 Dz.U. L 200 z 30.7.1999, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2006/8/WE (Dz.U. L 19 

z 24.1.2006, str. 12
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uzyskania wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.
(38) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia 
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia 
zwierząt i dobrostanu zwierząt1 zapewnia metody kontroli stosowania środków ochrony 
roślin na wszystkich etapach produkcji żywności, także prowadzenie dokumentacji 
dotyczącej stosowania środków ochrony roślin. Podobne zasady odnoszą się do 
przechowywania i stosowania środków ochrony roślin nieobjętych rozporządzeniem (WE) 
nr 882/2004.
(39) Należy zapewnić ścisłą koordynację z innymi aktami prawnymi Wspólnoty, 
w szczególności rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich 
powierzchni, zmieniającym dyrektywę Rady 91/414/EWG2 oraz aktami prawnymi Wspólnoty 
dotyczącymi ochrony pracowników oraz wszystkich osób mających kontakt z ograniczonym 
stosowaniem i celowym uwalnianiem organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

(40) Konieczne jest ustanowienie procedur przyjmowania środków nadzwyczajnych 
w sytuacjach, gdy zatwierdzona substancja czynna, środek zabezpieczający, synergetyk lub 
środek ochrony roślin może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub 
środowiska.

(41) Państwa członkowskie powinny ustanowić zasady dotyczące sankcji stosowanych 
w przypadkach naruszenia niniejszego rozporządzenia i podjąć kroki niezbędne do 
zapewnienia, że zostały one wprowadzone. 
(42) W państwach członkowskich na producentach i, w odpowiednich przypadkach, 
osobach odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu powinna nadal spoczywać ogólna 
odpowiedzialność cywilna i za wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu lub stosowanie 
go.
(43) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość odzyskania kosztów procedur 
związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia od ubiegających się o wprowadzenie 
do obrotu lub wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin oraz od ubiegających się 
o zatwierdzenie substancji czynnych, środków zabezpieczających i synergetyków.
(44) Państwa członkowskie powinny wyznaczyć niezbędne organy krajowe.

(45) Komisja powinna ułatwić stosowanie niniejszego rozporządzenia. Właściwe jest 
zatem zapewnienie niezbędnych środków finansowych i możliwości zmiany niektórych 
przepisów rozporządzenia w świetle doświadczeń lub opracowywania uwag technicznych 
w celu objaśnienia.

(46) [...]
(47) [...]

Z preambuły oraz części normatywnej wnioskowanego rozporządzenia wynika, że jej 
głównym celem jest zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 

  
1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Wersja poprawiona w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1.
2 Dz.U. L 70 z 16.03.2005, str.1.
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naturalnego poprzez zagwarantowanie, że środki ochrony roślin, które mają zasadnicze 
znaczenie dla rolnictwa, nie są dopuszczane do obrotu bez poddania ich urzędowym 
badaniom i bez zezwoleń oraz że środki te są właściwie stosowane. 
Oczywiście konieczne będą zharmonizowane przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin, ale głównym celem rozporządzenia nie jest zapewnienie sprawnego 
działania rynku wewnętrznego, o którym nie wspomina się ani w preambule ani w części 
normatywnej aktu. 
Postanowienia zawarte w instrumencie, którego dotyczy wniosek, dotyczą bowiem wymagań
i warunków zatwierdzania środków ochrony roślin, procedur ich zatwierdzania, odnawiania
i przeglądów zatwierdzeń, odstępstw, zatwierdzania środków zabezpieczających 
i synergetyków, zakazu niedopuszczalnych składników obojętnych, zezwoleń na 
wprowadzanie do obrotu i stosowanie, procedur wydawania zezwoleń i zwolnień, 
wzajemnego uznawania zezwoleń, odnawiania i wycofywania zezwoleń, przypadków
szczególnych (środków ochrony roślin niskiego ryzyka, produktów zawierających GMO, 
produktów zawierających substancje nadające się do zastąpienia, zezwoleń na drobne 
zastosowania), odstępstw w sytuacjach nadzwyczajnych oraz badań naukowych i rozwoju, 
wymogów odnośnie do stosowania środków ochrony roślin i informowania o ich potencjalnie 
szkodliwym wpływie, adiuwantów, ochrony i udostępniania danych, publicznego dostępu do 
informacji, pakowania, etykietowania i reklamowania, kontroli, sytuacji nadzwyczajnych 
oraz przepisów administracyjnych i finansowych (wraz z przepisami regulującymi kwestię 
odpowiedzialności cywilnej i karnej).

Ocena
Podstawa prawna definiuje kompetencje Wspólnoty ratione materiae i określa sposób ich 
wykonania, tj. jeden lub kilka możliwych do wykorzystania instrumentów prawnych oraz 
procedurę podejmowania decyzji.
Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że wybór podstawy 
prawnej nie odbywa się według uznania prawodawcy wspólnotowego, lecz musi opierać się 
na czynnikach obiektywnych, które podlegają kontroli sądowej1, takich jak cel i treść środka, 
o którym mowa2. Ponadto czynnikiem decydującym powinien być główny cel przeznaczenia 
środka3. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości ogólny artykuł Traktatu stanowi 
wystarczającą podstawę prawną, nawet jeżeli dany środek również służy, choć 
w drugorzędny sposób, osiągnięciu celu wyznaczonego w szczegółowym artykule Traktatu4.
Jeśli jednak dany środek służy jednoczesnej realizacji kilku nierozerwalnie powiązanych ze 
sobą celów, z których żaden nie jest drugorzędny i pośredni względem pozostałych, podstawę 
prawną takiego środka stanowić muszą odpowiednie postanowienia Traktatu5, chyba że jest to 
niemożliwe ze względu na wzajemną niezgodność procedur decyzyjnych określonych w tych 

  
1 Sprawa 45/86, Komisja przeciwko Radzie [1987] Zb.Orz. 1439, pkt 5.
2 Sprawa 300/89, Komisja przeciwko Radzie [1991] Zb.Orz. I-287, pkt 10, oraz sprawa C-42/97, Parlament 

Europejski przeciwko Radzie [1999] Zb.Orz. I-869, pkt 36.
3 Sprawa C-377/98 Holandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] Zb.Orz. I-7079, pkt 27.
4 Sprawa C-377/98 Holandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] Zb.Orz. I-7079, pkt 27-

28; sprawa C-491/01 British American Tobacco (Investments) i Imperial Tobacco [2002] Zb.Orz. I-11453, 
pkt 93-94.

5 Sprawa 165/87, Komisja przeciwko Radzie [1988] Zb.Orz. 5545, pkt 11.
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postanowieniach1.
W świetle powyższego należy ustalić, co stanowi właściwą podstawę prawną rozporządzenia, 
którego dotyczy wniosek.
Komisja Europejska wysunęła propozycję podwójnej podstawy prawnej, a mianowicie art. 37 
ust. 2 wraz z art. 152 ust. 4 lit. b).
Komisja Ochrony Środowiska zaproponowała usunięcie art. 37 ust. 2 i wykorzystanie jako 
podstawy prawnej art. 152 ust. 4 lit. b) oraz art. 175 ust. 1.
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów ze swej strony wskazała art. 37 
ust. 2, art. 152 ust. 4 lit. b) oraz art. 95.
Jeśli chodzi o art. 95, w świetle orzecznictwa, zgodnie z którym ogólny artykuł Traktatu 
stanowi wystarczającą podstawę prawną nawet jeśli dany środek dąży – w pośredni sposób –
do osiągnięcia celu innego szczególnego artykułu Traktatu2, uznaje się, że nie ma potrzeby 
powoływać się na art. 95. Chociaż można domniemywać, że postanowienia dotyczące 
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, etykietowania i wzajemnego uznawania 
mają na celu zabezpieczenie działania rynku wewnętrznego, to jednak głównym celem 
rozporządzenia jest zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska 
naturalnego poprzez zagwarantowanie, że środki ochrony roślin, które mają zasadnicze 
znaczenie dla rolnictwa, nie są dopuszczane do obrotu bez poddania ich urzędowym 
badaniom i bez zezwoleń oraz że środki te są właściwie stosowane. Istotę rozporządzenia 
stanowią te właśnie zagadnienia, a nie ustanowienie bądź działanie rynku wewnętrznego, 
które stanowi cel domniemany, drugorzędny i pośredni w stosunku do głównego celu 
instrumentu.

Co się tyczy art. 37 ust. 2, w świetle wyraźnego zapisu o odstępstwach zawartego w art. 152 
ust. 4 lit. b) dla środków w dziedzinie fitosanitarnej mających bezpośrednio na celu ochronę 
zdrowia publicznego, nie ma potrzeby powoływania się na ten artykuł. Biorąc pod uwagę 
dążenia i treść wnioskowanego rozporządzenia, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jego 
bezpośredni cel stanowi ochrona zdrowia publicznego. Ponadto fakt, że art. 37 ust. 2
przewiduje procedurę konsultacji a nie współdecyzji, może sprawić, że artykuł zostanie 
uznany za niezgodny, chyba że orzecznictwo dotyczące art. 133 będzie mogło zostać uznane 
za mające zastosowanie do art. 37 ust. 23.

Tak więc art. 152 ust. 4 lit. b) stanowi wystarczającą podstawę prawną i nie ma potrzeby 
powoływania się na art. 175 ust. 1.

Mając powyższe na uwadze uznaje się, że właściwą podstawę prawną stanowi art. 152 ust. 4 
lit. b). 

Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2007 r. Komisja Prawna jednogłośnie4 postanowiła 
  

1 Patrz np. sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie [1991] Zb.Orz. I-2867, pkt 17-21 (sprawa dwutlenku 
tytanu), sprawa C-388/01 Komisja przeciwko Radzie [2004] Zb.Orz. I-4829, pkt 58 i sprawa C-491/01 
British American Tobacco [2002] Zb.Orz. I-11453, pkt 103-111.

2 Sprawa C-377/98 Holandia przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie [2001] Zb.Orz. I-7079, pkt 27-
28; sprawa C-491/01 British American Tobacco (Investments) i Imperial Tobacco [2002] Zb.Orz. I-11453, 
pkt 93-94.

3 Patrz wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-178/03 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, pkt 
59 oraz wyrok z tego samego dnia w sprawie C-94/03 Komisja przeciwko Radzie. 

4 W chwili głosowania końcowego obecni byli: Cristian Dumitrescu (urzędujący przewodniczący), Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Manuel Medina Ortega (sprawozdawca komisji 
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zalecić, aby właściwą podstawę prawną wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin stanowił 
art. 152 ust. 4 lit. b) traktatu WE.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani

    
opiniodawczej), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József 
Szájer, Jaroslav Zvěřina i Tadeusz Zwiefka.
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