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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 259
Artykuł 6 litera e)

e) sposób stosowania; e) sposób i warunki stosowania;

Or. pl

Uzasadnienie

Nie tylko właściwy sposób użytkowania środków ochrony roślin powinien być określany w 
dyrektywie, ale zwyczajne warunki, w jakich odbywa się ten proces.

Warunki szczególne zostały uwzględnione w ostatnim punkcie niniejszego artykułu, natomiast 
zabrakło typowych warunków stosowania.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 260
Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy
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Urząd odpowiada za koordynację procedury 
zatwierdzania.
Opiera się przy tym na właściwych 
organach państw członkowskich.

Wniosek o zatwierdzenie substancji czynnej 
lub zmianę warunków zatwierdzenia musi 
zostać przedłożony przez producenta 
substancji czynnej państwu 
członkowskiemu (dalej zwanemu 
„państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy”) wraz z pełną i 
podsumowującą dokumentacją, zgodnie z 
art. 8 ust. 1 i 2 lub upoważnieniem do 
korzystania z danych takiej dokumentacji 
lub naukowo udowodnionym uzasadnieniem 
dla nieskładania niektórych części takiej 
dokumentacji, wykazującym, że substancja 
czynna spełnia kryteria zatwierdzenia 
zgodnie z art. 4.

Wniosek o zatwierdzenie substancji czynnej 
lub zmianę warunków zatwierdzenia musi 
zostać przedłożony przez producenta 
substancji czynnej Urzędowi wraz z pełną i 
podsumowującą dokumentacją, zgodnie z 
art. 8 ust. 1 i 2 lub upoważnieniem do 
korzystania z danych takiej dokumentacji 
lub naukowo udowodnionym uzasadnieniem 
dla nieskładania niektórych części takiej 
dokumentacji, wykazującym, że substancja 
czynna spełnia kryteria zatwierdzenia 
zgodnie z art. 4. Urząd informuje właściwe 
organy państw członkowskich 
o otrzymanych wnioskach.

Państwo członkowskie może wybrać 
substancję czynną, w odniesieniu do której 
Urząd otrzymał wniosek, w celu uzyskania 
statusu organu właściwego dla celów art. 9 
i 11 (dalej zwanego „państwem 
członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy”).
W przypadku, gdy dwa lub więcej państwa 
członkowskie wyrażają chęć uzyskania 
statusu państwa członkowskiego pełniącego 
rolę sprawozdawcy i nie mogą dojść do 
porozumienia w kwestii tego, które z nich 
będzie organem właściwym, państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
zostanie określone zgodnie z procedurą 
regulacyjną wymienioną w art. 76 ust. 3.
Decyzja opiera się na obiektywnych 
kryteriach, takich jak warunki 
geograficzne, rolnicze i klimatyczne, 
zwłaszcza w odniesieniu do organizmów
docelowych, wyniki i bezstronność organu 
właściwego i laboratorium referencyjnego, 
a także brak powiązań z producentami.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 45 sprawozdawcy.

Wybór państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy nie powinien leżeć w gestii 
przemysłu. Wnioski powinny być przesyłane do Urzędu, a państwa członkowskie powinny 
decydować między sobą, które z nich zostanie państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy. Spory powinny być rozstrzygane w ramach komitologii w oparciu 
o obiektywne kryteria.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos + Dan Jørgensen i 
Chris Davies

Poprawka 261
Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)

1a. Osoba fizyczna lub prawna mająca 
siedzibę poza terytorium Wspólnoty, która 
przedkłada wniosek, wyznacza osobę 
fizyczną lub prawną mającą siedzibę na 
terytorium Wspólnoty na swojego jedynego 
przedstawiciela odpowiedzialnego za 
spełnienie zobowiązań producentów 
wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 70 przedmiotowego rozporządzenia nakłada wymóg, zgodnie z którym środki 
w ramach tego rozporządzenia nie naruszają ogólnej odpowiedzialności cywilnej i karnej 
producenta w państwach członkowskich. Poprawka ma na celu stworzenie równych 
warunków dla wszystkich producentów, w tym tych posiadających siedzibę w jurysdykcji poza 
Wspólnotą. 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 262
Artykuł 8 ustęp 1 litera a)

a) dane dotyczące jednego lub większej 
liczby reprezentatywnych zastosowań na 
powszechnie uprawianych roślinach w 
każdej strefie dla przynajmniej jednego 

a) dane dotyczące całego zakresu
reprezentatywnych zastosowań na 
powszechnie uprawianych roślinach w 
każdej strefie dla przynajmniej pięciu 
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środka ochrony roślin zawierającego 
substancję czynną, wykazujące, że spełniono 
wymagania art. 4; jeżeli przedłożone dane 
nie obejmują wszystkich stref lub dotyczą 
rośliny, która nie jest powszechnie 
uprawiana, należy uzasadnić takie 
postępowanie;

środków ochrony roślin zawierających
substancję czynną, w tym środków do 
zaprawiania nasion, jeżeli przewidziano 
takie zastosowanie, wykazujące, że 
spełniono wymagania art. 4; jeżeli 
przedłożone dane nie obejmują wszystkich 
stref lub dotyczą rośliny, która nie jest 
powszechnie uprawiana, należy uzasadnić 
takie postępowanie; 

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie takie samo jak w przypadku art. 4 ust. 4. Ponadto dowiedziono, że substancje 
używane do zaprawiania nasion (np. fipronil i imidaklopryd) są wysoce toksyczne dla pszczół, 
a także powodują problemy dla środowiska naturalnego, których nie przewidziano w ocenie 
ryzyka. Konieczne jest zatem wprowadzenie tego zapisu do rozporządzenia.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 263
Artykuł 8 ustęp 1 litera a)

a) dane dotyczące jednego lub większej 
liczby reprezentatywnych zastosowań na 
powszechnie uprawianych roślinach w 
każdej strefie dla przynajmniej jednego
środka ochrony roślin zawierającego 
substancję czynną, wykazujące, że spełniono 
wymagania art. 4; jeżeli przedłożone dane 
nie obejmują wszystkich stref lub dotyczą 
rośliny, która nie jest powszechnie 
uprawiana, należy uzasadnić takie 
postępowanie; 

a) dane dotyczące pełnego zakresu
reprezentatywnych zastosowań na 
powszechnie uprawianych roślinach w 
każdej strefie dla wszystkich środków
ochrony roślin i formuł zawierających
substancję czynną, wykazujące, że spełniono 
wymagania art. 4; jeżeli przedłożone dane 
nie obejmują wszystkich stref lub dotyczą 
rośliny, która nie jest powszechnie 
uprawiana, należy uzasadnić takie 
postępowanie;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z wcześniejszą poprawką do art. 4 ust. 4 i jej uzasadnieniem. 
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 264
Artykuł 8 ustęp 1 litera a)

a) dane dotyczące jednego lub większej 
liczby reprezentatywnych zastosowań na 
powszechnie uprawianych roślinach w 
każdej strefie dla przynajmniej jednego 
środka ochrony roślin zawierającego 
substancję czynną, wykazujące, że spełniono 
wymagania art. 4; jeżeli przedłożone dane 
nie obejmują wszystkich stref lub dotyczą 
rośliny, która nie jest powszechnie 
uprawiana, należy uzasadnić takie 
postępowanie; 

a) dane dotyczące jednego lub większej 
liczby reprezentatywnych zastosowań na
powszechnie uprawianych roślinach w 
każdym państwie członkowskim dla 
przynajmniej jednego środka ochrony roślin 
zawierającego substancję czynną, 
wykazujące, że spełniono wymagania art. 4; 
jeżeli przedłożone dane nie obejmują 
wszystkich państw członkowskich lub 
dotyczą rośliny, która nie jest powszechnie 
uprawiana, należy uzasadnić takie 
postępowanie; 

Or. nl

Uzasadnienie

Podział na strefy nie jest właściwy dla celów związanych z udzielaniem zezwoleń, ponieważ 
warunki klimatyczne, biologiczne i wodne w poszczególnych krajach nie są porównywalne 
w proponowanych strefach.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 265
Poprawka 8 ustęp 2

2. Pełna dokumentacja zawiera pełen tekst 
poszczególnych sprawozdań z testów i 
badań dotyczących wszystkich informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. b) i c). Nie 
zawiera ona sprawozdań z testów lub badań 
obejmujących celowe podawanie substancji 
czynnej lub środka ochrony roślin ludziom.

2. Pełna dokumentacja zawiera pełen tekst 
poszczególnych sprawozdań z testów i 
badań dotyczących wszystkich informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. b) i c).

Or. el

Uzasadnienie

Wszystkie dostępne dane muszą zostać przedłożone i poddane ocenie. 
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 266
Artykuł 8 ustęp 3 akapit drugi

Wymagania dotyczące danych, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 są określane w 
rozporządzeniach przyjętych zgodnie z 
procedurą, o której mowa art. 76 ust. 2, 
obejmujących wymagania dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin w 
załącznikach II i III do dyrektywy 
91/414/EWG z niezbędnymi zmianami. 
Podobne wymagania dotyczące danych 
należy określić dla środków 
zabezpieczających i synergetyków zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 3.

Wymagania dotyczące danych, o których 
mowa w ust. 1 są określane w 
rozporządzeniach przyjętych zgodnie z 
procedurą, o której mowa art. 76 ust. 2, 
przenoszących wymagania dla substancji 
czynnych i środków ochrony roślin w 
załącznikach II i III do dyrektywy 
91/414/EWG ze zmianami, które są 
niezbędne z uwagi na przejście od 
dyrektywy do rozporządzenia. Podobne 
wymagania dotyczące danych należy 
określić dla środków zabezpieczających i 
synergetyków zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 251 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuję poprawkę 50. 

Poprawienie sposobu sformułowania. Przyjęcie rozporządzenia w sprawie wymagań 
dotyczących danych w ramach procedury doradczej powinno sprowadzić się do przeniesienia 
istniejących wymogów. Zagwarantuje to istnienie odpowiedniej bazy dla oceny substancji 
czynnych po przejściu z obecnej dyrektywy do nowego rozporządzenia. Zmiany należy 
ograniczyć do poprawek redakcyjnych, zwłaszcza że wymagania dotyczące danych powinny 
zostać przyjęte w ramach procedury współdecyzji w bardzo niedalekiej przyszłości (patrz 
poprawka do art. 75), ponieważ stanowią kluczowy element rozporządzenia.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 267
Artykuł 8 ustęp 3 a (nowy)

3a. Do dokumentacji wnioskodawca 
dołącza wszystkie recenzowane, ogólnie 
dostępne publikacje naukowe poświęcone 
danej substancji czynnej i jej metabolitom 
w kontekście negatywnych skutków 
ubocznych dla zdrowia, środowiska i 
gatunków innych niż docelowe. 
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Or. en

Uzasadnienie

Na wnioskodawcy musi spoczywać obowiązek zebrania i streszczenia całej dostępnej 
literatury naukowej na temat danej substancji. Będzie to użyteczne z uwagi na 
nieprzewidziane oddziaływanie na pszczoły, które nie jest wykrywane w ocenie ryzyka, ale 
zostało dobrze udokumentowane w literaturze naukowej.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 268
Artykuł 9 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Jeżeli brakuje jednego lub większej liczby 
elementów przewidzianych art. 8, państwo 
członkowskie powiadamia wnioskodawcę, 
określając termin ich złożenia. 

2. Jeżeli brakuje jednego lub większej liczby 
elementów przewidzianych art. 8, państwo 
członkowskie powiadamia wnioskodawcę, 
określając termin ich złożenia 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

Or. el

Uzasadnienie

Należy określić termin uzupełnienia brakujących elementów. 

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß i Marianne Thyssen

Poprawka 269
Artykuł 11 ustęp 1 akapit pierwszy i drugi

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 
sprawozdania z badań i testów niezwłocznie 
po przedłożeniu ich przez wnioskodawcę, w 
tym przed terminem powiadomienia, o 
którym mowa w akapicie pierwszym art. 9 
ust. 3. 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 



PE 390.442v02-00 8/135 AM\672288PL.doc

PL

może spełniać wymagania art. 4.
Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku okres dwunastomiesięczny
zostaje przedłużony o dodatkowy okres 
przyznany przez państwo członkowskie. 
Informuje ono o tym Komisję i Urząd. 

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala 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.

Or. en

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.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 270
Artykuł 11 ustęp 1 akapit pierwszy i drugi

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

1. W ciągu 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. Państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
może rozpocząć ocenę niezwłocznie po 
otrzymaniu pierwszego wniosku.

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

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę wraz z 
wszelkimi wnioskami o ochronę danych 
zgodnie z art. 56. W takim przypadku okres 
ośmiomiesięczny zostaje przedłużony o 
dodatkowy okres przyznany przez państwo 
członkowskie. Informuje ono o tym Komisję 
i Urząd.
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Uzasadnienie

Jeżeli państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy będzie mogło rozpocząć ocenę 
sprawozdania z testów i badań, jeszcze zanim dokumentacja będzie kompletna, 
przedstawienie sprawozdania z przeglądu powinno nastąpić nie później niż 8 miesięcy od 
terminu powiadomienia. Ponadto wnioskodawca powinien mieć możliwość złożenia wniosku 
o ochronę danych w związku z dodatkowymi informacjami.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 271
Artykuł 11 ustęp 1 akapit pierwszy

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

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

Or. el

Uzasadnienie

Kwestią pożądaną i wykonalną jest skrócenie terminu, w którym państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy przedkłada sprawozdanie z oceny.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 272
Artykuł 11 ustęp 1 akapit trzeci a (nowy)

Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedkłada Komisji i 
Urzędowi sprawozdanie określające 
wszystkie poddane ocenie zastosowania, na 
które może zostać udzielone zezwolenie, 
spełniające wymogi określone w art. 29.
Ponadto, o ile to konieczne, sprawozdanie 
powinno zawierać wniosek dotyczący 
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ustanowienia tymczasowych najwyższych 
dopuszczalnych poziomów w ramach art. 15 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005.
W ciągu miesiąca po otrzymaniu 
sprawozdania od państwa członkowskiego 
Urząd publikuje swoje stanowisko w 
sprawie zaproponowanych tymczasowych 
najwyższych dopuszczalnych poziomów.

Or. de

Uzasadnienie

Substancja powinna uzyskać zezwolenie po określeniu pierwszych bezpiecznych zastosowań. 
Taka procedura umożliwia szybszy dostęp rolników do innowacyjnych produktów. Ponadto 
umożliwia ona szybkie i wczesne ustanowienie w UE tymczasowych najwyższych 
dopuszczalnych poziomów.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 273
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.
Sprawozdanie zawiera również propozycję 
określenia tymczasowych najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
(NDP), tam gdzie ma to zastosowanie 
zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
Urząd wydaje opinię na temat 
zaproponowanych tymczasowych NDP w 
ciągu miesiąca od otrzymania 
sprawozdania od państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy.

Or. en
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Uzasadnienie

Substancję należy zatwierdzić, gdy tylko określone zostaną jej pierwsze bezpieczne 
zastosowania. Zapewni to rolnikom szybszy dostęp do nowych innowacyjnych środków. 
Umożliwi to również wczesne określenie tymczasowych najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości (NDP) w UE.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 274
Artykuł 12 ustęp 2 akapit drugi

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

Jeżeli Urząd potrzebuje dodatkowych 
konsultacji z ekspertami, o których mowa w 
ust. 1, wyznacza termin zakończenia 
konsultacji. W takim przypadku okres 
dziewięćdziesięciu dni zostaje przedłużony o 
dodatkowy okres przyznany przez Urząd. 
Informuje on o tym Komisję i państwa 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli potrzeba będzie więcej czasu na zakończenie konsultacji, należy umieścić wyraźny zapis 
dotyczący przedłużenia wyznaczonego okresu.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 275
Artykuł 12 ustęp 3 akapit pierwszy

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 dziewięćdziesięciu dni zostaje 
przedłużony o dodatkowy okres przyznany 
przez Urząd oraz o czas potrzebny na ocenę 
tych informacji przez państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy w jego 
projekcie sprawozdania z oceny. Urząd 
informuje o tym Komisję i państwa 
członkowskie.

Or. en
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Uzasadnienie

EFSA odgrywa ważną rolę w ocenie substancji czynnych, ponieważ przyjmuje stanowisko 
dotyczące ich zatwierdzenia lub niezatwierdzenia. Należy zadbać o to, by urząd dysponował 
wystarczającym czasem do przeprowadzenia rygorystycznej oceny. Obecnie EFSA ma 
10 miesięcy na przyjęcie stanowiska. Komisja proponuje skrócenie tego terminu do 
3 miesięcy. Może się to odbyć kosztem jakości oceny. Dlatego też należy zapewnić elastyczną 
możliwość zatrzymania biegu terminu, w przypadku gdy ze strony EFSA zaistnieje potrzeba 
dodatkowych informacji. Informacje te powinny podlegać ocenie państwa członkowskiego
pełniącego rolę sprawozdawcy, jako że jest ono najlepiej zorientowane w dokumentacji.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 276
Artykuł 12 ustęp 3 akapit pierwszy a (nowy)

Jeżeli Urząd musi zorganizować 
konsultacje z ekspertami, okres 
dziewięćdziesięciu dni, o którym mowa w 
ust. 2, zostaje przedłużony o czas wymagany 
do przeprowadzenia takich konsultacji. 
Urząd informuje o tym Komisję i państwa 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

EFSA odgrywa ważną rolę w ocenie substancji czynnych, ponieważ przyjmuje stanowisko 
dotyczące ich zatwierdzenia lub niezatwierdzenia. Należy zadbać o to, by urząd dysponował 
wystarczającym czasem do przeprowadzenia rygorystycznej oceny. W niektórych przypadkach 
zagwarantowanie tego może wymagać ze strony EFSA konsultacji z ekspertami, co z kolei 
może wymagać dodatkowego czasu. Dlatego też należy zapewnić elastyczną możliwość 
zatrzymania biegu terminu, w przypadku gdy ze strony EFSA zaistnieje potrzeba konsultacji z 
ekspertami.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 277
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

3a. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
sprawozdania, o którym mowa w art. 11 
ust. 1, i uwzględniając opinię Urzędu w 
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sprawie najwyższych dopuszczalnych 
poziomów, Komisja:
a) przedstawia wniosek w sprawie 
ograniczonego zezwolenia na stosowanie 
substancji czynnej, określający:
- zastosowania, na które może zostać 
udzielone zezwolenie,
- nieprzekraczający pięciu miesięcy okres 
stosowania objęty zezwoleniem;
b) sporządza wniosek określający 
tymczasowe najwyższe dopuszczalne 
poziomy, zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia nr 396/2005.

Or. de

Uzasadnienie

Szybkie zezwalanie na stosowanie nowych substancji daje rolnikom szybki dostęp do nowych i 
innowacyjnych produktów.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 278
Artykuł 13 a (nowy)

Artykuł 13a
Ograniczone zezwolenie

W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
sprawozdania, o którym mowa w art. 11 
ust. 1, i uwzględniając opinię Urzędu w 
sprawie NDP, Komisja:
a) przedstawia wniosek w sprawie 
ograniczonego zezwolenia na stosowanie 
substancji czynnej, określający:
- zastosowania, na które może zostać 
udzielone zezwolenie,
- okres ważności zezwolenia nie dłuższy niż 
pięć lat;
b) przedstawia wniosek dotyczący 
określenia tymczasowych NDP zgodnie z 
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przepisami art. 15 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 279
Artykuł 14 ustęp 1 akapit drugi

Uznaje się, że warunki art. 4 są spełnione, 
jeżeli ustalono to w odniesieniu do jednego 
lub więcej reprezentatywnych zastosowań co 
najmniej jednego środka ochrony roślin 
zawierającego daną substancję czynną.

Uznaje się, że warunki art. 4 są spełnione, 
jeżeli ustalono to w odniesieniu do pełnego 
zakresu reprezentatywnych zastosowań 
wszystkich środków ochrony roślin i formuł 
zawierających daną substancję czynną.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z wcześniejszą poprawką do art. 4 ust. 4 i jej uzasadnieniem. 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 280
Artykuł 14 ustęp 1 akapit drugi

Uznaje się, że warunki art. 4 są spełnione, 
jeżeli ustalono to w odniesieniu do jednego 
lub więcej reprezentatywnych zastosowań co 
najmniej jednego środka ochrony roślin 
zawierającego daną substancję czynną.

Uznaje się, że warunki art. 4 są spełnione, 
jeżeli ustalono to w odniesieniu do pełnego 
zakresu reprezentatywnych zastosowań co 
najmniej pięciu środków ochrony roślin 
zawierających daną substancję czynną.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z wcześniejszą poprawką do art. 4 ust. 4 i jej uzasadnieniem.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 281
Artykuł 15 a (nowy)

Artykuł 15a
Za pośrednictwem krajowego organu 
zatwierdzającego środek ochrony roślin 
uzyskuje zezwolenie obowiązujące w całej 
Europie.

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 282
Artykuł 20

1. Zgodnie z procedurą przewidzianą art. 76 
ust. 3, zostaje przyjęte rozporządzenie, pod 
warunkiem, że:

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą przewidzianą art. 76 
ust. 3, zostaje przyjęte dostatecznie 
uzasadnione rozporządzenie, pod 
warunkiem, że:

a) zatwierdzenie dla substancji czynnej 
zostanie odnowione, w odpowiednich 
przypadkach, zgodnie z warunkami i 
ograniczeniami; lub

a) zatwierdzenie dla substancji czynnej 
zostanie odnowione, w odpowiednich 
przypadkach, zgodnie z warunkami i 
ograniczeniami; lub

b) zatwierdzenie dla substancji czynnej nie 
zostanie odnowione.

b) zatwierdzenie dla substancji czynnej nie 
zostanie odnowione.

2. Jeżeli przyczyny nieodnowienia 
zatwierdzenia to umożliwiają, 
rozporządzenie, o którym mowa w ust.1 
przewiduje okres dodatkowy umożliwiający 
zużycie zapasów danego środka ochrony 
roślin, którego długość zostaje tak 
wyznaczona, by nie kolidowała z 
normalnym okresem stosowania środka 
ochrony roślin.

2. Jeżeli przyczyny nieodnowienia
zatwierdzenia nie dotyczą zagadnień 
ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, 
rozporządzenie, o którym mowa w ust.1 
przewiduje okres dodatkowy umożliwiający 
zużycie zapasów danego środka ochrony 
roślin, który nie może przekraczać jednego 
sezonu.

Or. de
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Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 283
Artykuł 20 ustęp 2

2. Jeżeli przyczyny nieodnowienia 
zatwierdzenia to umożliwiają, 
rozporządzenie, o którym mowa w ust.1 
przewiduje okres dodatkowy umożliwiający 
zużycie zapasów danego środka ochrony 
roślin, którego długość zostaje tak 
wyznaczona, by nie kolidowała z 
normalnym okresem stosowania środka 
ochrony roślin.

2. Jeżeli przyczyny nieodnowienia 
zatwierdzenia nie dotyczą ochrony zdrowia i 
środowiska, rozporządzenie, o którym mowa 
w ust.1 przewiduje okres dodatkowy 
umożliwiający zużycie zapasów danego 
środka ochrony roślin, którego długość nie 
przekracza jednego roku. Po upływie tego 
okresu producenci zapewniają usunięcie i 
bezpieczną likwidację pozostałych zapasów.

Or. en

Uzasadnienie

Na wykorzystanie zapasów środków ochrony roślin nie należy przyznawać okresu dłuższego 
niż jeden rok. Po upływie tego okresu producenci powinni zapewnić bezpieczne usunięcie i 
likwidację środka.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 284
Artykuł 20 ustęp 2

2. Jeżeli przyczyny nieodnowienia 
zatwierdzenia to umożliwiają, 
rozporządzenie, o którym mowa w ust.1 
przewiduje okres dodatkowy umożliwiający 
zużycie zapasów danego środka ochrony 
roślin, którego długość zostaje tak 
wyznaczona, by nie kolidowała z 
normalnym okresem stosowania środka 
ochrony roślin.

2. Jeżeli przyczyny nieodnowienia 
zatwierdzenia nie dotyczą ochrony zdrowia 
ludzi i zwierząt oraz środowiska,
rozporządzenie, o którym mowa w ust.1 
przewiduje okres dodatkowy umożliwiający 
zużycie zapasów danego środka ochrony 
roślin, którego długość nie przekracza 
jednego sezonu. Jeżeli przyczyny 
nieodnowienia zatwierdzenia dotyczą 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska, nie przewiduje się okresu na 
zużycie zapasów danych środków ochrony 
roślin oraz zaprzestaje się sprzedaży i 
stosowania takich środków ze skutkiem 
natychmiastowym od momentu podjęcia 
decyzji o nieodnowieniu zatwierdzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli zatwierdzenie nie zostało odnowione z uwagi na obawy związane z ochroną ludzi i 
zwierząt oraz środowiska, należy zaprzestać sprzedaży i stosowania takich środków ze 
skutkiem natychmiastowym.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 285
Artykuł 20 ustęp 2 a (nowy)

2a. W przypadku odmowy lub wycofania 
zezwolenia uzasadnionych ochroną zdrowia 
lub środowiska naturalnego powstaje 
obowiązek ich natychmiastowej likwidacji.

Or. de

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 286
Artykuł 21 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Komisja może w każdej chwili dokonać 
przeglądu zatwierdzenia substancji czynnej. 

1. Komisja może w każdej chwili dokonać 
przeglądu zatwierdzenia substancji czynnej 
i w należyty sposób uwzględnia wnioski o 
dokonanie przeglądu kierowane przez 
państwo członkowskie, Parlament 
Europejski i inne zainteresowane strony, w 
oparciu o aktualną wiedzę naukową i 
techniczną oraz dane z monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie przejrzystości procesu i połączenie wniosku z zasadą
ostrożności. Ma również zagwarantować, że decyzje będą uwzględniały aktualną wiedzę 
naukową i techniczną, zgodnie z art. 4 ust. 1 wniosku oraz zasadą ustanowioną w pkt. 21 
preambuły, zgodnie z którą należy zapewnić wysoki standard ochrony. 
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 287
Artykuł 21 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Komisja może w każdej chwili dokonać 
przeglądu zatwierdzenia substancji czynnej. 

1. Komisja może w każdej chwili dokonać 
przeglądu zatwierdzenia substancji czynnej 
i w należyty sposób uwzględnia wnioski o 
dokonanie przeglądu kierowane przez 
państwo członkowskie, Parlament 
Europejski i inne zainteresowane strony, w 
oparciu o aktualną wiedzę naukową i 
techniczną oraz dane z monitorowania. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie przejrzystości procesu i połączenie wniosku z zasadą 
ostrożności. Ma również zagwarantować, że decyzje będą uwzględniały aktualną wiedzę 
naukową i techniczną, zgodnie z art. 4 ust. 1 wniosku oraz zasadą ustanowioną w pkt. 21 
preambuły, zgodnie z którą należy zapewnić wysoki standard ochrony. 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 288
Artykuł 21 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Komisja może w każdej chwili dokonać 
przeglądu zatwierdzenia substancji czynnej. 

1. Komisja może w każdej chwili dokonać 
przeglądu zatwierdzenia substancji czynnej 
i w należyty sposób uwzględnia wnioski o 
dokonanie przeglądu kierowane przez 
państwo członkowskie, Parlament 
Europejski i inne zainteresowane strony, w 
oparciu o odpowiednie dowody naukowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie przejrzystości procesu i połączenie wniosku z zasadą 
ostrożności. Ma również zagwarantować, że decyzje są podejmowane zgodnie z aktualną 
wiedzą naukową i techniczną, zgodnie z art. 4 ust. 1 wniosku oraz zasadą, zgodnie z którą 
należy zapewnić wysoki standard ochrony (pkt. 21 preambuły).
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 289
Artykuł 21 ustęp 1 akapit drugi a (nowy)

Komisja dokonuje przeglądu zezwolenia dla 
substancji czynnej, jeżeli istnieją dowody na 
to, że osiągnięcie celów określonych w art. 
4 ust. 1 lit. a) punkt (iv) oraz lit. b) punkt (i) 
dyrektywy 2000/60/WE może być 
zagrożone.

Or. de

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio

Poprawka 290
Artykuł 22 ustęp 1

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

1. W drodze odstępstwa od art. 5, substancja 
czynna spełniająca kryteria przewidziane art. 
4 jest zatwierdzana na okres 
nieprzekraczający 15 lat, jeżeli nie ma ona 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i 
zwierząt oraz środowisko, zgodnie z art. 46 
ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że substancje czynne, które nie mają szkodliwego wpływu 
na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko, można uznać za substancje niskiego ryzyka.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 291
Artykuł 22 ustęp 2 a (nowy)

2a. Niniejsze odstępstwo nie ma 
zastosowania do substancji czynnych 
spełniających kryteria wymienione w 
załączniku II dla zatwierdzania substancji 
czynnych oraz substancji nadających się do 
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zastąpienia i ma zastosowanie jedynie do 
substancji zatwierdzonych do stosowania w 
rolnictwie ekologicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie substancje niezaklasyfikowane jako substancje potencjalnie niebezpieczne można 
zaklasyfikować jako substancje czynne niskiego ryzyka; niniejsza poprawka ma na celu 
ograniczenie liczby substancji niskiego ryzyka do tych zatwierdzonych do stosowania w 
rolnictwie ekologicznym, co ma zachęcić firmy do opracowywania substancji przyjaznych dla 
środowiska.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 292
Artykuł 24 ustęp 1

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

1. Substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane art. 4 jest zatwierdzana jako
substancja nadająca się do zastąpienia, jeśli 
spełnia przynajmniej jedno z kryteriów
ustanowionych w punkcie 4 załącznika II.

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

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ „substancja nadająca się do zastąpienia” spełnia wymogi bezpieczeństwa 
określone w art. 4, okresy zatwierdzenia nie powinny być ograniczone do 7 lat. Nie ma 
potrzeby poddawania substancji przeglądowi co siedem lat, jako że w rozporządzeniu 
przewidziano, że przeglądu zatwierdzenia można dokonać w każdej chwili (patrz art. 21.1).
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Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 293
Artykuł 24 ustęp 1

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

1. Substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane art. 4 oraz kryteria
przewidziane w punkcie 4 załącznika II 
zostaje zaklasyfikowana i zatwierdzona jako 
substancja nadająca się do zastąpienia.

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

Zatwierdzenie jest ważne przez okres 10 lat. 
Przepisy art. 14 ust. 2 nie mają 
zastosowania.

Or. es

Uzasadnienie

Substancje czynne muszą spełniać kryteria przewidziane we wniosku dotyczącym 
rozporządzenia, aby można je było zaklasyfikować jako substancje nadające się do 
zastąpienia.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 294
Artykuł 27

Zakaz Składniki obojętne
1. Składnik obojętny jest zakazany, jeżeli 
ustalono, że:

1. Składnik obojętny nie otrzymuje 
zezwolenia, jeżeli ustalono, że:

a) jego pozostałości, powstałe wskutek 
stosowania zgodnego z dobrą praktyką 
ochrony roślin mają szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzi lub zwierząt lub na wody 
gruntowe lub niedopuszczalny wpływ na 
środowisko; lub

a) jego pozostałości, powstałe wskutek 
stosowania zgodnego z dobrą praktyką 
ochrony roślin mają szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzi lub zwierząt lub na wody 
gruntowe lub niedopuszczalny wpływ na 
środowisko; lub

b) jego użycie, wskutek stosowania 
zgodnego z dobrą praktyką ochrony roślin i 
z uwzględnieniem realistycznych 

b) jego użycie, wskutek stosowania 
zgodnego z dobrą praktyką ochrony roślin i 
z uwzględnieniem realistycznych 
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normalnych warunków stosowania, ma 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub 
zwierząt lub niedopuszczalny wpływ na 
rośliny, produkty roślinne lub środowisko.

normalnych warunków stosowania, ma 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub 
zwierząt lub niedopuszczalny wpływ na 
rośliny, produkty roślinne lub środowisko.

2. Składniki obojętne zakazane zgodnie z 
ust. 1 są wymienione w załączniku III 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
76 ust. 3.

2. Składniki obojętne, które uzyskały 
zezwolenie zgodnie z ust. 1, są wymienione 
w załączniku III zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 76 ust. 3a.

Or. de

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 295
Artykuł 27 ustęp 1 litera a) i b)

a) jego pozostałości, powstałe wskutek 
stosowania zgodnego z dobrą praktyką 
ochrony roślin mają szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzi lub zwierząt lub na wody 
gruntowe lub niedopuszczalny wpływ na 
środowisko; lub

a) składnik obojętny lub jego pozostałości, 
powstałe wskutek stosowania zgodnego z 
dobrą praktyką ochrony roślin mają 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub 
zwierząt lub na wody gruntowe lub 
niedopuszczalny wpływ na środowisko; lub

b) jego użycie, wskutek stosowania 
zgodnego z dobrą praktyką ochrony roślin i 
z uwzględnieniem realistycznych 
normalnych warunków stosowania, ma 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub 
zwierząt lub niedopuszczalny wpływ na 
rośliny, produkty roślinne lub środowisko.

b) jego użycie, wskutek stosowania 
zgodnego z dobrą praktyką ochrony roślin i 
z uwzględnieniem realistycznych warunków 
stosowania, ma szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzi lub zwierząt lub 
niedopuszczalny wpływ na rośliny, produkty 
roślinne lub środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć realistyczne warunki stosowania.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 296
Artykuł 27 ustęp 1 litera a)

a) jego pozostałości, powstałe wskutek a) składnik obojętny lub jego pozostałości, 
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stosowania zgodnego z dobrą praktyką 
ochrony roślin mają szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzi lub zwierząt lub na wody 
gruntowe lub niedopuszczalny wpływ na 
środowisko; lub

powstałe wskutek stosowania zgodnego z 
dobrą praktyką w zakresie środków ochrony 
roślin mają szkodliwy wpływ na zdrowie 
ludzi lub zwierząt lub na wody gruntowe lub 
niedopuszczalny wpływ na środowisko; lub

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć realistyczne warunki stosowania.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 297
Artykuł 27 ustęp 1 litera b)

b) jego użycie, wskutek stosowania 
zgodnego z dobrą praktyką ochrony roślin i 
z uwzględnieniem realistycznych 
normalnych warunków stosowania, ma 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub
zwierząt lub niedopuszczalny wpływ na 
rośliny, produkty roślinne lub środowisko.

b) jego użycie, wskutek stosowania 
zgodnego z dobrą praktyką w zakresie 
środków ochrony roślin i z uwzględnieniem 
realistycznych warunków stosowania, ma 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub 
zwierząt lub niedopuszczalny wpływ na 
rośliny, produkty roślinne lub środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć realistyczne warunki stosowania. 

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 298
Artykuł 27 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli składnik obojętny jest stosowany 
jako składnik środka ochrony roślin 
zatwierdzonego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, jest traktowany jako 
zarejestrowany zgodnie z art. 15 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Or. en
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Uzasadnienie

Składniki obojętne stosowane w środkach ochrony roślin nie powinny podlegać podwójnym
uregulowaniom zgodnie z REACH.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 299
Artykuł 28 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie zezwalają jednak 
na równoległy handel środkiem ochrony 
roślin na swoim terytorium pod warunkiem 
przeprowadzenia procedury 
administracyjnej mającej na celu 
potwierdzenie, że skład i źródło środka są 
identyczne jak w przypadku środka 
dozwolonego w państwie członkowskim. 

Or. en

Uzasadnienie

System równoległego handlu jest niezbędny do zapewnienia swobodnego przepływu środków. 
Handel równoległy powinien jednak być ograniczony do środków, które są identyczne z tymi 
już obecnymi na rynku. Konieczne jest sprawdzenie identyczności, aby zagwarantować, że 
wszystkie produkty wprowadzane na rynek zostały w pełni poddane ocenie. 

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer i Caroline Lucas

Poprawka 300
Artykuł 28 ustęp 2 litera b)

b) wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
środków ochrony roślin do celów naukowo-
badawczych zgodnie z art. 51;

b) stosowanie środków ochrony roślin do 
celów naukowo-badawczych zgodnie z art. 
51;

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia jest zapewnienie wysokich norm dotyczących udzielania zezwoleń. 
Środki ochrony roślin, na które udzielono zezwolenia dla konkretnych celów związanych z 
badaniami i rozwojem, nie powinny być wprowadzane na rynek. 
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Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 301
Artykuł 29 ustęp 1 litera c a) (nowa)

ca) jego formuła (techniczna) jest taka, że 
narażenie użytkowników i inne zagrożenia 
są maksymalnie ograniczone bez narażania 
skuteczności środka;

Or. en

Uzasadnienie

Różne formuły znacznie różnią się pod względem ryzyka – np. proszek w porównaniu z 
granulkami czy formuła zawierająca rozpuszczalnik organiczny w porównaniu z emulsjami 
rozpuszczalnymi w wodzie. Sama formuła nie powinna zwiększać zagrożenia związanego ze 
stosowaniem konkretnego środka ochrony roślin, jeżeli można tego uniknąć. Proponowany 
tekst pomógłby zagwarantować zastosowanie formuły związanej z najmniejszym możliwym 
ryzykiem, kiedy środek jest wprowadzany na rynek. 

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 302
Artykuł 29 ustęp 1 litera e a ) (nowa)

ea) sprawdzono wszystkie metabolity 
substancji czynnej (substancji czynnych), 
znane w chwili stosowania, i zapewniono 
ich zgodność z wszystkimi zasadami 
określonymi w ust. 6;

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 303
Artykuł 29 ustęp 1 litera f)

f) pozostałości wynikające z dozwolonego 
stosowania środka o znaczeniu
toksykologicznym, ekotoksykologicznym i 
środowiskowym można wyznaczyć za 
pomocą odpowiednich, stosowanych ogólnie 

f) pozostałości wynikające z dozwolonego 
stosowania środka można wyznaczyć za 
pomocą znormalizowanych, stosowanych 
ogólnie we wszystkich państwach 
członkowskich metod, które wykazują się 
dostatecznym stopniem czułości w stosunku 
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metod; do potencjalnie niebezpiecznych stężeń w 
różnych czynnikach naturalnych i 
biologicznych. Pozostałości powinny być 
możliwe do wykrycia przy pomocy 
powszechnych metod stosowanych w 
unijnych laboratoriach referencyjnych;

Or. de

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 304
Artykuł 29 ustęp 1 litera f)

f) pozostałości wynikające z dozwolonego 
stosowania środka o znaczeniu 
toksykologicznym, ekotoksykologicznym i 
środowiskowym można wyznaczyć za 
pomocą odpowiednich, stosowanych ogólnie 
metod;

f) pozostałości wynikające z dozwolonego 
stosowania środka o znaczeniu 
toksykologicznym, ekotoksykologicznym i 
środowiskowym można wyznaczyć za 
pomocą znormalizowanych, stosowanych 
ogólnie we wszystkich państwach 
członkowskich metod, które są 
wystarczająco czułe w odniesieniu do 
poziomów potencjalnego zagrożenia w 
różnych czynnikach środowiskowych i 
biologicznych. Pozostałości powinny być 
możliwe do wykrycia przy pomocy 
powszechnych metod wielokrotnej 
pozostałości, które stosuje się w unijnych 
laboratoriach referencyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić znormalizowane metody, odpowiednio czułe, aby wykryć wszelkie 
pozostałości substancji czynnych w odniesieniu do poziomów potencjalnego zagrożenia w 
różnych czynnikach środowiskowych i biologicznych, tak aby nie przeoczyć skutków, które nie 
są łatwo wykrywalne metodami będącymi w powszechnym użyciu.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 305
Artykuł 29 ustęp 1 litera f)

f) pozostałości wynikające z dozwolonego f) pozostałości wynikające z dozwolonego 
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stosowania środka o znaczeniu 
toksykologicznym, ekotoksykologicznym i 
środowiskowym można wyznaczyć za 
pomocą odpowiednich, stosowanych 
ogólnie metod;

stosowania środka można wyznaczyć za 
pomocą metod, które są wystarczająco czułe 
w odniesieniu do technicznie wykrywalnych 
poziomów, które mogą być obecne w 
różnych czynnikach środowiskowych i 
biologicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na zagrożenia i szkodliwe działanie związane ze stosowaniem środków ochrony 
roślin, powinny istnieć ogólnie stosowane metody pomiaru pozostałości wszystkich 
dozwolonych substancji. Metody te powinny być wystarczająco czułe, aby umożliwić 
wykrywanie technicznie wykrywalnych poziomów, które mogą być obecne w różnych 
czynnikach środowiskowych i biologicznych. Obejmuje to wszelkie cząstki, kropelki i pary 
obecne w powietrzu na skutek oprysków, pozostałości przenoszone na pyłkach lub pyłach (np. 
podczas żniw), przenoszenie skażonej gleby i przemieszczanie się pestycydów na duże 
odległości, jak również pozostałości w wodzie, żywności i paszy.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 306
Artykuł 29 ustęp 1 litera f)

f) pozostałości wynikające z dozwolonego 
stosowania środka o znaczeniu 
toksykologicznym, ekotoksykologicznym i 
środowiskowym można wyznaczyć za 
pomocą odpowiednich, stosowanych ogólnie
metod;

f) pozostałości wynikające z dozwolonego 
stosowania środka można wyznaczyć za 
pomocą znormalizowanych, stosowanych 
ogólnie we wszystkich państwach 
członkowskich metod, które są 
wystarczająco czułe w odniesieniu do 
technicznie wykrywalnych poziomów, które 
mogą być obecne w różnych czynnikach
środowiskowych i biologicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z wcześniejszą poprawką zaproponowaną do art. 4 ust. 2 lit. c) i jej 
uzasadnieniem.
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Åsa Westlund

Poprawka 307
Artykuł 29 ustęp 1 litera h a) (nowa)

ha) udzielenie zezwolenia nie jest sprzeczne 
z krajowymi planami opracowanymi 
zgodnie z dyrektywą 2007/XXX/WE 
[ustanawiającą ramy wspólnotowego 
działania na rzecz osiągnięcia 
zrównoważonego stosowania pestycydów].

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie mogą być zmuszane do akceptowania środków ochrony roślin, 
których stosowanie powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych lub stwarza niepotrzebne 
ryzyko i zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz jest sprzeczne z krajowymi 
politykami dotyczącymi środowiska naturalnego i zdrowia. Przed udzieleniem zezwolenia na 
środki ochrony roślin państwa członkowskie powinny mieć możność wzięcia pod uwagę 
warunków regionalnych. 

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos + Dan Jørgensen i Chris Davies + 
Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Poprawka 308
Artykuł 29 ustęp 2

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a), 
państwo członkowskie może, w okresie 5 lat 
od przyjęcia programu prac wymienionego 
w art. 26, zezwolić na wprowadzenie do 
obrotu na swoim terytorium środków 
ochrony roślin zawierających synergetyki i 
środki zabezpieczające niezatwierdzone, ale 
objęte tym programem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ środki ochrony roślin często zawierają szereg substancji, które mogą zmieniać 
działanie składnika czynnego/substancji czynnej w ramach formuły, nie można założyć, że 
wszystkie produkty i formuły zawierające dany synergetyk lub substancję zabezpieczającą 
objętą programem przeglądu, o którym mowa w art. 26, nie będą wywierały szkodliwych 
skutków na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko naturalne. Potencjalne niepożądane 
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skutki zdrowotne muszą być poddane ocenie przed udzieleniem zezwolenia, tak aby ustalić, że 
środek nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 309
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 
określone w rozporządzeniu przyjętym 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
76 ust. 2, przenoszącym wymagania 
załącznika VI do dyrektywy 91/414/EWG ze 
zmianami, które są niezbędne z uwagi na 
przejście od dyrektywy do rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 76 sprawozdawcy.

Poprawienie sposobu sformułowania. Przyjęcie rozporządzenia w sprawie jednolitych zasad 
oceny i udzielania zezwoleń w ramach procedury doradczej powinno sprowadzić się do 
przeniesienia istniejących wymogów. Zagwarantuje to istnienie odpowiedniej bazy dla oceny 
substancji czynnych po przejściu z obecnej dyrektywy do nowego rozporządzenia. 

Zmiany powinny być ograniczone do poprawek redakcyjnych, zwłaszcza że jednolite zasady
powinny zostać przyjęte w ramach procedury współdecyzji w bardzo niedalekiej przyszłości 
(patrz poprawka do art. 75), ponieważ stanowią kluczowy element rozporządzenia.

Poprawkę złożył Michl Ebner

Poprawka 310
Artykuł 29 ustęp 6 a (nowy)

6a. Jeżeli w jednym z państw członkowskich 
środek ochrony roślin uzyskał zezwolenie w 
specjalnym zakresie, środkowi 
przywożonemu z innego państwa 
członkowskiego, które nie wydało mu 
zezwolenia w takim zakresie, a uznanemu 
na podstawie przepisów dotyczących 
udzielania zezwoleń, zawartych w 
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niniejszym rozporządzeniu za jednakowy 
lub równoważny, nie można odmówić 
zezwolenia w takim zakresie na podstawie 
szczególnych wymogów odnoszących się do 
zezwolenia.

Or. de

Uzasadnienie

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 311
Artykuł 30 tytuł i ustęp 1

Treść Treść zezwolenia
1. Zezwolenie określa uprawę oraz cele, w 
których może być stosowany środek 
ochrony roślin. 

1. Zezwolenie, w postaci znormalizowanego 
formularza, określa uprawę oraz cele, w 
których może być stosowany środek 
ochrony roślin. 

Or. el

Uzasadnienie

Formularz zezwolenia powinien być znormalizowany oraz identyczny we wszystkich 
państwach członkowskich 

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 312
Artykuł 30 ustęp 2

2. Zezwolenie określa wymagania związane 2. Zezwolenie określa wymagania związane 
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z wprowadzeniem do obrotu oraz 
stosowaniem środka ochrony roślin. 
Wymagania te obejmują warunki stosowania 
niezbędne, by zapewnić zgodność z 
warunkami i wymaganiami przewidzianymi 
w rozporządzeniu zatwierdzającym 
substancje czynne, środki zabezpieczające i 
synergetyki. Zezwolenie obejmuje
klasyfikację środków ochrony roślin do 
celów dyrektywy 1999/45/WE.

z wprowadzeniem do obrotu oraz 
stosowaniem środka ochrony roślin. 
Wymagania te obejmują przynajmniej:

i) warunki stosowania niezbędne, by 
zapewnić zgodność z warunkami i 
wymaganiami przewidzianymi w 
rozporządzeniu zatwierdzającym substancje 
czynne, środki zabezpieczające i synergetyki 
oraz odnoszącymi się do środków ochrony 
roślin, określonymi w art. 4 ust. 3;
(ii) klasyfikację środków ochrony roślin 
zgodną z dyrektywą 1999/45/WE;
(iii) informacje dotyczące właściwego 
stosowania środka oraz przestrzegania 
warunków i zasad zintegrowanej ochrony 
roślin.

Or. de

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 313
Artykuł 30 ustęp 2

2. Zezwolenie określa wymagania związane 
z wprowadzeniem do obrotu oraz 
stosowaniem środka ochrony roślin. 
Wymagania te obejmują warunki stosowania 
niezbędne, by zapewnić zgodność z 
warunkami i wymaganiami przewidzianymi 
w rozporządzeniu zatwierdzającym 
substancje czynne, środki zabezpieczające i 
synergetyki. Zezwolenie obejmuje 
klasyfikację środków ochrony roślin do 
celów dyrektywy 1999/45/WE.

Zezwolenie określa wymagania związane z 
wprowadzeniem do obrotu oraz 
stosowaniem środka ochrony roślin. 
Wymagania te obejmują przynajmniej 
warunki stosowania niezbędne, by zapewnić 
zgodność z warunkami i wymaganiami 
przewidzianymi w rozporządzeniu 
zatwierdzającym substancje czynne, środki 
zabezpieczające i synergetyki oraz wymogi i 
warunki dotyczące środków ochrony roślin 
wymienione w art. 4 ust. 3. Zezwolenie 
obejmuje klasyfikację środków ochrony 
roślin do celów dyrektywy 1999/45/WE.
Zezwolenie nakłada wymóg, aby środek był 
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stosowany zgodnie z zasadami 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami 
określonymi w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia, począwszy od 2012 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność zezwolenia z innymi przepisami przedmiotowego 
rozporządzenia. Definicja zintegrowanej ochrony przed szkodnikami powinna być 
sformułowana jako minimum.

Poprawkę złożyli Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Poprawka 314
Artykuł 30 ustęp 3, część wprowadzająca

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2,
mogą obejmować:

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2,
powinny obejmować:

Or. en

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz i Christa Klaß

Poprawka 315
Artykuł 30 ustęp 3 litera a) i b)

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
dystrybucji i stosowania środka ochrony 
roślin w celu ochrony zdrowia osób 
zajmujących się jego dystrybucją, 
użytkowników i pracowników;

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
jego dystrybucji;

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

b) inne ograniczenia związane ze 
stosowaniem środka ochrony roślin mające 
na celu ochronę zdrowia dystrybutorów, 
użytkowników, pracowników i sąsiadów.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić warunki dystrybucji i stosowania. 

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 316
Artykuł 30 ustęp 3 litera a) i b)

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
dystrybucji i stosowania środka ochrony 
roślin w celu ochrony zdrowia osób 
zajmujących się jego dystrybucją, 
użytkowników i pracowników;

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
dystrybucji i stosowania środka ochrony 
roślin w celu ochrony zdrowia osób 
zajmujących się jego dystrybucją, 
użytkowników i pracowników, jak również
konsumentów, mieszkańców i osób 
znajdujących się w pobliżu;

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

b) zobowiązanie do zgłaszania oprysków do 
scentralizowanego systemu, 
odpowiedzialnego za informowanie 
wszelkich sąsiadów, mieszkańców i osób 
znajdujących się w pobliżu, które mogą być 
narażone na przenoszenie aerozoli, przed 
użyciem środka, a także tych którzy zażądali 
poinformowania.

Or. en

Uzasadnienie

W myśl proponowanej poprawki ochroną, jaką przewidziano dla dystrybutorów, 
użytkowników i pracowników, obejmuje się również mieszkańców i osoby znajdujące się w 
pobliżu, które mogą być ciągle narażane na działanie środków ochrony roślin.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 317
Artykuł 30 ustęp 3 litera a)

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
dystrybucji i stosowania środka ochrony 
roślin w celu ochrony zdrowia osób 
zajmujących się jego dystrybucją, 
użytkowników i pracowników;

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
dystrybucji i stosowania środka ochrony 
roślin w celu ochrony zdrowia osób 
zajmujących się jego dystrybucją, 
użytkowników, pracowników, 
mieszkańców, osób znajdujących się w 
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pobliżu i konsumentów, a także ochrony 
zwierząt i środowiska naturalnego;

Or. en

Uzasadnienie

Należy objąć ochroną wszystkie podgrupy ludności narażone na ekspozycję na środki ochrony 
roślin. Owe podgrupy to użytkownicy profesjonalni i nieprofesjonalni, mieszkańcy, osoby 
znajdujące się w pobliżu, pracownicy, grupy szczególnie narażone i konsumenci, którzy są 
narażeni bezpośrednio lub pośrednio wskutek kontaktu z powietrzem, żywnością, paszą, wodą 
lub środowiskiem. 

Poprawkę złożyli Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Poprawka 318
Artykuł 30 ustęp 3 litera a)

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
dystrybucji i stosowania środka ochrony 
roślin w celu ochrony zdrowia osób 
zajmujących się jego dystrybucją, 
użytkowników i pracowników;

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
dystrybucji i stosowania środka ochrony 
roślin w celu ochrony zdrowia osób 
zajmujących się jego dystrybucją, 
użytkowników, pracowników oraz 
mieszkańców i osób znajdujących się w 
pobliżu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy objąć ochroną wszystkie podgrupy ludności narażone na ekspozycję na środki ochrony 
roślin. Owe podgrupy to użytkownicy profesjonalni i nieprofesjonalni, mieszkańcy, osoby 
znajdujące się w pobliżu, pracownicy, grupy szczególnie narażone i konsumenci, którzy są 
narażeni bezpośrednio lub pośrednio wskutek kontaktu z powietrzem, żywnością, paszą, wodą 
lub środowiskiem.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 319
Artykuł 30 ustęp 3 litera a)

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
dystrybucji i stosowania środka ochrony 
roślin w celu ochrony zdrowia osób 
zajmujących się jego dystrybucją, 
użytkowników i pracowników;

a) ograniczenie środka w odniesieniu do 
dystrybucji i stosowania środka ochrony 
roślin w celu ochrony zdrowia osób 
zajmujących się jego dystrybucją, 
użytkowników i pracowników oraz ochrony 
środowiska naturalnego;
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Or. pl

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest dodanie słów „ochrony środowiska naturalnego”, aby zapewnić ochronę 
środowiska, a także ochronę wód podziemnych.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 320
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

Or. de

Uzasadnienie

Zobowiązanie do informowania sąsiadów przed zastosowaniem środka ochrony roślin jest 
niewykonalne w praktyce. Do celów zintegrowanej ochrony roślin konieczne jest raczej 
szybkie podejmowanie decyzji, co z reguły uniemożliwia poinformowanie sąsiadów z 
wyprzedzeniem. Zobowiązanie do informowania jest sprzeczne z dążeniem do uproszczenia 
procedur administracyjnych.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 321
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. 

b) zobowiązanie do informowania, w tym za 
pomocą instrumentów sygnalizacyjnych, 
wszelkich sąsiadów, mieszkańców i osób 
znajdujących się w pobliżu, które mogą być 
narażone na przenoszenie aerozoli, przed 
użyciem środka, a także tych którzy zażądali 
poinformowania.

Or. en
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Poprawkę złożyli Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Poprawka 322
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. 

b) prawne zobowiązanie do informowania 
wszelkich mieszkańców i sąsiadów, którzy 
mogą być narażeni na przenoszenie aerozoli 
i różne inne źródła narażenia wynikające z 
oprysku upraw w ich okolicy, przynajmniej 
48 godzin przed użyciem jakiegokolwiek 
środka.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na ryzyko, zagrożenia związane ze zdrowiem i środowiskiem naturalnym oraz 
szkodliwe oddziaływanie związane ze stosowaniem środków ochrony roślin, jest bezwzględnie 
konieczne, aby przed jakimkolwiek opryskiem mieszkańcy byli powiadamiani o chemikaliach, 
jakie mają być zastosowane, tak aby umożliwić im przedsięwzięcie niezbędnych środków 
ostrożności w celu zminimalizowania zagrożenia. Okres powiadomienia powinien wynosić 
48 godzin przed jakimkolwiek opryskiem, czyli tyle samo, ile wynosi termin stosowany w 
Wielkiej Brytanii względem pszczelarzy w odniesieniu do pszczół. 

Poprawkę złożyła Marianne Thyssen

Poprawka 323
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.

b) zobowiązanie do prowadzenia dostępnych 
rejestrów środków ochrony roślin 
stosowanych w gospodarstwie. Rejestry te 
powinny być w dowolnym momencie 
udostępniane do kontroli na żądanie
właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Z przyczyn praktycznych nie jest możliwe wprowadzenie obowiązku informowania wszelkich 
sąsiadów, którzy zażądali poinformowania, przed zastosowaniem środka ochrony roślin. 
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Praktyka optymalnej ochrony roślin często zakłada jedynie ograniczony okres, uzależniony 
np. od warunków atmosferycznych, kiedy to środki ochrony roślin można zastosować
z optymalnym skutkiem. Wymóg informowania sąsiadów powoduje niepotrzebne 
skomplikowanie przepisów, często kosztem optymalnej ochrony roślin, i może powodować 
większe oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko naturalne.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Poprawka 324
Artykuł 30 ustęp 3 litera b a) (nowa)

ba) wszelkie ograniczenia lub zakazy 
stosowania pestycydów na obszarach 
używanych przez ogół ludności lub 
wrażliwe grupy ludności, takich jak obszary 
mieszkalne, parki, ogrody publiczne, tereny 
sportowe, boiska szkolne, place zabaw dla 
dzieci itp. oraz w ich sąsiedztwie. 

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe warunki stosowania w ramach zatwierdzania wszystkich pestycydów powinny 
zawierać szczegółowe wymogi dotyczące zakazu stosowania pestycydów na obszarach 
używanych przez ogół ludności lub wrażliwe grupy ludności, takich jak obszary mieszkalne, 
parki, ogrody publiczne, tereny sportowe, boiska szkolne, place zabaw dla dzieci itp. oraz w 
ich sąsiedztwie.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 325
Artykuł 30 ustęp 3 litera b b) (nowa)

bb) inne ograniczenia lub warunki w 
ramach udzielania zezwolenia odnoszące 
się do stosowania pestycydów, w 
szczególności jeżeli mają one chronić 
zdrowie dystrybutorów, użytkowników, 
pracowników, mieszkańców, osób 
znajdujących się w pobliżu i konsumentów 
lub zdrowie zwierząt i środowisko. 

Or. en
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Uzasadnienie

Nowa litera umożliwiłaby państwom członkowskim włączenie innych ograniczeń lub 
warunków, zwłaszcza mających chronić dystrybutorów, użytkowników, pracowników, 
mieszkańców, osób znajdujących się w pobliżu i konsumentów lub zdrowie zwierząt 
i środowisko. 

Poprawkę złożył Michl Ebner

Poprawka 326
Artykuł 30 ustęp 3 a (nowy)

3a. Warunki określone w ust. 2 nie 
obejmują żadnych wymogów językowych 
odnoszących się do opakowania, 
etykietowania lub oznakowania, 
sprzecznych z zasadą zrównoważonej 
ochrony konsumentów i nieobowiązujących 
w odniesieniu do środków ochrony roślin 
dowolnego pochodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Poprawka 327
Artykuł 32 ustęp 1

1. Osoba zamierzająca wprowadzić do 
obrotu środek ochrony roślin składa wniosek 
o zezwolenie, osobiście lub za 
pośrednictwem przedstawiciela, w każdym 
państwie członkowskim, gdzie środek 
ochrony roślin ma być wprowadzony do 

1. Osoba zamierzająca wprowadzić do 
obrotu środek ochrony roślin składa wniosek 
o zezwolenie, osobiście lub za 
pośrednictwem przedstawiciela, w jednym 
lub kilku państwach członkowskich danej 
strefy, gdzie środek ochrony roślin ma być 
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obrotu. wprowadzony do obrotu.

Or. de

Uzasadnienie

Erklärtes Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung 
einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern muss der Antragsteller seinen Antrag nicht in 
jedem Mitgliedsstaat der betreffenden Zone einreichen, in dem das Mittel zugelassen werden 
soll, sondern lediglich in einem Mitgliedsstaat. Zudem soll vorgeschlagen werden, welcher 
Mitgliedsstaat fortan federführend als berichterstattender Mitgliedsstaat für die Zone 
bezeichnet wird. Die übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone sollten umfassend in die Prüfung 
des jeweiligen Mittels einbezogen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass nach 
Prüfung des Mittels auch eine Zulassung innerhalb der Zone möglich ist.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 328
Artykuł 32 ustęp 1

1. Osoba zamierzająca wprowadzić do 
obrotu środek ochrony roślin składa wniosek 
o zezwolenie, osobiście lub za 
pośrednictwem przedstawiciela, w każdym
państwie członkowskim, gdzie środek 
ochrony roślin ma być wprowadzony do 
obrotu.

1. Osoba zamierzająca wprowadzić do 
obrotu środek ochrony roślin składa wniosek 
o zezwolenie, osobiście lub za 
pośrednictwem przedstawiciela, w jednym
państwie członkowskim UE, które to 
zezwolenie obowiązuje w całej strefie.

Or. de

Uzasadnienie

Dla ostatecznego ustanowienia działającego rynku wewnętrznego środków ochrony roślin 
konieczne jest wprowadzenie zezwolenia strefowego, obowiązującego w całej UE.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Poprawka 329
Artykuł 32 ustęp 2

2. Wniosek obejmuje: 2. Wniosek obejmuje:

a) wykaz stref i państw członkowskich, w 
których wnioskodawca złożył wniosek;

a) wykaz stref, w których wnioskodawca 
złożył wniosek;
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b) propozycję państwa członkowskiego, od 
którego wnioskodawca oczekuje oceny 
wniosku w danej strefie;

b) propozycję państwa członkowskiego, od 
którego wnioskodawca oczekuje objęcia 
wiodącej roli w zakresie oceny wniosku w 
danej strefie;

c) poświadczony egzemplarz wszelkich 
zezwoleń już udzielonych dla tego środka 
ochrony roślin w państwie członkowskim.

c) poświadczony egzemplarz wszelkich 
zezwoleń już udzielonych dla tego środka 
ochrony roślin w państwie członkowskim.

Or. de

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Poprawka 330
Artykuł 32 ustęp 5 akapit drugi

Na żądanie wnioskodawca dostarcza 
państwu członkowskiemu próbki środka 
ochrony roślin i normy analityczne jego 
składników.

Na żądanie wnioskodawca dostarcza 
państwom członkowskim uczestniczącym w 
ocenie próbki środka ochrony roślin i normy 
analityczne jego składników.

Or. de

Poprawkę złożyli Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Poprawka 331
Artykuł 34

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę, chyba że państwo 
członkowskie z tej samej strefy wyrazi zgodę 
na jego rozpatrzenie. Państwo 
członkowskie, które rozpatrzy wniosek 
informuje o tym wnioskodawcę.

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę, przy udziale wszystkich 
państw członkowskich należących do danej 
strefy.

Na żądanie państwa członkowskiego 
rozpatrującego wniosek, pozostałe państwa 
członkowskie z tej samej strefy, w której 
wnioskodawca złożył wniosek podejmują 
współpracę w celu zapewnienia
sprawiedliwego obciążenia pracą.

Konieczne jest zapewnienie możliwie 
sprawiedliwego obciążenia pracą.

Pozostałe państwa członkowskie w strefie, 
w której złożono wniosek, powstrzymują się 
od prowadzenia dalszych czynności w 
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oczekiwaniu na ocenę dokumentacji przez 
państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek.

Or. de

Uzasadnienie

Określonym celem zmiany zezwolenia dla środków ochrony roślin jest wprowadzenie 
zezwolenia strefowego, stanowiącego krok w stronę harmonizacji zezwoleń dla środków 
ochrony roślin w Europie. W tym celu konieczne jest włączenie przez państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy wszystkich pozostałych państw członkowskich danej strefy we 
wszystkie etapy rozpatrywania i oceny. W ten sposób zapewnia się możliwość wydania 
również w całej strefie zezwolenia dla rozpatrywanego środka.

Poprawkę złożyły Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 332
Artykuł 34

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę, chyba że państwo 
członkowskie z tej samej strefy wyrazi 
zgodę na jego rozpatrzenie. Państwo 
członkowskie, które rozpatrzy wniosek 
informuje o tym wnioskodawcę.

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę, przy udziale wszystkich 
państw członkowskich danej strefy, chyba 
że państwo członkowskie z tej samej strefy 
wyrazi zgodę na jego rozpatrzenie. Państwo 
członkowskie, które rozpatrzy wniosek 
informuje o tym wnioskodawcę.

Na żądanie państwa członkowskiego 
rozpatrującego wniosek, pozostałe państwa 
członkowskie z tej samej strefy, w której 
wnioskodawca złożył wniosek podejmują 
współpracę w celu zapewnienia 
sprawiedliwego obciążenia pracą.

Na żądanie państwa członkowskiego 
rozpatrującego wniosek, wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie z tej samej strefy 
podejmują współpracę w celu zapewnienia 
możliwie sprawiedliwego obciążenia pracą.

Pozostałe państwa członkowskie w strefie, 
w której złożono wniosek, powstrzymują się 
od prowadzenia dalszych czynności w 
oczekiwaniu na ocenę dokumentacji przez 
państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek.

Or. de
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Uzasadnienie

Określonym celem zmiany zezwolenia dla środków ochrony roślin jest wprowadzenie 
zezwolenia strefowego, stanowiącego krok w stronę harmonizacji zezwoleń dla środków 
ochrony roślin w Europie. W tym celu konieczne jest włączenie przez państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy wszystkich pozostałych państw członkowskich danej strefy we 
wszystkie etapy rozpatrywania i oceny. W ten sposób zapewnia się możliwość wydania 
również w całej strefie zezwolenia dla rozpatrywanego środka.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 333
Artykuł 34 akapit pierwszy

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę, chyba że państwo 
członkowskie z tej samej strefy wyrazi
zgodę na jego rozpatrzenie. Państwo 
członkowskie, które rozpatrzy wniosek 
informuje o tym wnioskodawcę.

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę. Inne państwo członkowskie 
z tej samej strefy może wyrazić zgodę na 
jego rozpatrzenie, jeżeli wnioskodawca 
wyrazi na to zgodę.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek powinien być rozpatrywany przez państwo członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę lub, w porozumieniu z wnioskodawcą, przez inne państwo członkowskie 
wyrażające zgodę na jego rozpatrzenie. Taka procedura zapewnia przejrzystość i już w 
przeszłości dowiodła swojej skuteczności, ponieważ pozwala na najlepsze wykorzystanie 
fachowej wiedzy państw członkowskich.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 334
Artykuł 34 akapit pierwszy

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę, chyba że państwo 
członkowskie z tej samej strefy wyrazi 
zgodę na jego rozpatrzenie. Państwo 
członkowskie, które rozpatrzy wniosek 
informuje o tym wnioskodawcę.

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę, chyba że państwo 
członkowskie z tej samej strefy wyrazi 
zgodę na jego rozpatrzenie. Państwo 
członkowskie, które rozpatrzy wniosek 
informuje o tym wnioskodawcę i pozostałe 
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państwa członkowskie w danej strefie.

Or. el

Uzasadnienie

Jeżeli wybór stref zostanie przyjęty, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
powinno informować wszystkie państwa członkowskie w danej strefie.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 335
Artykuł 34 akapit trzeci a (nowy)

Po konsultacji z Komisją państwa 
członkowskie w danej strefie mogą przyjąć 
szczegółowe przepisy dotyczące stosowania 
akapitu pierwszego.

Or. el

Uzasadnienie

Za zgodą Komisji państwa członkowskie powinny zachować prawo do pewnej elastyczności.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 336
Artykuł 35 ustęp 1 akapit pierwszy i drugi

1. Państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek dokonuje niezależnej, obiektywnej i 
przejrzystej oceny w świetle aktualnej
wiedzy naukowej i technicznej. 

1. Państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek dokonuje niezależnej, obiektywnej i 
przejrzystej oceny w świetle uznanych 
wytycznych i wymogów naukowych i 
technicznych istniejących w momencie 
składania wniosku, bez uszczerbku dla 
art. 21. 

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 

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 warunkach 
stosowania, a skutki jego stosowania 
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stosowania mieszczą się w dozwolonych 
warunkach

mieszczą się w dozwolonych warunkach

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje we wprowadzanie na rynek nowych środków ochrony roślin mają kluczowe 
znaczenie, zwłaszcza dla MŚP, a przewidywalny system podejmowania decyzji jest potrzebny, 
aby dać pewność inwestującym firmom. Zmienianie zasad po terminie złożenia wniosku jest 
niewłaściwe i zniechęca spółki do inwestowania. Proponowane brzmienie drugiej części 
gwarantuje pewność prawną w przypadku sporów sądowych. Realistyczne warunki można 
ocenić i zmierzyć, dzięki czemu sądy mogą orzekać w oparciu o mierzalne fakty.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio

Poprawka 337
Artykuł 35 ustęp 1 akapit drugi

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.

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 warunkach 
stosowania, a skutki jego stosowania 
mieszczą się w dozwolonych warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie decyzje powinny być oparte na realistycznych warunkach, aby zagwarantować 
pewność prawną na wypadek sporów sądowych. Realistyczne warunki można ocenić 
i zmierzyć, dzięki czemu sądy mogą orzekać w oparciu o mierzalne fakty, które nie 
pozostawiają wątpliwości. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 338
Artykuł 35 ustęp 1 akapit trzeci

Państwo członkowskie rozpatrujące wniosek 
udostępnia ocenę pozostałym państwom 

Państwo członkowskie rozpatrujące wniosek 
udostępnia ocenę pozostałym państwom 
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członkowskim w strefie, w której złożono
wniosek.

członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Dla ostatecznego ustanowienia działającego rynku wewnętrznego środków ochrony roślin
konieczne jest wprowadzenie zezwolenia strefowego, obowiązującego w całej UE. Z tego 
względu konieczne jest dostosowanie całego tekstu.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 339
Artykuł 35 ustęp pierwszy akapit trzeci

Państwo członkowskie rozpatrujące wniosek 
udostępnia ocenę pozostałym państwom 
członkowskim w strefie, w której złożono 
wniosek.

Państwo członkowskie rozpatrujące wniosek 
udostępnia ocenę pozostałym państwom 
członkowskim, do których złożono wniosek.

Or. nl

Uzasadnienie

Podział na strefy nie jest właściwy dla celów związanych z udzielaniem zezwoleń, ponieważ 
warunki klimatyczne, biologiczne i wodne w poszczególnych krajach nie są porównywalne 
w proponowanych strefach.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio

Poprawka 340
Artykuł 35 ustęp 2

2. Zainteresowane państwa członkowskie 
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 

2. Bez uszczerbku dla art. 30 i 31, jeżeli 
jedno państwo członkowskie wydało już 
zezwolenie dotyczące środka ochrony 
roślin, pozostałe państwa członkowskie w 
ciągu 180 dni od otrzymania wniosku 
podejmują decyzję, czy i na jakich 
warunkach zezwolić na przedmiotowy 
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warunkach, łącznie z klasyfikacją do celów 
dyrektywy 1999/45/WE, jak państwo 
członkowskie rozpatrujące wniosek.

środek ochrony roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 86 sprawozdawcy podział na strefy uznawania zezwoleń nie jest 
właściwy, ponieważ warunki w proponowanych strefach często nie są porównywalne. 
Zezwolenia powinny być wydawane jedynie na szczeblu państwa członkowskiego, ale należy o 
nich powiadamiać inne państwa członkowskie. W rozsądnym terminie 180 dni powiadomione 
państwa członkowskie powinny mieć obowiązek potwierdzenia, odrzucenia lub ograniczenia 
danego zezwolenia odpowiednio do konkretnej sytuacji panującej w ich kraju. 

Poprawkę złożyły Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 341
Artykuł 35 ustęp 2

2. Zainteresowane państwa członkowskie 
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.

2. Państwa członkowskie danej strefy 
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 danej 
strefy udzielają, o ile to możliwe, zezwolenia 
na dany środek ochrony roślin na takich 
samych warunkach, łącznie z klasyfikacją do 
celów dyrektywy 1999/45/WE, jak państwo 
członkowskie rozpatrujące wniosek, chyba, 
że konieczne jest uwzględnienie 
zróżnicowanych, niedających się porównać 
warunków stosowania, odnoszących się do 
rolnictwa, zdrowia roślin lub środowiska 
naturalnego.

Or. de

Uzasadnienie

Celem zmiany rozporządzenia jest wprowadzenie zezwolenia strefowego, stanowiącego krok 
w stronę harmonizacji zezwoleń dla środków ochrony roślin w Europie. Z tego względu, 
opierając się na badaniu i ocenie zarówno państwa członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy, jak również pozostałych zaangażowanych państw, państwa członkowskie 
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danej strefy powinny wydać zezwolenie dla danego środka ochrony roślin na tych samych 
warunkach, chyba że konieczne jest uwzględnienie zróżnicowanych warunków krajowych.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 342
Artykuł 35 ustęp 2

2. Zainteresowane państwa członkowskie 
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. 

2. Zainteresowane państwa członkowskie
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 
jak państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek, chyba że warunki rolnicze i 
środowiskowe znacząco się różnią i 
wymagają dalszej oceny. 

Or. en

Uzasadnienie

Zatwierdzając środki, państwa członkowskie powinny móc wziąć pod uwagę istotne kwestie 
lokalne. Za klasyfikację powinien być odpowiedzialny wnioskodawca, a nie państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w danej strefie, ponieważ spowodowałoby to 
znaczne opóźnienia w procedurze i mogłoby doprowadzić do powstania różnych klasyfikacji 
w poszczególnych strefach.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 343
Artykuł 35 ustęp 2

2. Zainteresowane państwa członkowskie 
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, 

2. Zainteresowane państwa członkowskie 
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, 
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łącznie z klasyfikacją do celów dyrektywy 
1999/45/WE, jak państwo członkowskie 
rozpatrujące wniosek.

łącznie z klasyfikacją do celów dyrektywy 
1999/45/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Dla ostatecznego ustanowienia działającego rynku wewnętrznego środków ochrony roślin 
konieczne jest wprowadzenie zezwolenia strefowego, obowiązującego w całej UE. Z tego 
względu konieczne jest dostosowanie całego tekstu.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 344
Artykuł 35 ustęp 2

2. Zainteresowane państwa członkowskie 
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.

2. Po udzieleniu zezwolenia na dany środek 
ochrony roślin w jednym z państw 
członkowskich inne państwo członkowskie 
podejmuje w terminie 90 dni od otrzymania 
wniosku decyzję w sprawie udzielenia 
zezwolenia dla danego środka, bez 
uszczerbku dla postanowień art. 30 i 31.

Or. de

Poprawkę złożyli Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Poprawka 345
Artykuł 35 ustęp 2

2. Zainteresowane państwa członkowskie 
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 

2. Państwa członkowskie danej strefy 
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 danej 
strefy udzielają zezwolenia na dany środek 
ochrony roślin na takich samych warunkach, 
łącznie z klasyfikacją do celów dyrektywy 
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1999/45/WE, jak państwo członkowskie 
rozpatrujące wniosek.

1999/45/WE, jak państwo członkowskie 
rozpatrujące wniosek.

Or. de

Uzasadnienie

Określonym celem zmiany rozporządzenia w sprawie zezwoleń dla środków ochrony roślin 
jest wprowadzenie zezwolenia strefowego, stanowiącego krok w stronę harmonizacji zezwoleń 
dla środków ochrony roślin w Europie. Z tego względu, opierając się na badaniu i ocenie 
zarówno państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, jak również pozostałych 
zaangażowanych państw, państwa członkowskie danej strefy powinny wydać zezwolenie dla 
danego środka ochrony roślin na tych samych warunkach.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 346
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

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten jest zbędny, jeżeli w ramach zatwierdzania środków państwa członkowskie mogą 
brać pod uwagę warunki lokalne.

Poprawkę złożyły Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 347
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.

3. Jeżeli państwo członkowskie chce wydać 
zezwolenie dla danego środka ochrony 
roślin przy innych warunkach stosowania 
niż państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek, niezwłocznie informuje o tych 
warunkach Komisję i przedkłada 
szczegółowe informacje dotyczące powodu 
takiego odstępstwa. Komisja bada 
zezwolenie wydane przez dane państwo 
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członkowskie. Jeżeli Komisja uzna, że nie 
ma widocznych powodów takiego 
odstępstwa, wzywa dane państwo 
członkowskie do wydania zezwolenia dla 
środka ochrony roślin na takich samych 
warunkach, jak państwo członkowskie 
odniesienia.

Or. de

Uzasadnienie

Celem zmiany rozporządzenia jest wprowadzenie zatwierdzenia strefowego, stanowiącego 
krok w stronę harmonizacji zatwierdzeń w Europie. Z tego względu, opierając się na badaniu 
i ocenie zarówno państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, jak również 
pozostałych zaangażowanych państw, państwa członkowskie danej strefy powinny wydać 
zezwolenie dla danego środka ochrony roślin na tych samych warunkach, chyba że konieczne 
jest uwzględnienie zróżnicowanych warunków krajowych.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 348
Artykuł 37 ustęp 4

4. Jeżeli zainteresowane państwa 
członkowskie nie osiągną wspólnego 
stanowiska w ciągu 90 dni, państwo 
członkowskie rozpatrujące wniosek o
zezwolenie kieruje sprawę do Komisji. 
Decyzja w sprawie spełnienia warunków, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b) zostaje 
przyjęta zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 76 ust. 2. Dziewięćdziesięciodniowy
okres rozpoczyna się w dniu, w którym 
państwo członkowskie rozpatrujące wniosek 
o zezwolenie poinformowało państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, 
że nie zgadza się z jego stanowiskiem, 
zgodnie z ust. 3.

4. Jeżeli zainteresowane państwa 
członkowskie nie osiągną wspólnego 
stanowiska w ciągu 180 dni, państwo 
członkowskie rozpatrujące wniosek o 
zezwolenie kieruje sprawę do Komisji. 
Decyzja w sprawie spełnienia warunków, o 
których mowa w art. 29 ust. 1 lit. b) zostaje 
przyjęta zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 76 ust. 2. Okres wynoszący 180 dni 
rozpoczyna się w dniu, w którym państwo 
członkowskie rozpatrujące wniosek o 
zezwolenie poinformowało państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, 
że nie zgadza się z jego stanowiskiem, 
zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić maksymalnie szybką procedurę udzielania zezwoleń, zgodną z wysokim 
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stopniem ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Oznacza to jednak, że jeżeli państwa 
członkowskie w pełni uwzględniają istotne szczególne warunki na swoim terytorium przed 
zezwoleniem lub odmową zezwolenia na środek, który został zatwierdzony w innym państwie 
członkowskim (a nie automatycznie zatwierdzają zezwolenie z innego państwa 
członkowskiego), termin dziewięćdziesięciodniowy jest nieodpowiedni.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz i Christa Klaß

Poprawka 349
Artykuł 38 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada wniosek wprowadzający 
znormalizowany format dokumentacji, o 
której mowa w lit. a) - c).

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić system podziału pracy, aby ułatwić proces podejmowania decyzji w 
państwach członkowskich, które udzielają zezwolenia na ten sam środek w ramach UE.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz i Christa Klaß

Poprawka 350
Artykuł 38 ustęp 2

2. Na żądanie, państwa członkowskie 
bezzwłocznie udostępniają pozostałym 
państwom członkowskim, Urzędowi i 
Komisji akta zawierające dokumentację 
dostarczoną zgodnie z ust. 1 lit. a), b) i c).

2. Aby ułatwić proces podejmowania 
decyzji, o którym mowa w art. 35 ust. 2,
państwa członkowskie po udzieleniu 
zezwolenia bezzwłocznie udostępniają 
pozostałym państwom członkowskim i 
Komisji akta zawierające dokumentację 
dostarczoną zgodnie z ust. 1 lit. a), b) i c) 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić system podziału pracy, aby ułatwić proces podejmowania decyzji w 
państwach członkowskich, które udzielają zezwolenia na ten sam środek w ramach UE.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz i Christa Klaß

Poprawka 351
Artykuł 38 ustęp 2 a (nowy)
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2a. W ciągu 12 tygodni od decyzji w 
sprawie zezwolenia na środek ochrony 
roślin państwa członkowskie udostępniają 
historię decyzji administracyjnych, o której 
mowa w ust. 1 lit c), na ogólnie dostępnej 
stronie internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić system podziału pracy, aby ułatwić proces podejmowania decyzji w 
państwach członkowskich, które udzielają zezwolenia na ten sam środek w ramach UE.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij i Esther De Lange

Poprawka 352
Artykuł 39 ustęp 1

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: 

1. Posiadacz zezwolenia lub osoba 
wyznaczona przez posiadacza na jego 
przedstawiciela 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, a także na zasadzie 
dobrowolności między państwami 
członkowskimi w różnych strefach, 
posiadających zbliżone warunki w 
odniesieniu do rolnictwa, zdrowia roślin i 
środowiska, w szczególności warunki 
klimatyczne istotne ze względu na 
stosowanie danego środka.
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Or. en

Uzasadnienie

Posiadacze lokalnych zezwoleń mogą się różnić w poszczególnych krajach. 

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

Poprawkę złożyli Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Poprawka 353
Artykuł 39 ustęp 1

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:

1. Zezwolenie dla tego samego środka 
ochrony roślin i dla takiego samego 
zastosowania wydawane jest obowiązkowo 
przez wszystkie państwa członkowskie danej 
strefy 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, niezależnie od 
strefy, do której należy państwo 
członkowskie odniesienia.

Or. de

Uzasadnienie

Podział UE na trzy strefy stanowi ważny krok w stronę europejskiej harmonizacji zezwoleń 
dla środków ochrony roślin. Poprawka gwarantuje, że po zbadaniu środka przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, z uwzględnieniem pozostałych państw 
członkowskich danej strefy, zezwolenie zostanie także obowiązkowo wydane we wszystkich 
państwach tej strefy. Jednocześnie podział na trzy strefy nie wyklucza, że w obszarach 
przejściowych między strefami, z uwagi na porównywalne warunki rolno-klimatyczne, 
konieczne będzie wzajemne uznawanie zezwoleń dla środków ochrony roślin między strefami.
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Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 354
Artykuł 39 ustęp 1 litera b)

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.

Or. en

Uzasadnienie

Wzajemne uznawanie niezależnie od stref powinno objąć również zaprawianie nasion. 
Zaprawianie nasion to mały i innowacyjny rynek, na którym dominują małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy zmniejszyć koszty administracyjne związane z zezwoleniem, aby 
zachęcać do stosowania innowacyjnych technologii i produktów, które zazwyczaj wiążą się ze 
stosowaniem mniejszej ilości środków ochrony roślin niż w przypadku ochrony upraw na 
polach. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania wzajemnego uznawania 
w różnych strefach za zasadzie dobrowolności, zwłaszcza tam, gdzie warunki są podobne.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 355
Artykuł 39 ustęp 1 litera b)

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.

Or. nl

Uzasadnienie

Harmonizacja zaprawiania nasion jest istotną kwestią. Zaprawianie nasion środkami ochrony 
roślin zawsze oznacza znaczne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin na 
uprawach.

Poprawkę złożyli Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß i 
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Marianne Thyssen 

Poprawka 356
Artykuł 39 ustęp 1 litera b a) (nowa)

ba) na zasadzie dobrowolności między 
państwami członkowskimi w różnych 
strefach, posiadających zbliżone warunki w 
odniesieniu do rolnictwa, zdrowia roślin i 
środowiska, w szczególności warunki 
klimatyczne istotne ze względu na 
stosowanie danego środka.

Or. en

Uzasadnienie

Wzajemne uznawanie niezależnie od stref powinno objąć również zaprawianie nasion. 
Zaprawianie nasion to mały i innowacyjny rynek, na którym dominują małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy zmniejszyć koszty administracyjne związane z zezwoleniem, aby 
zachęcać do stosowania innowacyjnych technologii i produktów, które zazwyczaj wiążą się ze 
stosowaniem mniejszej ilości środków ochrony roślin niż w przypadku ochrony upraw na 
polach. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania wzajemnego uznawania 
w różnych strefach za zasadzie dobrowolności, zwłaszcza tam, gdzie warunki są podobne.

Poprawkę złożyli Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges, Karl-Heinz 
Florenz

Poprawka 357
Artykuł 39 ustęp 1 litera b a) (nowa)

ba) do celów wydania w danej strefie 
zezwolenia dla środka ochrony roślin 
zatwierdzonego w innej strefie konieczne 
jest wyłącznie zbadanie warunków rolnych, 
klimatycznych i środowiskowych.

Or. en

Poprawkę złożyli Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Poprawka 358
Artykuł 39 ustęp 2

2. Wzajemne uznawanie nie dotyczy 2. Posiadacz zezwolenia może złożyć na 
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środków ochrony roślin zawierających 
substancję nadającą się do zastąpienia.

podstawie wzajemnego uznawania wniosek 
o zezwolenie dla tego samego środka 
ochrony roślin i dla takiego samego 
zastosowania w państwie członkowskim 
należącym do innej strefy.

Or. de

Uzasadnienie

Podział UE na trzy strefy stanowi ważny krok w stronę europejskiej harmonizacji zezwoleń 
dla środków ochrony roślin. Poprawka gwarantuje, że po zbadaniu środka przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, z uwzględnieniem pozostałych państw 
członkowskich danej strefy, zezwolenie zostanie także obowiązkowo wydane we wszystkich 
państwach tej strefy. Jednocześnie podział na trzy strefy nie wyklucza, że w obszarach 
przejściowych między strefami, z uwagi na porównywalne warunki rolno-klimatyczne, 
konieczne będzie wzajemne uznawanie zezwoleń dla środków ochrony roślin między strefami.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij i Esther De Lange

Poprawka 359
Artykuł 39 ustęp 2

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli procedura wzajemnego uznawania nie będzie dostępna dla środków zawierających 
substancję nadającą się do zastąpienia, osiągnięcie jednego z celów harmonizacji będzie 
zagrożone.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Erna Hennicot-
Schoepges

Poprawka 360
Artykuł 40

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 

1. Państwa członkowskie należące do danej 
strefy zezwalają na dany środek ochrony 
roślin na takich samych warunkach, łącznie 
z klasyfikacją do celów dyrektywy 
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dyrektywy 1999/45/WE, jak w państwie 
członkowskim odniesienia.

1999/45/WE, jak w państwie członkowskim 
odniesienia.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 i zgodnie z 
prawem Wspólnoty, możliwe jest nałożenie 
dodatkowych warunków w odniesieniu do 
wymagań, o których mowa w art. 30 ust. 3.

2. Jeżeli w drodze odstępstwa od 
postanowień ust. 1 i bez uszczerbku dla 
prawa wspólnotowego państwo 
członkowskie ustanawia dodatkowe 
warunki w odniesieniu do wymogów 
określonych w art. 30 ust. 3, niezwłocznie 
informuje o nich Komisję i przedkłada 
szczegółowe informacje w sprawie 
powodów takiego odstępstwa.
Komisja bada zezwolenie danego państwa 
członkowskiego. Jeżeli uzna, że nie ma 
widocznych powodów takiego odstępstwa, 
wzywa dane państwo członkowskie do 
zatwierdzenia środka ochrony roślin na 
takich samych warunkach jak państwo 
członkowskie odniesienia.

Or. de

Uzasadnienie

Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung einer 
zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern ist es erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten der 
betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates und als auch der in die Prüfung und Bewertung des 
Mittels einbezogenen übrigen Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
unter den gleichen Bedingungen durchführen. Falls ein Mitgliedsstaat dennoch aus 
plausiblen Gründen von den festgelegten Bedinungen abweicht, bedarf es der Überprüfung 
durch die EU Kommission.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 361
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. Zezwolenie wydane zgodnie z art. 39 
obowiązuje w całej strefie.
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Or. de

Uzasadnienie

Celem średnio- i długoterminowym powinno być ustanowienie faktycznego zezwolenia UE, 
tzn. zezwolenie wydane w jednym państwie członkowskim obowiązuje we wszystkich 
pozostałych państwach członkowskich. Jedynie w ten sposób można doprowadzić do 
ustanowienia działającego rynku wewnętrznego środków ochrony roślin.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio

Poprawka 362
Artykuł 40 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na warunkach mających 
zastosowanie do tego państwa 
członkowskiego lub odmawia udzielenia 
zezwolenia, jeżeli w państwie tym nie 
zostaną spełnione wymogi art. 29.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem sprawozdawcy zasada wzajemnego uznawania musi zapewnić 
państwom członkowskim pewien margines decydowania, czy zgodnie z konkretnymi 
warunkami w danym kraju należy udzielić zezwolenia. Aby prawodawstwo było maksymalnie 
przejrzyste, należy umieścić taki zapis w art. 40, który dotyczy zezwoleń w ramach 
wzajemnego uznawania.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 363
Artykuł 40 ustęp 2 a (nowy)

2a. Zezwolenie może podlegać przepisom 
wynikającym z wprowadzania w życie 
innych środków stosowanych zgodnie z 
prawem wspólnotowym, dotyczących 
warunków dystrybucji i stosowania
środków ochrony roślin przeznaczonych do 
ochrony zdrowia dystrybutorów, 
zainteresowanych użytkowników i 
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pracowników. Procedura niniejszego 
wzajemnego uznawania nie stanowi 
uszczerbku dla środków podjętych przez 
państwa członkowskie na mocy prawa 
wspólnotowego przewidzianych do ochrony 
zdrowia pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje „system stref” określony we wniosku Komisji i zapewnia większe prawo 
decydowania państwom członkowskim, nie powodując niepotrzebnego powielania prac i 
spowolnienia procesu podejmowania decyzji.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 364
Artykuł 40 ustęp 2 b (nowy)

2b. Zezwolenie może podlegać dodatkowym 
warunkom stosowania, jeżeli odnośne 
warunki dotyczące rolnictwa, zdrowia 
roślin i środowiska (w tym warunki 
klimatyczne) w państwie członkowskim 
sprawiają, że warunki te są konieczne dla 
przestrzegania art. 29. W każdym wypadku 
warunki te powinny obejmować:
- dawkę na hektar podczas każdego 
stosowania;
- okres między ostatnim zastosowaniem 
i zbiorami;
- liczbę zastosowań rocznie;
- zalecenie dotyczące potrzeby oprysku;
- poziom zagrożenia/ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego (skutki skumulowane);
- ochronę wód gruntowych i różnorodności 
biologicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje „system stref” określony we wniosku Komisji i zapewnia większe prawo 
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decydowania państwom członkowskim, nie powodując niepotrzebnego powielania prac i 
spowolnienia procesu podejmowania decyzji.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 365
Artykuł 41 ustęp 2

2. Państwo członkowskie, które otrzyma 
wniosek zgodnie z art. 39 podejmuje decyzję 
w sprawie wniosku w ciągu 90 dni.

2. Państwo członkowskie, które otrzyma 
wniosek zgodnie z art. 39 podejmuje decyzję 
w sprawie wniosku w ciągu 180 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić maksymalnie szybką procedurę udzielania zezwoleń, zgodną z wysokim 
stopniem ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Oznacza to jednak, że jeżeli państwa 
członkowskie w pełni uwzględniają istotne szczególne warunki na swoim terytorium przed 
zezwoleniem lub odmową zezwolenia na środek, który został zatwierdzony w innym państwie 
członkowskim – a nie automatycznie zatwierdzają zezwolenie z innego państwa 
członkowskiego – termin dziewięćdziesięciodniowy jest nieodpowiedni. 

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 366
Artykuł 42 ustęp 3 litera a)

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, jak wspomniano w art. 20, lub 
wymagane w wyniku zmian w wymaganiach 
dotyczących danych lub kryteriach;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące danych, które mają podlegać ochronie po tym, jak zatwierdzenie dla 
substancji czynnej zostanie odnowione.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 367
Artykuł 42 ustęp 3 litera b)
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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 do zmiany 
warunków zatwierdzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące danych, które mają podlegać ochronie po tym, jak zatwierdzenie dla 
substancji czynnej zostanie odnowione.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 368
Artykuł 43 ustęp 2 akapit pierwszy

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

2. Jeżeli państwo członkowskie zamierza 
wycofać lub zmienić zezwolenie, informuje 
ono o tym posiadacza zezwolenia oraz 
pozostałe państwa w danej strefie i 
umożliwia im złożenie uwag. 

Or. el

Uzasadnienie

Państwa członkowskie w danej strefie powinny być bezzwłocznie informowane o wszelkich 
zmianach w zezwoleniu lub wycofaniu go.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 369
Artykuł 45 akapit drugi

Jeżeli pozwalają na to powody wycofania, 
zmiany lub nieodnowienia zezwolenia, 
okresy dodatkowe na wykorzystanie 
zapasów danego środka ochrony roślin 
muszą być takie, by nie kolidowały z 
normalnym okresem stosowania środka 

Jeżeli powody wycofania, zmiany lub 
nieodnowienia zezwolenia nie są związane z 
ochroną zdrowia ludzi i zwierząt lub 
środowiska, okresy dodatkowe na 
wykorzystanie zapasów danego środka 
ochrony roślin są przyznawane na okres 
nieprzekraczający jednego roku. Jeżeli
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ochrony roślin. przyczyny wycofania, zmiany lub 
nieodnowienia zatwierdzenia dotyczą 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska, nie przewiduje się okresu na 
zużycie zapasów danych pestycydów oraz 
zaprzestaje się sprzedaży i stosowania 
takich środków ze skutkiem 
natychmiastowym.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zatwierdzenie nie zostało odnowione z uwagi na obawy związane z ochroną ludzi i 
zwierząt oraz środowiska, należy zaprzestać sprzedaży i stosowania takich środków ze 
skutkiem natychmiastowym.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 370
Artykuł 45 akapit drugi

Jeżeli pozwalają na to powody wycofania, 
zmiany lub nieodnowienia zezwolenia, 
okresy dodatkowe na wykorzystanie 
zapasów danego środka ochrony roślin 
muszą być takie, by nie kolidowały z 
normalnym okresem stosowania środka 
ochrony roślin..

Jeżeli powody wycofania, zmiany lub 
nieodnowienia zezwolenia nie są związane z 
ochroną zdrowia ludzi i zwierząt lub 
środowiska, okresy dodatkowe na 
wykorzystanie zapasów danego środka 
ochrony roślin są przyznawane na okres 
nieprzekraczający jednego roku. Jeżeli
przyczyny wycofania, zmiany lub 
nieodnowienia zatwierdzenia dotyczą 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska, nie przewiduje się okresu na 
zużycie zapasów danych środków ochrony 
roślin oraz zaprzestaje się sprzedaży i 
stosowania takich środków ze skutkiem 
natychmiastowym od momentu podjęcia 
decyzji o nieodnowieniu lub wycofaniu
zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zatwierdzenie nie zostało odnowione z uwagi na obawy związane z ochroną ludzi i 
zwierząt oraz środowiska, należy zaprzestać sprzedaży i stosowania takich środków ze
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skutkiem natychmiastowym.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 371
Artykuł 45 a (nowy)

Artykuł 45a
Likwidacja i niszczenie środków ochrony 

roślin nieposiadających zezwolenia
Niezależnie od przepisów art. 45 zapasy 
środków ochrony roślin nieposiadających 
zezwolenia zostają bezpiecznie 
zlikwidowane i zniszczone, za co 
odpowiedzialny jest były posiadacz 
zezwolenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Przestarzałe środki ochrony roślin stanowią poważne zagrożenie dla zdrowa ludzi i 
środowiska w wielu państwach członkowskich i krajach trzecich. Należy nałożyć na 
producentów wymóg zadbania o bezpieczne zlikwidowanie i zniszczenie tych niebezpiecznych 
substancji. 

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 372
Artykuł 45 b (nowy)

Artykuł 45b
Przywóz

Materiały i artykuły nieżywnościowe z 
przywozu nie zawierają pozostałości 
substancji czynnych, które nie zostały 
zatwierdzone zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić zarówno ochronę zdrowia ludzi, jak i konkurencyjność przemysłu 
europejskiego, materiały i artykuły nieżywnościowe z przywozu nie powinny zawierać 
pozostałości substancji czynnych, które nie zostały zatwierdzone w UE.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 373
Artykuł 46 ustęp 1 litera a a) (nowa)

aa) zawarte w tym środku substancje 
czynne niskiego ryzyka nie wywierają 
szkodliwych skutków na ludzi, zwierzęta ani 
środowisko;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że tylko środki zawierające substancje czynne, które nie 
wywierają szkodliwych skutków na ludzi, zwierzęta ani środowisko mogą być uznane za 
substancje niskiego ryzyka.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 374
Artykuł 46 ustęp 3 akapit drugi

Okres ten wynosi 60 dni, jeżeli 
zatwierdzenie zostało już udzielone dla 
takiego samego środka ochrony roślin 
niskiego ryzyka przez inne państwo 
członkowskie należące do tej samej strefy. 

Okres ten wynosi 60 dni, jeżeli 
zatwierdzenie zostało już udzielone dla 
takiego samego środka ochrony roślin 
niskiego ryzyka przez inne państwo 
członkowskie.

Or. nl

Uzasadnienie

Podział na strefy nie jest właściwy dla celów związanych z udzielaniem zezwoleń, ponieważ 
warunki klimatyczne, biologiczne i wodne w poszczególnych krajach nie są porównywalne w 
proponowanych strefach.
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Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 375
Artykuł 46 ustęp 3 akapit trzeci

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

Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin 
dostarczenia ich przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku dziewięćdziesięciodniowy 
okres zostaje przedłużony o dodatkowy
okres przyznany przez państwo 
członkowskie. Łączny okres nie może 
przekroczyć czterech miesięcy.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wyznaczyć jasne limity czasowe dla wszystkich środków w ramach niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 376
Artykuł 48 ustęp 1, część wprowadzająca

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 lub stwarzającą duże 
zagrożenie, jeżeli ocena porównawcza 
oceniająca ryzyko i korzyści, zgodnie z 
załącznikiem IV, wykaże iż:

Or. en

Uzasadnienie

Nawet w przypadku istnienia wykazu substancji czynnych nadających się do zastąpienia i 
wykazu negatywnego najbardziej problematycznych składników obojętnych wciąż mogą mieć 
miejsce znaczne różnice w zagrożeniach związanych z danymi środkami w zależności od ich 
stosowania. Poprawka do wniosku zapewnia również możliwość przeprowadzenia oceny 
porównawczej środków niezawierających substancji czynnych nadających się do zastąpienia, 
w oparciu o szczegółową ocenę ryzyka dla tego środka. Proponowana poprawka poszerza 
zakres oceny porównawczej ze środków zawierających konkretne substancje czynne 
umieszczone w wykazie substancji nadających się do zastąpienia na wszystkie produkty 
zawierające jakąkolwiek substancję czynną.
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Poprawka 377
Artykuł 48 ustęp 1 litera b)

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Litera b) jest zbędna, ponieważ ocena porównawcza uwzględnia już ryzyko i korzyści. 
Poprawka prowadza trzy nowe wymiary do zasady zastępowania, wprowadzając koncepcję, 
że metody i praktyki zarządzania uprawami i zapobiegania szkodnikom muszą również być 
brane pod uwagę w ramach scenariusza zastępowania.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 378
Artykuł 48 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Państwa członkowskie nie udzielają 
zezwolenia na żaden środek ochrony roślin, 
jeżeli analiza porównawcza wykazuje, że 
istnieją bezpieczniejsze alternatywy, 
jednocześnie priorytet w ocenie 
porównawczej i zastępowaniu przyznaje się 
substancjom nadającym się do zastąpienia.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że wszystkie środki mogą kwalifikować się do zastąpienia, państwa członkowskie 
dysponują ograniczonymi zasobami, dlatego priorytet w ocenie porównawczej i zastępowaniu 
przyznaje się substancjom nadającym się do zastąpienia.



AM\672288PL.doc 67/135 PE 390.442v02-00

PL

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 379
Artykuł 48 ustęp 3

3. Państwa członkowskie regularnie 
powtarzają ocenę porównawczą, o której 
mowa w ust. 1 i przez co najmniej cztery 
lata od daty udzielenia zezwolenia lub 
odnowienia zezwolenia.

3. Państwa członkowskie jeden raz
powtarzają ocenę porównawczą, o której 
mowa w ust. 1 i przez co najmniej cztery 
lata od daty udzielenia zezwolenia lub 
odnowienia zezwolenia.

Państwa członkowskie utrzymują, wycofują 
lub zmieniają zezwolenie w zależności od 
wyników oceny porównawczej.

Państwa członkowskie utrzymują, wycofują 
lub zmieniają zezwolenie w zależności od 
wyników pierwszej oceny porównawczej. 
Po drugiej ocenie porównawczej państwa 
członkowskie wycofują zezwolenie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy zezwolić, aby środki nadające się do zastąpienia znajdowały się ma rynku przez 
nieokreślony czas i należy je usuwać po drugiej ocenie porównawczej.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 380
Artykuł 48 ustęp 3

3. Państwa członkowskie regularnie 
powtarzają ocenę porównawczą, o której 
mowa w ust. 1 i przez co najmniej cztery 
lata od daty udzielenia zezwolenia lub 
odnowienia zezwolenia.

3. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy regularnie powtarza ocenę 
porównawczą, o której mowa w ust. 1 i 
przez co najmniej cztery lata od daty 
udzielenia zezwolenia lub odnowienia 
zezwolenia.

Państwa członkowskie utrzymują, wycofują 
lub zmieniają zezwolenie w zależności od 
wyników oceny porównawczej.

Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy utrzymuje, wycofuje lub 
zmienia zezwolenie w zależności od 
wyników oceny porównawczej.

Or. de

Uzasadnienie

Państwo członkowskie, w którym wydano zezwolenie, powinno również w późniejszym okresie 
pozostać właściwym w sprawie tego zezwolenia.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 381
Artykuł 48 ustęp 4

4. Jeżeli państwo członkowskie podejmie 
decyzję o wycofaniu lub zmianie zezwolenia 
zgodnie z ust. 3, takie wycofanie lub zmiana 
wchodzą w życie cztery lata po podjęciu 
decyzji przez państwo członkowskie lub po 
zakończeniu okresu zatwierdzenia dla 
substancji nadającej się do zastąpienia, w 
zależności od tego, który z tych okresów 
kończy się wcześniej.

4. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy podejmie decyzję o 
wycofaniu lub zmianie zezwolenia zgodnie z 
ust. 3, takie wycofanie lub zmiana wchodzą 
w życie cztery lata po podjęciu decyzji przez 
państwo członkowskie lub po zakończeniu 
okresu zatwierdzenia dla substancji 
nadającej się do zastąpienia, w zależności od 
tego, który z tych okresów kończy się 
wcześniej.

Or. de

Uzasadnienie

Państwo członkowskie, w którym wydano zezwolenie, powinno również w późniejszym okresie 
pozostać właściwym w sprawie tego zezwolenia.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 382
Artykuł 49 ustęp 1

1. Do celów niniejszego artykułu, drobne 
zastosowanie środka ochrony roślin w 
danym państwie członkowskim oznacza 
zastosowanie tego produktu na roślinie, 
która nie jest powszechnie uprawiana w tym 
państwie członkowskim lub jest 
powszechnie uprawiana w celu zaspokojenia 
wyjątkowej potrzeby. 

1. Do celów niniejszego artykułu, drobne 
zastosowanie środka ochrony roślin w 
danym państwie członkowskim oznacza 
zastosowanie tego produktu na roślinie, 
która nie jest powszechnie uprawiana w tym 
państwie członkowskim lub jest 
powszechnie uprawiana w celu zaspokojenia 
konkretnej i ograniczonej potrzeby, lub w 
odniesieniu do zabiegów o ograniczonym 
znaczeniu gospodarczym dla posiadacza 
zezwolenia, w tym zaprawiania nasion.

Or. nl
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Uzasadnienie

Harmonizacja zaprawiania nasion jest istotną kwestią. Zaprawianie nasion środkami ochrony 
roślin zawsze oznacza znaczne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin na 
uprawach. Należy objąć ten sektor ochroną.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 383
Artykuł 49 ustęp 1

1. Do celów niniejszego artykułu, drobne 
zastosowanie środka ochrony roślin w 
danym państwie członkowskim oznacza 
zastosowanie tego produktu na roślinie, 
która nie jest powszechnie uprawiana w tym 
państwie członkowskim lub jest 
powszechnie uprawiana w celu zaspokojenia 
wyjątkowej potrzeby. 

1. Do celów niniejszego artykułu, drobne 
zastosowanie środka ochrony roślin w 
danym państwie członkowskim oznacza 
zastosowanie tego produktu na roślinie, 
która nie jest powszechnie uprawiana w tym 
państwie członkowskim lub jest 
powszechnie uprawiana w celu zaspokojenia 
konkretnej i ograniczonej potrzeby, lub w 
odniesieniu do zabiegów o ograniczonym 
znaczeniu gospodarczym dla posiadacza 
zezwolenia, w tym zaprawiania nasion.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić definicję drobnych zastosowań, tak aby obejmowała ona również 
zaprawianie nasion.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 384
Artykuł 49 ustęp 2 a (nowy)

2 a. Państwa członkowskie mogą 
ustanawiać szczegółowe środki ułatwiające 
składanie wniosków o rozszerzenie 
zezwolenia na drobne zastosowania. 

Or. el
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Uzasadnienie

Uproszczenie procedur biurokratycznych i zachęcanie zainteresowanych do wykorzystywania 
środków ochrony roślin do drobnych zastosowań powinno rozwiązać wiele problemów 
dotyczących niektórych upraw.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 385
Artykuł 49 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą 
ustanawiać szczegółowe środki ułatwiające 
składanie wniosków o rozszerzenie 
zezwolenia na drobne zastosowania.

Or. el

Uzasadnienie

Ponieważ posiadacze zezwoleń nie czerpią szczególnych korzyści finansowych z drobnych 
zastosowań, warto byłoby uprościć związane z nimi procedury, aby wspierać takie 
zastosowania.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 386
Artykuł 49 ustęp 3 litera d)

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Koszty badań naukowych stanowią bardzo ważną przeszkodę w rozwijaniu drobnych 
zastosowań. Poprawka ma na celu wprowadzenie rozwiązań ekonomicznie bardziej
wykonalnych.
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Poprawkę złożyły Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García

Poprawka 387
Artykuł 49 ustęp 3 a (nowy)

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

Or. es

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 388
Artykuł 49 ustęp 5 akapit drugi

Jeżeli posiadacz zezwolenia odmówi, 
państwo członkowskie zapewnia pełne i 
dokładne poinformowanie użytkowników o 
instrukcjach stosowania poprzez publikację 
urzędową lub na urzędowej stronie 
internetowej.

Oznakowanie zawiera informację, że takie 
zastosowania nie zostały ocenione pod 
kątem skuteczności i fitotoksyczności. Bez 
uszczerbku dla art. 70 posiadacz zezwolenia 
nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
straty wynikające z zastosowania zgodnie z 
rozszerzeniem zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Posiadacze zezwolenia nie mogą ponosić odpowiedzialności za niepożądane skutki 
rozszerzenia zastosowania, jednak posiadacze zezwoleń wciąż wyrażają obawy w związku z tą 
kwestią. Niniejsza poprawka wyjaśniłaby, że nie ponoszą odpowiedzialności, a tym samym 
usunęła potrzebę dodatkowego informowania, gdyby posiadacze zezwoleń nie umieszczali 
danych o rozszerzeniu zastosowania na etykiecie. Definicja jest potrzebna do celów 
wykonawczych.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 389
Artykuł 49 ustęp 5 akapit drugi

Jeżeli posiadacz zezwolenia odmówi, 
państwo członkowskie zapewnia pełne i 
dokładne poinformowanie użytkowników o 
instrukcjach stosowania poprzez publikację 
urzędową lub na urzędowej stronie 
internetowej.

Jeżeli posiadacz zezwolenia odmówi, 
państwo członkowskie zapewnia pełne i 
dokładne poinformowanie użytkowników o 
instrukcjach stosowania poprzez publikację 
urzędową lub na urzędowej stronie 
internetowej. Przekazanie takiej informacji 
zwalnia posiadacza zezwolenia z wszelkiej 
odpowiedzialności w związku z krótkim 
przedłużeniem przydatności.

Or. de

Uzasadnienie

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa powinna być ograniczona do zezwolenia, o które 
wnioskowało. Przedsiębiorstwo określiło wyłącznie w odniesieniu do tego zezwolenia daty do 
celów oceny bezpieczeństwa stosowania swojego produktu. Jeżeli państwo członkowskie samo 
przyznaje przedłużenie ważności zezwolenia, bez wniosku ze strony przedsiębiorstwa, 
przedsiębiorstwo nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za wydłużony termin 
przydatności.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz i Christa Klaß + Erna Hennicot-
Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 390
Artykuł 49 a (nowy)

Artykuł 49a
Przywóz równoległy

1. Przed rozpoczęciem wprowadzania 
środka ochrony roślin na rynek państwa 
członkowskiego zgodnie z zasadami 
przywozu równoległego importer musi 
złożyć wniosek o świadectwo tożsamości do 
właściwego organu przedmiotowego 
państwa członkowskiego.
2. W ciągu 45 dni od otrzymania wniosku 
właściwy organ wyznaczonego państwa 
członkowskiego podejmuje decyzję o tym, 
czy przyznać świadectwo tożsamości w 
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oparciu o kryteria określone w art. 3 pkt. 
9b. 
3. Importer, który otrzymał świadectwo 
tożsamości, jest zwolniony z dostarczenia 
dokumentacji rejestracyjnej dla 
przywożonego środka ochrony roślin, z 
wyjątkiem:
a) dowodu zezwolenia na ten środek 
zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG lub 
niniejszym rozporządzeniem w państwie 
członkowskim, z którego jest wywożony, 
oraz
b) dowodu na to, że przywożony środek jest 
identyczny ze środkiem, dla którego 
udzielono zezwolenia w wyznaczonym 
państwie członkowskim (referencyjny 
środek ochrony roślin), oraz 
c) dowodu na to, że przepakowywanie nie 
wpływa szkodliwie na pierwotny stan 
środka ani reputację marki i jej właściciela.
4. Termin ważności świadectwa tożsamości 
jest taki sam jak w przypadku zezwolenia 
na środek referencyjny lub upływa wraz z 
zakończeniem zezwolenia na przywożony 
środek w państwie członkowskim, z którego 
jest wywożony. Jeżeli wycofanie zezwolenia 
na środek referencyjny nie jest oparte o 
przyczyny związane ze zdrowiem i 
środowiskiem, importerowi przysługuje 
okres dodatkowy wynoszący jeden rok od 
daty wycofania, w celu sprzedaży 
przywiezionego środka.

Or. en

Uzasadnienie

Handel równoległy jest nadużywany jako sposób na wprowadzanie na rynek nielegalnych 
środków (niepoddanych ocenie i/lub podrabianych) z uwagi na uproszczoną procedurę 
wprowadzania środków ochrony roślin na rynek. Dlatego do rozporządzenia należy włączyć 
jasne i rygorystyczne przepisy wspólnotowe, które zapewnią wyższy poziom harmonizacji, 
bezpieczeństwa i kontroli.
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Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 391
Artykuł 49 a (nowy)

Artykuł 49 a

Przywóz równoległy

1. Nie naruszając przepisów art. 28 ust. 1,
państwa członkowskie nie zezwalają na 
przywóz i wprowadzenie do obrotu na 
swoim terytorium środka ochrony roślin do 
chwili przeprowadzenia procedury 
administracyjnej mającej na celu 
sprawdzenie, czy środek ten jest identyczny 
z dozwolonym już środkiem ochrony roślin 
(referencyjnym środkiem ochrony roślin). 
W takim przypadku właściwy organ danego 
państwa członkowskiego wydaje 
świadectwo tożsamości przywożonego 
środka ochrony roślin.
2. Przed rozpoczęciem przywozu i 
wprowadzeniem do obrotu importerzy 
środków ochrony roślin zwracają się do 
właściwego organu danego państwa 
członkowskiego o wydanie świadectwa 
tożsamości środka ochrony roślin, który 
chcą przywozić.
3. Właściwy organ wskazanego państwa 
członkowskiego wydaje w terminie 45 dni 
decyzję o tym, czy wymogi określone w 
niniejszym artykule są spełnione. Jeżeli 
organ stwierdzi, że wymogi te zostały 
spełnione, importer otrzyma świadectwo 
tożsamości danego środka.
4. Wnioskodawca jest zwolniony z 
obowiązku przedstawienia informacji oraz 
sprawozdań z testów i badań wymaganych 
do wydania zezwolenia na wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin.
5. Właściwy organ, do którego został 
złożony wniosek, zwraca się do właściwego 
organu w kraju pochodzenia:
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a) o określenie dokładnego składu środka, 
w celu potwierdzenia, że jest on identyczny 
ze środkiem ochrony roślin dozwolonym w 
państwie członkowskim odniesienia, oraz
b) o sprawdzenie, czy dany środek jest 
dozwolony w tym państwie członkowskim 
zgodnie z procedurą zezwolenia 
ustanowioną w dyrektywie 91/414/EWG lub 
w niniejszym rozporządzeniu.
6. Środki będące przedmiotem przywozu 
równoległego nie mogą być 
przepakowywane.
7. Świadectwo tożsamości wygasa z chwilą 
wygaśnięcia zezwolenia na wprowadzanie 
do obrotu referencyjnego środka ochrony 
roślin lub z chwilą wygaśnięcia zezwolenia 
na wprowadzanie tego środka do obrotu w 
państwie członkowskim, z którego jest 
wywożony. Jeżeli zezwolenie na 
wprowadzanie do obrotu referencyjnego 
środka ochrony roślin zostało wycofane z 
przyczyn niezwiązanych ze zdrowiem lub 
środowiskiem, importer może nadal 
wprowadzać do sprzedaży przywożony 
środek w ciągu roku od dnia wycofania 
zezwolenia.
8. Oznakowanie środków objętych 
przywozem równoległym jest zgodne z 
oznakowaniem identycznych środków 
wprowadzonych na rynek w docelowym 
państwie członkowskim.

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni wychodzi ze słusznego założenia, że na szczeblu wspólnotowym należy 
określić precyzyjne, rygorystyczne zasady dotyczące handlu równoległego, aby osiągnąć 
wysoki poziom harmonizacji, bezpieczeństwa i kontroli. Ponadto, to właściwy organ w 
docelowym państwie członkowskim, a nie wnioskodawca, powinien być odpowiedzialny za 
dopełnienie procedury administracyjnej mającej na celu stwierdzenie, że przedmiotowy 
środek jest identyczny i został objęty zezwoleniem w kraju wywożącym.
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Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 392
Artykuł 50, tytuł

Sytuacje nadzwyczajne w rolnictwie Nadzwyczajne zezwolenia 

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniony tytuł sprawia, że zakres artykułu jest bardziej przejrzysty, umożliwia również 
udzielanie nadzwyczajnych zezwoleń w innych okolicznościach niezwiązanych z rolnictwem 
takich jak ochrona przed powodziami i kontrola gatunków inwazyjnych. 

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 393
Artykuł 50 ustęp 1 akapit pierwszy

1. W drodze odstępstwa od art. 28, w 
szczególnych okolicznościach państwo 
członkowskie może zezwolić, na okres 
nieprzekraczający 120 dni, na wprowadzenie 
do obrotu środków ochrony roślin, do 
ograniczonego i kontrolowanego 
zastosowania, jeżeli taki środek okazuje się 
niezbędny z powodu zagrożenia dla zdrowia 
roślin, którego nie można opanować innymi 
uzasadnionymi środkami.

1. W drodze odstępstwa od art. 28, w 
szczególnych okolicznościach państwo 
członkowskie może zezwolić, na okres 
nieprzekraczający 120 dni, na wprowadzenie 
do obrotu środków ochrony roślin, do 
ograniczonego i kontrolowanego 
zastosowania, jeżeli taki środek okazuje się 
niezbędny z powodu zagrożenia dla zdrowia 
roślin lub innej sytuacji nadzwyczajnej 
wchodzącej w zakres niniejszego 
rozporządzenia, którego nie można 
opanować innymi uzasadnionymi środkami.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie proponowanej poprawki do tytułu art. 50.

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 394
Artykuł 50 ustęp 3 litera a)

a) tego, czy uprawa poddana działaniu skreślona
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środka może być bezpiecznie sprzedawana, 
oraz

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest potrzebna do zachowania spójności, jako że wprowadzanie na rynek upraw 
zbiorów poddanych działaniu tych środków reguluje art. 18 ust. 4 rozporządzenia 396/2005.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 395
Artykuł 51 ustęp 1 akapit pierwszy

1. W drodze odstępstwa od art. 28 
eksperymenty i testy prowadzone dla 
potrzeb badań naukowych i rozwoju wiążące 
się z uwalnianiem do środowiska środków 
ochrony roślin nieposiadających zezwolenia 
mogą być przeprowadzane, jeżeli państwo 
członkowskie, na terytorium którego mają 
być prowadzone eksperymenty i testy 
oceniło dostępne dane i udzieliło zezwolenia 
do celu przeprowadzenia próby. Zezwolenie 
może ograniczać stosowane ilości i obszar 
poddany działaniu środka, jak również 
nakładać dalsze warunki mające na celu 
zapobieganie wszelkiemu szkodliwemu 
wpływowi na zdrowie ludzi i zwierząt lub 
niedopuszczalnemu szkodliwemu wpływowi 
na środowisko, takiemu jak konieczność 
zapobiegania wprowadzeniu do łańcucha 
żywnościowego paszy i żywności 
zawierających pozostałości, chyba że 
ustanowiono już odpowiednie przepisy 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
396/2005.

1. W drodze odstępstwa od art. 28 
eksperymenty i testy prowadzone dla 
potrzeb badań naukowych i rozwoju wiążące 
się z uwalnianiem do środowiska środków 
ochrony roślin nieposiadających zezwolenia 
mogą być przeprowadzane, jeżeli państwo 
członkowskie, na terytorium którego mają 
być prowadzone eksperymenty i testy 
oceniło dostępne dane i udzieliło zezwolenia 
do celu przeprowadzenia próby. Wszelkie 
tego typu eksperymenty i testy muszą być 
bardzo ściśle kontrolowane, aby 
zagwarantować, że nie będą mieć 
natychmiastowego lub opóźnionego 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi (w 
tym mieszkańców i osób znajdujących się w 
pobliżu) oraz wrażliwych grup takich jak 
niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, osoby 
starsze, osoby chore i przyjmujące leki, ani 
na zdrowie zwierząt, bezpośrednio lub 
poprzez picie wody, spożywanie żywności 
lub paszy lub wdychanie powietrza, w tym w 
miejscach odległych od miejsca 
zastosowania na skutek przemieszczania się 
na duże odległości ani wpływu w miejscu 
pracy lub poprzez inny wpływ pośredni, z 
uwzględnieniem skutków kumulacji w 
organizmie i skutków synergicznych, ani na 
wody gruntowe. Zezwolenie może 
ograniczać stosowane ilości i obszar 
poddany działaniu środka, jak również 
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nakładać dalsze warunki mające na celu 
zapobieganie wszelkiemu szkodliwemu 
wpływowi na zdrowie ludzi i zwierząt lub 
niedopuszczalnemu szkodliwemu wpływowi 
na środowisko, takiemu jak konieczność 
zapobiegania wprowadzeniu do łańcucha 
żywnościowego paszy i żywności 
zawierających pozostałości, chyba że 
ustanowiono już odpowiednie przepisy 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
396/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że badania i rozwój są ważne, uwolnienie do środowiska środka ochrony roślin, na 
który nie udzielono zezwolenia, może wiązać się z ryzykiem dla zdrowia ludzi zwierząt i 
środowiska, co nie jest zgodne z celem niniejszego rozporządzenia dotyczącym wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Wszelkie tego typu eksperymenty i 
testy muszą być bardzo ściśle kontrolowane, aby zagwarantować, że nie będą mieć 
natychmiastowego lub opóźnionego szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies

Poprawka 396
Artykuł 51 ustęp 1 akapit pierwszy

1. W drodze odstępstwa od art. 28 
eksperymenty i testy prowadzone dla 
potrzeb badań naukowych i rozwoju wiążące 
się z uwalnianiem do środowiska środków 
ochrony roślin nieposiadających zezwolenia 
mogą być przeprowadzane, jeżeli państwo 
członkowskie, na terytorium którego mają 
być prowadzone eksperymenty i testy 
oceniło dostępne dane i udzieliło zezwolenia 
do celu przeprowadzenia próby. Zezwolenie 
może ograniczać stosowane ilości i obszar 
poddany działaniu środka, jak również 
nakładać dalsze warunki mające na celu 
zapobieganie wszelkiemu szkodliwemu 
wpływowi na zdrowie ludzi i zwierząt lub 
niedopuszczalnemu szkodliwemu wpływowi 
na środowisko, takiemu jak konieczność 
zapobiegania wprowadzeniu do łańcucha 
żywnościowego paszy i żywności 

1. W drodze odstępstwa od art. 28 
eksperymenty i testy prowadzone dla 
potrzeb badań naukowych i rozwoju wiążące 
się z uwalnianiem do środowiska środków 
ochrony roślin nieposiadających zezwolenia 
mogą być przeprowadzane, jeżeli państwo 
członkowskie, na terytorium którego mają 
być prowadzone eksperymenty i testy 
oceniło dostępne dane i udzieliło zezwolenia 
do celu przeprowadzenia próby. Wszelkie 
tego typu eksperymenty i testy muszą być 
bardzo ściśle kontrolowane, aby 
zagwarantować, że nie będą mieć 
natychmiastowego lub opóźnionego 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi (w 
tym mieszkańców i osób znajdujących się w 
pobliżu) oraz wrażliwych grup, ani na 
zdrowie zwierząt, bezpośrednio lub poprzez 
picie wody, spożywanie żywności lub paszy 
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zawierających pozostałości, chyba że 
ustanowiono już odpowiednie przepisy 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
396/2005.

lub wdychanie powietrza, w tym w 
miejscach odległych od miejsca 
zastosowania na skutek przemieszczania się 
na duże odległości, ani wpływu w miejscu 
pracy lub poprzez inny wpływ pośredni, z 
uwzględnieniem skutków kumulacji w 
organizmie i skutków synergicznych, ani na 
wody gruntowe. Zezwolenie może 
ograniczać stosowane ilości i obszar 
poddany działaniu środka, jak również 
nakładać dalsze warunki mające na celu 
zapobieganie wszelkiemu szkodliwemu 
wpływowi na zdrowie ludzi i zwierząt lub 
niedopuszczalnemu szkodliwemu wpływowi 
na środowisko, takiemu jak konieczność 
zapobiegania wprowadzeniu do łańcucha 
żywnościowego paszy i żywności 
zawierających pozostałości, chyba że 
ustanowiono już odpowiednie przepisy 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
396/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że badania i rozwój są ważne, uwolnienie do środowiska środka ochrony roślin, na 
który nie udzielono zezwolenia, może wiązać się z ryzykiem dla zdrowia ludzi zwierząt i 
środowiska naturalnego, co nie jest zgodne z celem niniejszego rozporządzenia dotyczącym 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Wszelkie tego typu
eksperymenty i testy muszą być bardzo ściśle kontrolowane, aby zagwarantować, że nie będą 
mieć natychmiastowego lub opóźnionego szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 397
Artykuł 51 ustępy 4 a-d (nowe)

4a. Terminowe wyznaczanie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, jest wymagane dla środków 
i zastosowań, dla których udzielono 
zezwolenia, których dotyczy niniejsze 
rozporządzenie.
4b. Załącznik III rozporządzenia 396/2005 
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zawiera tymczasowe najwyższe 
dopuszczalne poziomy w odniesieniu do 
zastosowań, dla których udzielono 
zezwolenia zgodnie z art. 49 i 50 niniejszego 
rozporządzenia, jak również w odniesieniu 
do stosowania środków zawierających nowe 
substancje czynne. Decyzję podejmuje się w 
terminie 60 dni od przedłożenia informacji 
przez państwo członkowskie dokonujące 
oceny.
4c. Urząd jest proszony o dokonanie oceny 
najwyższych dopuszczalnych poziomów, o 
których mowa w ust. 2, przed włączeniem 
ich do załącznika II rozporządzenia 
396/2005. Decyzja zostaje podjęta w ciągu 
60 dni od opublikowania decyzji Urzędu..
4d. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, 
podejmuje się zgodnie z procedurą 
określoną w art. 76 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Procedury administracyjne nie powinny opóźniać ustanowienia najwyższych dopuszczalnych 
poziomów, obowiązujących ogólnie w całej UE. Każde opóźnienie ma negatywny wpływ na 
handel produktami żywnościowymi i paszami w Unii Europejskiej.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 398
Artykuł 51 a (nowy)

Artykuł 51a
Najwyższe dopuszczalne poziomy 

pozostałości
1. Terminowe wyznaczanie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
zgodnie z art. 4 ust. 2 będzie wymagane dla
produktów i zastosowań, dla których 
udzielono zezwolenia w ramach niniejszego 
rozporządzenia.
2. Dla zastosowań, dla których udzielono 
zezwolenia zgodnie z art. 49 i 50 niniejszego 
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rozporządzenia oraz dla zastosowań 
udzielonych dla środków zawierających
nowe substancje czynne, w załączniku III 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zostaną 
określone tymczasowe najwyższe 
dopuszczalne poziomy pozostałości. Decyzja 
zostaje podjęta w ciągu 60 dni od 
przedłożenia oceny przez państwo 
członkowskie dokonujące oceny. 
3. Urząd jest proszony o dokonanie oceny 
poziomów pozostałości, o których mowa w 
ust. 2, przed uwzględnieniem w załączniku 
II rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 
Decyzja zostaje podjęta w ciągu 60 dni od 
otrzymania decyzji Urzędu.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, są 
podejmowanie zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 76 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wyznaczenie unijnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości nie powinno być 
opóźniane przez procedury administracyjne. Jakakolwiek zwłoka będzie miała negatywny 
wpływ na wolny handel żywnością i paszą w Unii Europejskiej.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 399
Artykuł 52 akapit drugi

Właściwe stosowanie obejmuje zgodność z 
warunkami ustanowionymi zgodnie z art. 30 
i podanymi na etykietach oraz stosowanie 
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a 
także, jeśli tylko jest to możliwe, zasad 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami
oraz dobrej praktyki środowiskowej. 

Właściwe stosowanie obejmuje zgodność z 
warunkami ustanowionymi zgodnie z art. 30 
i podanymi na etykietach oraz stosowanie 
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a 
także, jeśli tylko jest to możliwe, zasad 
zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. 

Or. de

Uzasadnienie

Rozszerzenie zezwolenia na podrzędne zastosowania na poziomie krajowym może być 
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konieczne. Z tego względu państwa członkowskie powinny uzyskać taką możliwość.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Poprawka 400
Artykuł 52 akapit drugi

Właściwe stosowanie obejmuje zgodność z 
warunkami ustanowionymi zgodnie z art. 30 
i podanymi na etykietach oraz stosowanie 
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a 
także, jeśli tylko jest to możliwe, zasad 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami 
oraz dobrej praktyki środowiskowej.

Właściwe stosowanie obejmuje zgodność z 
warunkami ustanowionymi zgodnie z art. 30 
i podanymi na etykietach oraz stosowanie 
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a 
także, jeśli tylko jest to możliwe, zasad 
niechemicznych metod ochrony roślin, a 
także ochrony przed szkodnikami i 
zarządzania uprawami oraz dobrej praktyki 
środowiskowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze nadawać pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony przed szkodnikami
jako jedynemu zrównoważonemu i faktycznie zapobiegającemu rozwiązaniu, które jest
bardziej zgodne z celami w zakresie zrównoważonej ochrony upraw niż stosowanie złożonych
chemikaliów służących do zabijania roślin, insektów i innych form życia, co nie może być
uznane za działanie zrównoważone. Państwa członkowskie powinny promować i wspierać
powszechne stosowanie alternatywnych niechemicznych metod ochrony roślin oraz ochrony 
przed szkodnikami i zarządzania uprawami.

Poprawkę złożyli Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges, Karl-Heinz 
Florenz

Poprawka 401
Artykuł 52 akapit drugi

Właściwe stosowanie obejmuje zgodność z 
warunkami ustanowionymi zgodnie z art. 30 
i podanymi na etykietach oraz stosowanie 
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a 
także, jeśli tylko jest to możliwe, zasad
zintegrowanego zarządzania szkodnikami 
oraz dobrej praktyki środowiskowej. 

Właściwe stosowanie obejmuje zgodność z 
warunkami ustanowionymi zgodnie z art. 30 
i podanymi na etykietach oraz stosowanie 
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a 
także, jeśli tylko jest to możliwe, zasad 
zintegrowanej ochrony roślin, określonych 
w załącznikach III i IV dyrektywy ramowej 
w sprawie zrównoważonego stosowania 
środków ochrony roślin.
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Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia powiązanie z dyrektywą ramową w sprawie zrównoważonego 
stosowania środków ochrony roślin.

Poprawkę złożyli Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges, Karl-Heinz 
Florenz + Richard Seeber

Poprawka 402
Artykuł 52 akapit trzeci

Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 r. 
właściwe stosowanie środków ochrony 
roślin będzie zgodne z zasadami 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
w tym z dobrą praktyką ochrony roślin i 
dobrą praktyką środowiskową.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia powiązanie z dyrektywą ramową w sprawie zrównoważonego 
stosowania środków ochrony roślin.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 403
Artykuł 52 ustęp 3

Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 r.
właściwe stosowanie środków ochrony 
roślin będzie zgodne z zasadami 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
w tym z dobrą praktyką ochrony roślin i 
dobrą praktyką środowiskową.

Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2011 r.
właściwe stosowanie środków ochrony 
roślin będzie zgodne z zasadami, normami, 
metodami i praktykami nadawania 
priorytetu niechemicznym środkom 
ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i zarządzania uprawami.

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie przygotowania do 
powszechnego przyjęcia niechemicznych 
metod ochrony roślin oraz ochrony przed 
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szkodnikami i zarządzania uprawami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze nadawać pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony przed szkodnikami
jako jedynemu zrównoważonemu i faktycznie zapobiegającemu rozwiązaniu, które jest
bardziej zgodne z celami w zakresie zrównoważonej ochrony upraw niż stosowanie złożonych
chemikaliów służących do zabijania roślin, insektów i innych form życia, co nie może być
uznane za działanie zrównoważone. Państwa członkowskie powinny promować i wspierać
powszechne stosowanie alternatywnych niechemicznych metod ochrony roślin oraz ochrony 
przed szkodnikami i zarządzania uprawami. 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 404
Artykuł 52 ustęp 3

Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 r.
właściwe stosowanie środków ochrony 
roślin będzie zgodne z zasadami 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
w tym z dobrą praktyką ochrony roślin i 
dobrą praktyką środowiskową.

Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2012 r.
właściwe stosowanie środków ochrony 
roślin będzie zgodne z zasadami, normami, 
metodami i praktykami nadawania 
priorytetu niechemicznym środkom 
ochrony roślin oraz ochrony przed
szkodnikami i zarządzania uprawami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze nadawać pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony przed szkodnikami
jako jedynemu zrównoważonemu i faktycznie zapobiegającemu rozwiązaniu, które jest
bardziej zgodne z celami w zakresie zrównoważonej ochrony upraw niż stosowanie złożonych
chemikaliów służących do zabijania roślin, insektów i innych form życia, co nie może być
uznane za działanie zrównoważone. Państwa członkowskie powinny promować i wspierać
powszechne stosowanie alternatywnych niechemicznych metod ochrony roślin oraz ochrony 
przed szkodnikami i zarządzania uprawami.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 405
Artykuł 53 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Posiadacz zezwolenia na środek ochrony 1. Posiadacz zezwolenia na środek ochrony 
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roślin natychmiast powiadamia państwa 
członkowskie, które udzieliły zezwolenia, o 
wszelkich nowych informacjach 
dotyczących tego środka ochrony roślin lub 
substancji czynnej, środka 
zabezpieczającego lub synergetyku 
zawartego w środku ochrony roślin 
rodzących przypuszczenie, że ten środek 
ochrony roślin ma szkodliwy wpływ, co 
może oznaczać, że środek ochrony roślin lub 
substancja czynna, środek zabezpieczający 
lub synergetyk przestały spełniać kryteria 
określone odpowiednio w art. 29 i 4. 

roślin natychmiast powiadamia państwa 
członkowskie o wszelkich nowych 
informacjach dotyczących tego środka 
ochrony roślin lub substancji czynnej, 
środka zabezpieczającego lub synergetyku 
zawartego w środku ochrony roślin 
rodzących przypuszczenie, że ten środek 
ochrony roślin ma szkodliwy wpływ, co 
może oznaczać, że środek ochrony roślin lub 
substancja czynna, środek zabezpieczający 
lub synergetyk przestały spełniać kryteria 
określone odpowiednio w art. 29 i 4. 

Or. de

Uzasadnienie

Wszystkie państwa członkowskie powinny mieć dostęp do informacji dotyczących środka 
ochrony roślin.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 406
Artykuł 53 ustęp 1 akapit drugi

W szczególności należy informować o 
potencjalnie szkodliwym wpływie tego 
środka ochrony roślin, lub o pozostałości 
substancji czynnej, środka 
zabezpieczającego lub synergetyku w nim 
zawartego na zdrowie ludzi lub zwierząt lub 
na wody gruntowe, lub o ich potencjalnie 
niedopuszczalnym wpływie na rośliny lub 
produkty roślinne lub środowisko.

W szczególności należy informować o 
potencjalnie szkodliwym wpływie tego 
środka ochrony roślin, lub o pozostałości 
substancji czynnej, środka 
zabezpieczającego lub synergetyku w nim 
zawartego na zdrowie ludzi lub zwierząt lub 
na wody powierzchniowe i gruntowe, lub o 
ich potencjalnie niedopuszczalnym wpływie 
na rośliny lub produkty roślinne oraz na 
inne elementy środowiska.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka natury porządkowej. Pewne elementy środowiska biotycznego (roślinność i 
zwierzęta) i abiotycznego (np. wody) zostały wymienione w tekście. Zatem poinformowanie o 
wpływu na inne elementy środowiska (np. glebę, budowę geologiczną, rzeźbę, klimat) 
należało potraktować jako uzupełniający element oceny dobrze funkcjonujących ekosystemów
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Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 407
Artykuł 53 ustęp 1 akapit trzeci

W tym celu posiadacz zezwolenia rejestruje 
i zgłasza wszelkie podejrzane niepożądane 
reakcje u ludzi związane ze stosowaniem 
środka ochrony roślin.

W tym celu posiadacz zezwolenia rejestruje 
i zgłasza wszelkie podejrzane niepożądane 
reakcje u ludzi, zwierząt i dla środowiska 
związane ze stosowaniem środka ochrony 
roślin.

Or. el

Uzasadnienie

Informacje powinny obejmować możliwe niepożądane reakcje u ludzi, zwierząt i dla 
środowiska. 

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 408
Artykuł 53 ustęp 1 akapit czwarty

Obowiązek powiadamiania obejmuje 
odpowiednie informacje na temat decyzji 
czy ocen dokonywanych przez organy 
publicznie, które zezwalają na środki 
ochrony roślin lub substancje czynne w 
krajach trzecich. 

skreślony 

Or. el

Uzasadnienie

Akapit zostaje skreślony, ponieważ w krajach trzecich istnieją odmienne uregulowania 
prawne, utrudniające porównanie stosowania środków ochrony roślin w UE.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 409
Artykuł 53 ustęp 3

3. Pierwsze państwo członkowskie, które 3. Państwa członkowskie oceniają 
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udzieliło zezwolenia w każdej strefie ocenia
otrzymane informacje i informuje pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej samej 
strefy o wycofaniu lub zmianie zezwolenia 
zgodnie z art. 43.

otrzymane informacje.

Informuje ono pozostałe państwa
członkowskie, Urząd i Komisję, jeśli uzna, 
że warunki zatwierdzenia substancji 
czynnej, środka zabezpieczającego lub 
synergetyku przestały być spełniane i 
zaproponuje wycofanie zatwierdzenia lub 
zmianę jego warunków.

Informują one Urząd i Komisję, jeśli 
uznają, że warunki zatwierdzenia substancji 
czynnej, środka zabezpieczającego lub 
synergetyku przestały być spełniane i 
proponują wycofanie zatwierdzenia lub 
zmianę jego warunków.

Or. de

Uzasadnienie

Wszystkie państwa członkowskie powinny mieć dostęp do informacji dotyczących środka 
ochrony roślin.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 410
Artykuł 53 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Pierwsze państwo członkowskie, które 
udzieliło zezwolenia w każdej strefie ocenia 
otrzymane informacje i informuje pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej samej 
strefy o wycofaniu lub zmianie zezwolenia 
zgodnie z art. 43.

3. Państwo członkowskie, które otrzymało 
takie powiadomienie, bezzwłocznie 
przekazuje je innym państwom 
członkowskim. Bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do przyjmowania 
przejściowych środków ochronnych, 
państwo członkowskie, które udzieliło 
zezwolenia w każdej strefie ocenia 
otrzymane informacje i informuje pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej samej 
strefy o wycofaniu lub zmianie zezwolenia 
zgodnie z art. 43.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ustanowienie mechanizmu, który umożliwi państwom członkowskim 
dzielenie się informacjami na temat potencjalnie szkodliwego działania. 
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Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 411
Artykuł 53 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Pierwsze państwo członkowskie, które 
udzieliło zezwolenia w każdej strefie ocenia 
otrzymane informacje i informuje pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej samej 
strefy o wycofaniu lub zmianie zezwolenia 
zgodnie z art. 43.

3. Państwo członkowskie, które otrzymało 
takie powiadomienie, bezzwłocznie 
przekazuje je innym państwom 
członkowskim należącym do tej samej 
strefy. Bez uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do przyjmowania 
przejściowych środków ochronnych, 
państwo członkowskie, które jako pierwsze 
udzieliło zezwolenia w tej strefie ocenia 
otrzymane informacje i informuje pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej samej 
strefy o wycofaniu lub zmianie zezwolenia 
zgodnie z art. 43.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewniłaby mechanizm przekazywania informacji państwu członkowskiemu, 
które będzie dokonywać ich oceny. Zachowałaby również prawo państw członkowskich do 
działania jednostronnego, jeżeli zaistnieją wystarczające powody do obaw.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 412
Artykuł 53 ustęp 3 akapit pierwszy

3. Pierwsze państwo członkowskie, które 
udzieliło zezwolenia w każdej strefie ocenia 
otrzymane informacje i informuje pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej samej
strefy o wycofaniu lub zmianie zezwolenia 
zgodnie z art. 43.

3. Pierwsze państwo członkowskie, które 
udzieliło zezwolenia ocenia otrzymane 
informacje i informuje pozostałe państwa 
członkowskie o wycofaniu lub zmianie 
zezwolenia zgodnie z art. 43.

Or. nl

Uzasadnienie

Podział na strefy nie jest właściwy dla celów związanych z udzielaniem zezwoleń, ponieważ 
warunki klimatyczne, biologiczne i wodne w poszczególnych krajach nie są porównywalne w 
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proponowanych strefach. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 413
Artykuł 53 ustęp 4

4. Posiadacz zezwolenia dla środka ochrony 
roślin zgłasza corocznie właściwemu
organowi państwa członkowskiego, które 
zezwoliło na środek ochrony roślin wszelkie 
dostępne informacje dotyczące braku 
oczekiwanej skuteczności, zaistnienia 
oporności oraz wszelkiego nieoczekiwanego 
wpływu na rośliny, środki ochrony roślin lub 
środowisko.

4. Posiadacz zezwolenia dla środka ochrony 
roślin zgłasza corocznie właściwym
organom państw członkowskich wszelkie 
dostępne informacje dotyczące braku 
oczekiwanej skuteczności, zaistnienia 
oporności oraz wszelkiego nieoczekiwanego
wpływu na rośliny, środki ochrony roślin lub 
środowisko.

Or. de

Uzasadnienie

Wszystkie państwa członkowskie powinny mieć dostęp do informacji dotyczących środka 
ochrony roślin.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 414
Artykuł 53 ustęp 4

4. Posiadacz zezwolenia dla środka ochrony 
roślin zgłasza corocznie właściwemu 
organowi państwa członkowskiego, które 
zezwoliło na środek ochrony roślin wszelkie 
dostępne informacje dotyczące braku 
oczekiwanej skuteczności, zaistnienia 
oporności oraz wszelkiego nieoczekiwanego 
wpływu na rośliny, środki ochrony roślin lub 
środowisko.

4. Posiadacz zezwolenia dla środka ochrony 
roślin zgłasza co trzy lata właściwemu 
organowi państwa członkowskiego, które 
zezwoliło na środek ochrony roślin wszelkie 
dostępne informacje dotyczące braku 
oczekiwanej skuteczności, zaistnienia 
oporności oraz wszelkiego nieoczekiwanego 
wpływu na rośliny, środki ochrony roślin lub 
środowisko.

Or. el

Uzasadnienie

Obowiązek corocznego zgłaszania informacji właściwemu organowi stanowi znaczne 
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obciążenie administracyjne dla posiadaczy zezwoleń.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 415
Artykuł 54 ustęp 1 litera e a) (nowa)

ea) informacje na temat podstawowych 
zagrożeń dla środowiska i zdrowia, 

Or. en

Uzasadnienie

Minimalne informacje na temat podstawowych zagrożeń dla środowiska i zdrowia 
związanych ze środkami ochrony roślin powinny być dostępne publicznie.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 416
Artykuł 56 ustęp 1 akapit drugi, trzeci, czwarty i piąty

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 dla danych 
warunków zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem (dalej zwanym 
„pierwszym wnioskodawcą”) pod 
warunkiem, że wspomniane sprawozdania z 
testów i badań są niezbędne do udzielenia 
zezwolenia lub zmiany, odnowienia lub 
przeglądu zezwolenia: 

(a) niezbędne do udzielenia zezwolenia lub 
zmiany zezwolenia w celu dopuszczenia 
stosowania w odniesieniu do innej uprawy; 
oraz
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 
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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, ani 
ono, ani jego streszczenie nie może być 
wykorzystane przez którekolwiek 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.

Or. en

Uzasadnienie

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 417
Artykuł 56 ustęp 1 akapity drugi - piąty

Ochrona danych dotyczy sprawozdań z Ochrona danych dotyczy sprawozdań z 
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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:

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 w danych warunkach 
niezbędne do udzielenia zezwolenia, jego 
zmiany, odnowienia lub przeglądu.

a) niezbędne do udzielenia zezwolenia lub
zmiany zezwolenia w celu dopuszczenia 
stosowania w odniesieniu do innej uprawy; 
oraz
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, 
zarówno sprawozdanie, jak i jego 
streszczenie nie może być wykorzystane 
przez państwo członkowskie, które go 
otrzymało, ani przez 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.

Or. de

Uzasadnienie

Im Gegensatz zu anderen Produkten müssen Pflanzenschutzprodukte 7 bis 10 Jahre nach der 
Erstzulassung erneut vollständig bewertet und zugelassen werden. Die Regulierungsbehörden 
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benötigen für diese erneute Evaluation eine große Anzahl neuer Daten. Diese bereitzustellen, 
stellt einen enormen finanziellen Aufwand der zugelassenen Eigentümer dar. Wenn diese 
neuen Daten nicht geschützt werden, können viele Produkte nicht unterstützt werden -
insbesondere die weniger verbreiteten Saaten.

Es gibt keine gültigen Gründe, die Datensicherheit auf Daten zu beschränken, die mit der 
Good Laboratory Practice (GLP) oder Good Experimental Practice (GEP) konform gehen. 
Beispielsweise handelt es sich bei Risikoeinschätzungen nicht um GLP- oder GEP-
Informationen. Diese Einschätzungen sind dennoch auf ein Großmaß an Expertise 
angewiesen und müssen geschützt werden.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 418
Artykuł 56 ustęp 1 akapit drugi

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 dla danych 
warunków zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem (dalej zwanym 
„pierwszym wnioskodawcą”) pod 
warunkiem, że wspomniane sprawozdania z 
testów i badań są niezbędne do udzielenia 
zezwolenia lub zmiany, odnowienia lub 
przeglądu zezwolenia: 

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

Or. en

Uzasadnienie

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
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environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 419
Artykuł 56 ustęp 1 akapit drugi 2 litera a)

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

a) niezbędne do udzielenia zezwolenia lub 
zmiany warunków udzielonego zezwolenia;

Or. el

Uzasadnienie

Należy również przewidzieć przypadek, w którym zmienia się zakres zastosowania, na 
przykład w razie rozszerzenia zakresu zastosowania z uprawy polowej na uprawę 
szklarniową, dla którego istnieje konieczność dostarczenia dodatkowych danych. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 420
Artykuł 56 ustęp 1 akapit trzeci

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, ani 
ono, ani jego streszczenie nie może być 
wykorzystane przez którekolwiek 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. 

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 56 ust. 1 akapit drugi.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz i Christa Klaß

Poprawka 421
Artykuł 56 ustęp 1 akapit trzeci

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, ani 
ono, ani jego streszczenie nie może być 
wykorzystane przez którekolwiek 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. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić zachęty dla firm, które chcą inwestować w badania dotyczące nowych 
zastosowań środków ochrony roślin, na które udzielono zezwolenia, zwłaszcza w dziedzinie 
niewielkich upraw. Przedłużenie pierwotnego okresu ochrony danych dotyczących produktu, 
na który udzielono zezwolenia, tak by wynosił on ponad 10 lat, tak jak ma to miejsce w 
przypadku produktów weterynaryjnych, będzie stanowić zachętę do takich badań.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 422
Artykuł 56 ustęp 1 akapit czwarty

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz i Christa Klaß

Poprawka 423
Artykuł 56 ustęp 1 akapit czwarty
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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 
15 lat w przypadku środków ochrony roślin 
objętych art. 46.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić zachęty dla firm, które chcą inwestować w badania dotyczące nowych 
zastosowań środków ochrony roślin, na które udzielono zezwolenia, zwłaszcza w dziedzinie 
niewielkich upraw. Przedłużenie pierwotnego okresu ochrony danych dotyczących produktu, 
na który udzielono zezwolenia, tak by wynosił on ponad 10 lat, tak jak ma to miejsce w 
przypadku produktów weterynaryjnych, będzie stanowić zachętę do takich badań.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 424
Artykuł 56 ustęp 1 akapit piąty

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
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Florenz i Christa Klaß

Poprawka 425
Artykuł 56 ustęp 1 akapit piąty

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić zachęty dla firm, które chcą inwestować w badania dotyczące nowych 
zastosowań środków ochrony roślin, na które udzielono zezwolenia, zwłaszcza w dziedzinie 
niewielkich upraw. Przedłużenie pierwotnego okresu ochrony danych dotyczących produktu, 
na który udzielono zezwolenia, tak by wynosił on ponad 10 lat, tak jak ma to miejsce w 
przypadku produktów weterynaryjnych, będzie stanowić zachętę do takich badań.

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 426
Artykuł 56 ustęp 1 akapit piąty

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

Badania nie są objęte ochroną, jeżeli są 
niezbędne jedynie do odnowienia lub 
przeglądu zezwolenia, chyba że zawierają 
nowe informacje naukowe ważne dla 
zmniejszenia ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

W ciągu dziesięciu lat od udzielenia pierwszego zezwolenia środki ochrony roślin muszą być 
poddane nowej ocenie i musi zostać udzielone nowe zezwolenie. Nowe badania, które są 
konieczne do udzielenia nowego zezwolenia, wiążą się ze znacznymi inwestycjami ze strony 
posiadaczy zezwoleń. Jeżeli badania te nie będą objęte ochroną, może to zniechęcać 
producentów do ich przeprowadzania. Może to spowodować utratę ważnej wiedzy, która 
może stwarzać możliwości ograniczenia ryzyka. Wniosek odzwierciedla godne pochwały 
dążenie do uproszczenia stosowania zasad ochrony danych, jednak proponowana poprawka 
jest konieczna, aby uniknąć takiej sytuacji. 
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Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos + Holger Krahmer

Poprawka 427
Artykuł 56 ustęp 1 a (nowy)

1a. Jeżeli pierwszy wnioskodawca 
postanowi złożyć wniosek o rozszerzenia
zezwolenia na drobne zastosowania w ciągu 
7 lat od pierwotnego zezwolenia, okres 
ochrony danych dla przedmiotowego 
środka zostaje rozszerzony o rok dla 
każdych dwóch rozszerzeń zezwolenia na 
drobne zastosowania. Pierwotny okres 
ochrony danych może być rozszerzony 
maksymalnie o pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić zachęty dla firm, które chcą inwestować w badania dotyczące nowych 
zastosowań środków ochrony roślin, na które udzielono zezwolenia, zwłaszcza w dziedzinie 
niewielkich upraw. Przedłużenie pierwotnego okresu ochrony danych dotyczących produktu, 
na który udzielono zezwolenia, tak by wynosił on ponad 10 lat, tak jak ma to miejsce w 
przypadku produktów weterynaryjnych, będzie stanowić zachętę do takich badań.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 428
Artykuł 56 ustęp 2 litera b a) (nowa)

ba) w przypadku powstania monopolu.

Or. es

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno ustanawiać szczegółowe przepisy, aby zapobiec powstawaniu 
monopoli na rynku środków ochrony roślin.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 429
Artykuł 56 ustęp 3, wprowadzenie i litera a)

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 
informacji dodatkowych 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 dla danych 
warunków lub do zmiany, odnowienia lub 
przeglądu zezwolenia na środek ochrony 
roślin;

Or. en

Uzasadnienie

Po pierwszym okresie zezwolenia wynoszącym od 7 do 10 lat producenci środków ochrony 
muszą złożyć wniosek o ponowne zezwolenie na produkowane przez siebie środki, aby 
udowodnić, że zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi środki te nie stwarzają 
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. W tym celu organy państw członkowskich muszą 
zgromadzić znaczną ilość danych. Dostarczenie tych danych wiąże się ze znacznymi 
inwestycjami ze strony posiadaczy zezwoleń. Należy chronić tę nową własność intelektualną, 
aby chronić poczynione inwestycje.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 430
Artykuł 56 ustęp 3 wstęp i litera a)

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

przedłożone sprawozdania z testów i badań 
są niezbędne do pierwszego zezwolenia lub 
do zmiany, odnowienia lub przeglądu
zezwolenia na środek ochrony roślin;

Or. de

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do innych produktów środki ochrony roślin powinny podlegać ponownej 
ocenie i zatwierdzeniu w okresie od 7 do 10 lat po uzyskaniu pierwszego zezwolenia. W 
trakcie takiej procedury ponownej oceny organy wydające zezwolenie wymagają 
przedstawienia wielu nowych danych.

Do celów ponownej oceny organy regulacyjne potrzebują wielu nowych danych. Ich 
przygotowanie wiąże się z olbrzymim wysiłkiem finansowym dla posiadaczy zezwoleń. Jeżeli 
takie nowe dane nie będą należycie chronione, wiele produktów może nie uzyskać wsparcia –
w szczególności mniej rozpowszechnione materiały siewne.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 431
Artykuł 56 ustęp 3 a (nowy)

3a. Udzielając zezwoleń na środki ochrony 
roślin zgodnie z art. 35 ust. 2 lub art. 40, 
państwa członkowskie w ramach 
poszczególnych stref określonych w 
załączniku I chronią dane niezbędne do 
udzielenia zezwolenia w rozpatrującym 
państwie członkowskim, zgodnie z 
przepisami określonymi w niniejszym 
artykule. Dane podlegają ochronie 
począwszy od daty udzielenia zezwolenia w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona danych powinna być przyznana we wszystkich państwach członkowskich w ramach 
jednej strefy, aby zachęcić firmy do prowadzenia badań nad innowacyjnymi środkami i 
zagwarantować przewidywalną ochronę ich inwestycji.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 432
Artykuł 56 ustęp 3 a (nowy)

3a. W każdej strefie określonej w 
załączniku I, państwa członkowskie 
wydające zezwolenie zgodnie z art. 35 ust. 2 
lub w drodze wzajemnego uznania zgodnie 
z art. 40 chronią dane niezbędne w procesie 
zatwierdzania w badanym państwie 
członkowskim, zgodnie z ust. 1-3. Ochrona 
obowiązuje w każdym państwie 
członkowskim od dnia wydania zezwolenia.

Or. de

Uzasadnienie

System wydawania zezwoleń, opierający się na podziale na strefy, powinien zapewniać 
ochronę danych we wszystkich państwach członkowskich, w celu zachęcania przedsiębiorstw 
do inwestowania w innowacyjne produkty. System ochrony danych, ustanawiany przez nowe 
rozporządzenie, powinien zapewniać przewidywalną ochronę inwestycji w każdej strefie.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 433
Artykuł 58 ustęp 3 a (nowy)

3a. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie uznaje, że może powstać 
monopol oraz jeżeli potencjalny 
wnioskodawca i posiadacz lub posiadacze 
odpowiednich zezwoleń na środki ochrony 
roślin zawierające tę samą substancję 
czynną, ten sam środek zabezpieczający lub 
synergetyk nie mogą osiągnąć 
porozumienia dotyczącego wspólnego 
wykorzystania testów i badań, obie strony 
określają, które sądy są sądami właściwymi 
do celów określenia podziału kosztów 
wynikających ze wspólnego wykorzystania 
testów i badań, potencjalny wnioskodawca 
informuje o tym właściwy organ państwa 
członkowskiego. Posiadacz lub posiadacze 
właściwych zezwoleń mogą występować do 
potencjalnego wnioskodawcy o równy 
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udział w poniesionych przez niego kosztach, 
które to roszczenie jest egzekwowalne przed 
sądami.

Or. es

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno ustanawiać szczegółowe przepisy, aby zapobiec powstawaniu 
monopoli na rynku środków ochrony roślin.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 434
Artykuł 59 ustęp 2

2. Potencjalny wnioskodawca i posiadacz 
lub posiadacze właściwych zezwoleń 
dokładają wszelkich starań, by wzajemnie 
korzystać z testów i badań z udziałem 
kręgowców. Koszty wspólnego korzystania 
ze sprawozdań z badań i testów są określane 
w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Na potencjalnym 
wnioskodawcy ciąży jedynie obowiązek 
częściowego pokrycia kosztów informacji, 
jakie ma złożyć w celu spełnienia wymagań 
związanych z zezwoleniem.

2. Potencjalny wnioskodawca i posiadacz 
lub posiadacze właściwych zezwoleń 
dokładają wszelkich starań, by wzajemnie 
korzystać z testów i badań z udziałem 
kręgowców. Koszty wspólnego korzystania 
ze sprawozdań z badań i testów są określane
w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Na potencjalnym 
wnioskodawcy ciąży obowiązek 
częściowego pokrycia kosztów powstałych 
w czasie całego procesu wytwarzania 
informacji, jakie ma złożyć w celu 
spełnienia wymagań związanych z 
zezwoleniem.

Or. en

Uzasadnienie

Koszt wytworzenia danych jest większy niż koszt netto badania. Potencjalny wnioskodawca 
powinien być zobowiązany do częściowego pokrycia kosztów danych, które potem będzie miał 
prawo wykorzystać dla własnych celów związanych z rejestracją.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 435
Artykuł 59 ustęp 3
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3. Jeżeli potencjalny wnioskodawca i 
posiadacz lub posiadacze właściwych 
środków ochrony roślin zawierających tę 
samą substancję czynną, środek 
zabezpieczający lub synergetyk nie mogą 
osiągnąć porozumienia w sprawie 
wspólnego korzystania ze sprawozdań z 
testów i badań na kręgowcach, potencjalny 
wnioskodawca powiadamia o tym właściwy 
organ w państwie członkowskim. Tym 
niemniej, obie strony ustalają, które sądy są 
właściwe do celu drugiego akapitu.

3. Jeżeli potencjalny wnioskodawca i 
posiadacz lub posiadacze właściwych 
środków ochrony roślin zawierających tę 
samą substancję czynną, środek 
zabezpieczający lub synergetyk nie mogą 
osiągnąć porozumienia w sprawie 
wspólnego korzystania ze sprawozdań z 
testów i badań na kręgowcach, potencjalny 
wnioskodawca powiadamia o tym właściwy 
organ w państwie członkowskim. Tym 
niemniej, obie strony ustalają, który sąd 
arbitrażowy jest właściwy do celu drugiego 
akapitu. 

Nieosiągnięcie porozumienia 
przewidzianego w ust. 2 nie stanowi dla 
właściwego organu państwa 
członkowskiego przeszkody do 
wykorzystywania sprawozdań z badań i 
testów z udziałem kręgowców do celów 
wniosku potencjalnego wnioskodawcy. 
Posiadacz lub posiadacze właściwych 
zezwoleń mogą występować do 
potencjalnego wnioskodawcy o równy 
udział w poniesionych przez niego kosztach, 
które to roszczenie jest egzekwowalne przed 
sądami państwa członkowskiego 
określonymi przez strony w akapicie 
pierwszym. Sądy te uwzględniają zasady 
określone w ust. 2.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia 
przewidzianego w ust. 2 porozumienie może 
zostać zastąpione wniesieniem sprawy do 
sądu arbitrażowego i przyjęciem jego 
orzeczenia. Po wydaniu decyzji przez sąd 
arbitrażowy potencjalny wnioskodawca 
musi okazać dowód uzgodnionej wpłaty 
przed wykorzystaniem odpowiednich 
danych do celów związanych z 
zezwoleniem. 

Or. en

Uzasadnienie

Testy i badania przeprowadzane do celów związanych z zezwoleniem wiąże się ze znacznymi 
inwestycjami ze strony posiadacza zezwolenia. Ta własność intelektualna winna być objęta 
odpowiednią ochroną. Należy zezwalać potencjalnemu wnioskodawcy na wykorzystanie 
danych tylko pod warunkiem, że zostało osiągnięte porozumienie w sprawie rekompensaty 
finansowej lub porozumienie to zostało zastąpione orzeczeniem sądu arbitrażowego i 
okazaniem dowodu wpłaty.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 436
Artykuł 60 ustęp 1 a (nowy)
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1a. Wnioskodawca ma możliwość złożenia 
uwag, zanim właściwy organ przyjmie 
decyzję dotyczącą poufności danych, która 
jest wiążąca dla wszystkich państw 
członkowskich, Urzędu i Komisji. Decyzja, 
o której wnioskodawca musi zostać 
powiadomiony, zawiera stosowne 
uzasadnienie. Wnioskodawca ma prawo 
zakwestionować decyzję przed sądem przed 
jej wykonaniem, aby poddać oceny i decyzję 
właściwego organu ocenie sądu oraz 
zapobiec ujawnieniu przedmiotowych 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Ujawnienie sensytywnych informacji może mieć znaczny wpływ na interesy handlowe. W 
związku z tym posiadacz takich informacji musi mieć możliwość złożenia uwag do decyzji w 
sprawie ujawnienia, zanim zostanie ona podjęta, i w razie potrzeby dochodzenia 
zadośćuczynienia przed sądami.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 437
Artykuł 60 ustęp 2 część wprowadzająca

2. W odniesieniu do interesów handlowych, 
o których mowa w ust. 1, za poufne uważa 
się wyłącznie następujące elementy:

2. W odniesieniu do interesów handlowych, 
o których mowa w ust. 1, za poufne uważa 
się w każdym wypadku następujące 
elementy:

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 438
Artykuł 60 ustęp 2 litera b)

b) specyfikację czystości substancji czynnej 
z wyjątkiem zanieczyszczeń uważanych za 
mające znaczenie toksykologicznie, 
ekotoksykologicznie lub środowiskowe;

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Priorytetem przedmiotowego rozporządzenia ma być ochrona zdrowia ludzi, które musi mieć 
bezwzględne pierwszeństwo przed wszelkimi względami natury finansowej, gospodarczej czy 
innej. Kto powinien decydować o tym, które zanieczyszczenie ma być uznane za istotne ze 
względów toksykologicznych, ekotoksykologicznych lub środowiskowych, a które nie? Z 
uwagi na zagrożenia i uznane szkodliwe działanie substancji czynnych informacje te nie 
powinny być objęte tajemnicą handlową.

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 439
Artykuł 60 ustęp 2 litera c)

c) informacje o pełnym składzie środka 
ochrony roślin.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetem przedmiotowego rozporządzenia ma być ochrona zdrowia ludzi, które musi mieć 
bezwzględne pierwszeństwo przed wszelkimi względami natury finansowej, gospodarczej czy 
innej. Kto powinien decydować o tym, które zanieczyszczenie ma być uznane za istotne ze 
względów toksykologicznych, ekotoksykologicznych lub środowiskowych, a które nie? Z 
uwagi na zagrożenia i uznane szkodliwe działanie substancji czynnych informacje te nie 
powinny być objęte tajemnicą handlową. 

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 440
Artykuł 60 ustęp 2 litera c a) (nowa)

ca) nazwy i siedziby placówek badawczych 
odpowiedzialnych za prowadzenie testów i 
badań z udziałem kręgowców;

Or. en

Uzasadnienie

Laboratoria i osoby biorące udział w prowadzeniu badań na kręgowcach są szczególnie 
narażone na ataki. Dlatego nie należy ujawniać ich danych.
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Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 441
Artykuł 60 ustęp 2 litera c b) (nowa)

cb) nazwiska i dane osobowe naukowców i 
badaczy odpowiedzialnych za prowadzenie 
testów i badań z udziałem kręgowców.

Or. en

Uzasadnienie

Laboratoria i osoby biorące udział w prowadzeniu badań na kręgowcach są szczególnie 
narażone na ataki. Dlatego nie należy ujawniać ich danych.

Poprawkę złożyli Richard Seeber + Holger Krahmer

Poprawka 442
Artykuł 60 ustęp 2 a (nowy)

2a. Dane dotyczące badań, w tym 
sprawozdania z badań dostarczone przez 
wnioskodawców dla celów zezwolenia, 
ponownego zezwolenia lub zmiany 
zezwolenia na środek ochrony roślin 
zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG lub 
niniejszym rozporządzeniem, które nie są 
uznawane za poufne zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, są 
udostępniane zainteresowanym stronom do 
wglądu w określonych miejscach 
(czytelniach) wyznaczonych przez Komisję, 
Urząd lub państwa członkowskie. Dane 
takie nie są udostępniane publicznie za 
pomocą publikacji elektronicznych i 
innych. Zainteresowane osoby mogą 
sporządzać notatki do użytku osobistego. 

Or. en

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 
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zainteresowane strony trzecie zyskują dostęp do poufnych informacji,ale potencjalni 
konkurenci nie mogą wykorzystywać systemu do uzyskiwania sensytywnych danych
handlowych. 

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 443
Artykuł 62 ustęp 1 akapit drugi

Rozporządzenie to musi także obejmować 
standardowe zwroty informujące o 
szczególnym ryzyku i środkach ostrożności 
uzupełniające zwroty przewidziane przez 
dyrektywę 1999/45/WE. Obejmuje ono tekst 
załączników IV i V do dyrektywy 
91/414/EWG z niezbędnymi zmianami.

Rozporządzenie to musi także obejmować 
standardowe zwroty informujące o 
szczególnym ryzyku i środkach ostrożności 
uzupełniające zwroty przewidziane przez 
dyrektywę 1999/45/WE. Przenosi ono tekst 
załączników IV i V do dyrektywy 
91/414/EWG ze zmianami, które są 
niezbędne z uwagi na przejście od 
dyrektywy do rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 117.

Poprawienie sposobu sformułowania. Przyjęcie rozporządzenia w sprawie wymagań 
dotyczących danych w ramach procedury doradczej powinno sprowadzić się do przeniesienia 
istniejących wymogów. Zagwarantuje to istnienie odpowiedniej bazy dla oceny substancji 
czynnych po przejściu z obecnej dyrektywy na nowe rozporządzenie. Zmiany powinny być 
ograniczone do poprawek redakcyjnych, zwłaszcza że wymagania dotyczące danych powinny 
zostać przyjęte w ramach procedury współdecyzji w bardzo niedalekiej przyszłości (patrz 
poprawka do art. 75), ponieważ stanowią one kluczowy element rozporządzenia.

Poprawkę złożyli Glenis Willmott + Chris Davies

Poprawka 444
Artykuł 62 ustęp 2

2. Państwa członkowskie mogą zażądać 
przedłożenia próbek lub makiet opakowań i 
projektów etykiet i ulotek.

2. Państwa członkowskie mogą zażądać 
przedłożenia próbek lub makiet opakowań i 
projektów etykiet i ulotek do wglądu przed 
udzieleniem zezwolenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Zapewniłoby to państwom członkowskim mechanizm mający na celu zagwarantowanie 
spełnienia żądania w przypadku, gdyby posiadacze zezwolenia nie chcieli go spełnić.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 445
Artykuł 63 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą zakazać 
reklamowania środków ochrony roślin w 
niektórych mediach lub ograniczyć je. 

Or. el

Uzasadnienie

Należy zachować wszelkie ograniczenia krajowe, jakie mogą istnieć w tej dziedzinie. 

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 446
Artykuł 64 ustęp 1

1. Producenci, dystrybutorzy i profesjonalni 
użytkownicy środków ochrony roślin muszą 
prowadzić dokumentację dotyczącą 
produkowanych, przechowywanych lub 
stosowanych przez nich środków ochrony 
roślin.

1. Producenci, dystrybutorzy i profesjonalni 
użytkownicy środków ochrony roślin muszą 
prowadzić dokumentację dotyczącą 
produkowanych, przechowywanych lub 
stosowanych przez nich środków ochrony 
roślin. W świetle potencjalnego 
długoterminowego oddziaływania środków 
ochrony roślin na operatorów, 
mieszkańców i inne osoby narażone na ich 
działanie, dokumentacja ta musi być 
przechowywana przez co najmniej 40 lat.

Na żądanie właściwego organu 
udostępniają oni odpowiednie informacje 
zawarte w tej dokumentacji. Udostępniają 
oni także te informacje sąsiadom lub 
przemysłowi wody pitnej, którzy wystąpią o 
dostęp do nich.

Udostępniają oni właściwemu organowi
informacje zawarte w tej dokumentacji. 
Udostępniają oni także te informacje 
mieszkańcom i sąsiadom lub przemysłowi 
wody pitnej, którzy wystąpią o bezpośredni 
dostęp do nich.
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Or. en

Uzasadnienie

Istniejący system całkowicie blokuje dostęp, ponieważ obecnie obywatele nie mają dostępu do 
informacji na temat chemikaliów, na których działanie są narażeni, informacji tych nie mogą 
również uzyskać ich lekarze ani inni pracownicy służby zdrowia. Informacje te są jednak 
niezbędne do właściwej diagnozy i terapii osób dotkniętych szkodliwym wpływem środków 
ochrony roślin (o charakterze ostrym lub przewlekłym). W świetle wszelkiego przewlekłego 
wpływu środków ochrony roślin na operatorów, mieszkańców i inne narażone osoby, 
dokumentacja ta powinna być przechowywana przez co najmniej 40 lat.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 447
Artykuł 64 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Producenci, dystrybutorzy i profesjonalni 
użytkownicy środków ochrony roślin muszą 
prowadzić dokumentację dotyczącą 
produkowanych, przechowywanych lub 
stosowanych przez nich środków ochrony 
roślin.

1. Producenci, dystrybutorzy i profesjonalni 
użytkownicy środków ochrony roślin muszą 
prowadzić dokumentację dotyczącą 
produkowanych, przechowywanych lub 
stosowanych przez nich środków ochrony 
roślin. W świetle potencjalnego 
długoterminowego oddziaływania środków 
ochrony roślin na operatorów, 
mieszkańców i inne osoby narażone na ich 
działanie, dokumentacja ta musi być 
przechowywana przez co najmniej 30 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejący system całkowicie blokuje dostęp, ponieważ obecnie obywatele nie mają dostępu do 
informacji na temat chemikaliów, na których działanie są narażeni, informacji tych nie mogą 
również uzyskać ich lekarze ani inni pracownicy służby zdrowia. Informacje te są jednak 
niezbędne do właściwej diagnozy i terapii osób dotkniętych szkodliwym wpływem środków 
ochrony roślin (o charakterze ostrym lub przewlekłym). W świetle wszelkiego przewlekłego 
wpływu środków ochrony roślin dokumentacja ta powinna być przechowywana przez co 
najmniej 30 lat.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 448
Artykuł 64 ustęp 1 akapit drugi
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Na żądanie właściwego organu 
udostępniają oni odpowiednie informacje 
zawarte w tej dokumentacji. Udostępniają 
oni także te informacje sąsiadom lub 
przemysłowi wody pitnej, którzy wystąpią o 
dostęp do nich.

Przekazują oni właściwemu organowi
informacje zawarte w tej dokumentacji. W 
świetle potencjalnego długoterminowego 
oddziaływania środków ochrony roślin na 
operatorów, mieszkańców i inne osoby 
narażone na ich działanie, dokumentacja ta 
musi być przechowywana przez co najmniej 
20 lat. Właściwy urząd udostępnia także te 
informacje mieszkańcom i sąsiadom lub 
przemysłowi wody pitnej, którzy wystąpią o 
bezpośredni dostęp do nich.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejący system całkowicie blokuje dostęp, ponieważ obecnie obywatele nie mają dostępu do 
informacji na temat chemikaliów, na których działanie są narażeni, informacji tych nie mogą 
również uzyskać ich lekarze ani inni pracownicy służby zdrowia. Informacje te są jednak 
niezbędne do właściwej diagnozy i terapii osób dotkniętych szkodliwym wpływem środków 
ochrony roślin (o charakterze ostrym lub przewlekłym). W świetle wszelkiego przewlekłego 
wpływu środków ochrony roślin dokumentacja ta powinna być przechowywana przez co 
najmniej 20 lat.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij i Esther De Lange

Poprawka 449
Artykuł 64 ustęp 1 akapit drugi

Na żądanie właściwego organu udostępniają 
oni odpowiednie informacje zawarte w tej 
dokumentacji. Udostępniają oni także te 
informacje sąsiadom lub przemysłowi wody 
pitnej, którzy wystąpią o dostęp do nich.

Na żądanie właściwego organu udostępniają 
oni odpowiednie informacje zawarte w tej 
dokumentacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wystarczy, jeżeli informacje dotyczące ochrony roślin będą przechowywane dla właściwego 
organu. Wszelkie wymogi dotyczące przechowywania dokumentacji wykraczające poza 
obecny są sprzeczne z dążeniem do zmniejszenia biurokracji i zmniejszenia kosztów 
administracyjnych.
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Poprawkę złożyli Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Poprawka 450
Artykuł 64 ustęp 1 akapit drugi

Na żądanie właściwego organu 
udostępniają oni odpowiednie informacje 
zawarte w tej dokumentacji. Udostępniają 
oni także te informacje sąsiadom lub 
przemysłowi wody pitnej, którzy wystąpią o 
dostęp do nich.

Udostępniają oni właściwemu organowi
informacje zawarte w tej dokumentacji. 
Udostępniają oni także te informacje 
mieszkańcom i sąsiadom lub przemysłowi 
wody pitnej, którzy wystąpią o bezpośredni 
dostęp do nich.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejący system całkowicie blokuje dostęp, ponieważ obecnie obywatele nie mają dostępu do 
informacji na temat chemikaliów, na których działanie są narażeni, informacji tych nie mogą 
również uzyskać ich lekarze ani inni pracownicy służby zdrowia. Informacje te są jednak 
niezbędne do właściwej diagnozy i terapii osób dotkniętych szkodliwym wpływem środków 
ochrony roślin (o charakterze ostrym lub przewlekłym). W świetle wszelkiego przewlekłego 
wpływu środków ochrony roślin dokumentacja ta powinna być przechowywana przez co 
najmniej 30 lat.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 451
Artykuł 70 a (nowy)

Artykuł 70 a
Fundusz na rzecz bezpiecznej likwidacji 

przestarzałych pestycydów
Producenci i posiadacze pozwoleń wnoszą 
wkład na rzecz funduszu, z którego 
pokrywane są koszty związane z 
likwidowaniem i niszczeniem 
przestarzałych środków ochrony roślin w 
państwach członkowskich i krajach 
trzecich. Wysokość wkładu do funduszu jest 
określana w sposób przejrzysty i 
sprawiedliwy. 

Or. en
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Uzasadnienie

Przestarzałe środki ochrony roślin stanowią poważne zagrożenie dla zdrowa ludzkiego i 
środowiska naturalnego w wielu państwach członkowskich i krajach trzecich. Należy nałożyć 
na producentów wymóg pokrycia kosztów związanych z bezpiecznym zlikwidowaniem i 
zniszczeniem tych niebezpiecznych substancji. 

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde i Johannes Blokland

Poprawka 452
Artykuł 71 ustęp 1

1. Państwa członkowskie mogą odzyskać 
koszty związane z wszelkimi 
przeprowadzanymi pracami związanymi z 
ich zobowiązaniami wynikających z 
niniejszego rozporządzenia poprzez opłaty i 
należności.

1. UE określa wspólną minimalną opłatę 
pobieraną przez państwa członkowskie i 
wykorzystywaną do monitorowania, 
kontrolowania, przywracania i 
przechodzenia na uprawy wolne od 
pestycydów.
Państwa członkowskie mogą nakładać 
dodatkowe opłaty w tym samym celu.

Or. da

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu wprowadzenie zasady „zanieczyszczający płaci”.

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 453
Artykuł 71 ustęp 1

1. Państwa członkowskie mogą odzyskać 
koszty związane z wszelkimi 
przeprowadzanymi pracami związanymi z 
ich zobowiązaniami wynikających z 
niniejszego rozporządzenia poprzez opłaty i 
należności.

1. Państwa członkowskie mogą odzyskać 
koszty związane z wszelkimi 
przeprowadzanymi pracami związanymi z 
zatwierdzeniami lub zezwoleniami objętymi
lub związanymi z ich zobowiązaniami 
wynikających z niniejszego rozporządzenia 
poprzez opłaty i należności.

Or. en
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Uzasadnienie

W obecnym brzmieniu proponowany tekst pozwalałby państwom członkowskim na 
odzyskiwanie kosztów tylko w przypadku prac wynikających ze szczegółowych wymogów 
rozporządzenia. Wyłączałoby to np. prace współsprawozdawcy czy recenzje.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 454
Artykuł 74

Komisja może, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 76 ust. 2, przyjąć lub zmienić 
dokumenty techniczne lub inne dokumenty 
zawierające wytyczne w celu wykonania 
niniejszego rozporządzenia. 

Komisja może, zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 76 ust. 3a, przyjąć lub zmienić 
dokumenty techniczne lub inne dokumenty 
zawierające wytyczne w celu wykonania 
niniejszego rozporządzenia. Komisja może 
zwrócić się do Urzędu o przygotowanie lub 
wzięcie udziału w przygotowaniu takich 
dokumentów zawierających wytyczne. 
Urząd może wszcząć przygotowanie lub 
przegląd dokumentów zawierających 
wytyczne na temat oceny ryzyka substancji 
czynnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w 
sprawie komitologii.
EFSA powinien mieć prawo sam wszczynać przygotowanie lub przegląd dokumentów 
zawierających wytyczne, związanych z oceną ryzyka.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 455
Artykuł 75 ustęp 1

1.Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
76 ust. 3 należy przyjąć:

1. Środki konieczne do wprowadzenia 
w życie niniejszego rozporządzenia należy 
przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną, o 
której mowa w art. 76 ust. 3.

a) zmiany do załączników uwzględniające W terminie do ...* Komisja przedkłada 
wnioski legislacyjne w oparciu o art. 251 
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aktualną wiedzę naukową i techniczną; Traktatu, dotyczące: 
b) rozporządzenia w sprawie wymagań 
dotyczących danych związanych z 
substancjami czynnymi oraz środkami 
ochrony roślin, o których mowa w art. 8 ust. 
1 lit. b) i c) uwzględniające wiedzę naukową 
i techniczną;

a) wymagań dotyczących danych 
związanych z substancjami czynnymi oraz 
środkami ochrony roślin, o których mowa w 
art. 8 ust. 1 lit. b) i c), uwzględniając środki 
mające na celu zminimalizowanie badań na 
zwierzętach, zwłaszcza stosowanie metod 
badawczych alternatywnych wobec badań 
na zwierzętach i inteligentnych strategii 
badawczych, uwzględniające wiedzę 
naukową i techniczną;

c) zmiany w rozporządzenia w sprawie 
jednolitych zasad oceny i udzielania 
zezwoleń dla środków ochrony roślin, 
zgodnie z art. 29 ust. 6, z uwzględnieniem 
wiedzy naukowej i technicznej;

b) jednolitych zasad oceny i udzielania 
zezwoleń dla środków ochrony roślin, 
zgodnie z art. 29 ust. 6, z uwzględnieniem 
wiedzy naukowej i technicznej;

d) zmiany do rozporządzenia zawierające
wymagania dotyczące etykietowania 
środków ochrony roślin, o których mowa w 
art. 62 ust. 1;

c) wymagania dotyczące etykietowania 
środków ochrony roślin, o których mowa w 
art. 62 ust. 1;

e) środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia.

* Dwa lata od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 127 sprawozdawcy. 
Jedynie środki konieczne do wykonania przedmiotowego rozporządzenia mogą być przyjęte w 
drodze procedury komitologii.
Wszystkie załączniki zawierają istotne elementy rozporządzenia, dlatego nie powinny być 
zmieniane w drodze procedury komitologii.
Wymagania dotyczące danych, jednolite zasady oceny i udzielania zezwoleń oraz wymagania 
dotyczące etykietowania stanowią istotne elementy przedmiotowego rozporządzenia. Podczas 
gdy istniejące przepisy przyjęte w przeszłości przez Radę powinny zostać przeniesione, aby 
zapewnić zastosowanie rozporządzenia, wspomniane istotne elementy należy przyjąć w 
drodze procedury współdecyzji w bliskiej przyszłości.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 456
Artykuł 76 ustęp 4 a (nowy)
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4a. Na żądanie posiedzenia Komitetu i jego 
grup roboczych są otwarte dla posłów do 
Parlamentu Europejskiego. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć przejrzystość procedur komitologii. Obserwatorzy z PE powinni mieć 
możliwość brania udziału w posiedzeniach Komitetu i jego grup roboczych.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen i Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos + 
Caroline Lucas

Poprawka 457
Artykuł 78

Artykuł 78 skreślony
Odstępstwo dla środków zabezpieczających 

i synergetyków
W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1, 
państwo członkowskie może, w okresie 5 lat 
od przyjęcia programu, o którym mowa w 
art. 26, udzielić zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu na swoim 
terytorium środków ochrony roślin 
zawierających środki zabezpieczające i 
synergetyki niedopuszczone, ale objęte tym 
programem.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z wcześniejszą poprawką zaproponowaną do art. 29 ust. 2 i jej uzasadnieniem.

Poprawkę złożyły Anja Weisgerber i Christa Klaß

Poprawka 458
Artykuł 79 a (nowy)

Artykuł 79a
Przegląd
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Do…* Komisja dokonuje przeglądu 
definicji stref zezwoleń na środki ochrony 
roślin, uwzględniając najnowszą wiedzę 
naukową. Komisja ocenia w szczególności, 
czy należy zmienić liczbę stref oraz państwa 
członkowskie należące do danej strefy.
* Pięć lat od wejścia wżycie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

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 poszczególnych stref.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 459
Artykuł 79 a (nowy)

Artykuł 79a
Komisja Europejska dokonuje przeglądu 
niniejszego rozporządzenia pod kątem jego
skuteczności i zgodności z zasadami rynku 
wewnętrznego, a w terminie do 3 lat po
opublikowaniu niniejszego rozporządzenia, 
a następnie co 5 lat, przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające, o ile to 
konieczne, propozycje zmian. Sprawozdanie 
zawiera w szczególności ocenę stopnia 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
środków ochrony roślin.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna sprawdzić zgodność niniejszego rozporządzenia z zasadami 
rynku wewnętrznego, a w razie stwierdzenia niezgodności – opracować propozycje zmian 
służące przywróceniu zgodności z rynkiem wewnętrznym.
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 460
Załącznik II punkt 2.1

2.1 Uznaje się, że spełniono warunki art. 7 
ust. 1 wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o 
dostarczoną dokumentację przypuszcza się, 
że możliwe będzie udzielenie zezwolenia w 
co najmniej jednym państwie członkowskim 
dla co najmniej jednego środka ochrony 
roślin zawierającego tę substancję czynną 
dla co najmniej jednego reprezentatywnego 
zastosowania.

2.1 Uznaje się, że spełniono warunki art. 7 
ust. 1 wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o 
dostarczoną dokumentację przypuszcza się, 
że możliwe będzie udzielenie zezwolenia w 
co najmniej jednym państwie członkowskim 
dla wszystkich środków i formuł ochrony 
roślin zawierającego tę substancję czynną 
dla pełnego zakresu reprezentatywnych 
zastosowań.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z poprawką zaproponowaną wcześniej do art. 4 ust. 4 i jej uzasadnieniem.

Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio

Poprawka 461
Załącznik II punkt 3.2

Substancja czynna zostaje zatwierdzona 
jedynie wówczas, jeżeli dla ograniczonego 
zakresu reprezentatywnych zastosowań 
zostało ustalone, że ten środek ochrony 
roślin, wskutek jego stosowania zgodnego z 
dobrą praktyką ochrony roślin oraz 
uwzględniając realistyczne normalne 
warunki stosowania, jest wystarczająco 
skuteczny. To wymaganie jest oceniane w 
świetle jednolitych zasad oceny i zezwalania 
na środki ochrony roślin wymienione w 
drugim ustępie art. 35.

Substancja czynna zostaje zatwierdzona 
jedynie wówczas, jeżeli dla szerokiego 
zakresu reprezentatywnych zastosowań 
zostało ustalone, że ten środek ochrony 
roślin, wskutek jego stosowania zgodnego z 
dobrą praktyką w zakresie środków ochrony 
roślin oraz uwzględniając realistyczne 
warunki stosowania, jest wystarczająco 
skuteczny. To wymaganie jest oceniane w 
świetle jednolitych zasad oceny i zezwalania 
na środki ochrony roślin wymienione w 
drugim ustępie art. 35.

Or. en

Uzasadnienie

Każda decyzja musi być oparta na realistycznych warunkach stosowania. 
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Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos i Avril Doyle

Poprawka 462
Załącznik II punkt 3.6.1

3.6.1. w stosownych przypadkach, należy 
określić czynniki bezpieczeństwa ADI, 
AOEL i ARfD. Przy określaniu takich 
wartości należy zapewnić odpowiedni 
margines bezpieczeństwa, uwzględniający 
rodzaj i dotkliwość skutków oraz 
wrażliwość specyficznych grup ludności.

3.6.1. w stosownych przypadkach, należy 
określić czynniki bezpieczeństwa ADI, 
AOEL i ARfD. Przy określaniu takich 
wartości należy zapewnić odpowiedni 
margines bezpieczeństwa, uwzględniający 
rodzaj i dotkliwość skutków, możliwe skutki 
połączone, oraz wrażliwość specyficznych 
grup ludności, takich jak profesjonalni 
użytkownicy i wrażliwe grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności rygorystyczne kryteria przewlekłego wpływu na zdrowie 
powinny być ustalane na szczeblu oceny zagrożenia i nie powinny być powiązane z oceną 
narażenia. Wynika to faktu, że nie ma definicji “realistycznych proponowanych warunków”. 
Inne rygorystyczne kryteria wyłączają również części strategii oceny ryzyka np. rygorystyczne 
kryteria dla vPvB.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 463
Załącznik II punkt 3.6.1

3.6.1. w stosownych przypadkach, należy 
określić czynniki bezpieczeństwa ADI, 
AOEL i ARfD. Przy określaniu takich 
wartości należy zapewnić odpowiedni
margines bezpieczeństwa, uwzględniający 
rodzaj i dotkliwość skutków oraz 
wrażliwość specyficznych grup ludności.

3.6.1. w stosownych przypadkach, należy 
określić czynniki bezpieczeństwa ADI, 
AOEL i ARfD. Przy określaniu takich 
wartości należy zapewnić odpowiedni
margines bezpieczeństwa, wynoszący co 
najmniej 100, uwzględniający rodzaj i 
dotkliwość skutków, możliwe skutki 
skumulowane oraz wrażliwość szczególnie 
narażonych grup ludności.

Or. de
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 464
Załącznik II punkt 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, o których mowa w art. 35, w 
zalecanych warunkach użytkowania, 
wykazuje dopuszczalny poziom ochrony 
użytkowników, pracowników, osób 
znajdujących się w pobliżu i konsumentów 
w przypadku przynajmniej jednego 
reprezentatywnego zastosowania co 
najmniej jednego środka ochrony roślin. 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 465
Załącznik II punkt 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 

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

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika II pkt. 3.6.2

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 466
Załącznik II punkt 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. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika II pkt. 3.6.2
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Poprawkę złożyli Richard Seeber + Holger Krahmer

Poprawka 467
Załącznik II punkt 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

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją żadne podstawy naukowe, aby traktować skutki zaburzeń endokrynologicznych w 
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. Patrz również 
uzasadnienie do załącznika II, pkt. 3.6.2

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos i Avril Doyle

Poprawka 468
Załącznik II punkt 3.6.5 a (nowy)

3.6.5a. 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 o 
właściwościach neurotoksycznych, która 
może mieć znaczenie toksykologiczne dla 
ludzi, biorąc pod uwagę narażenie w życiu 
embrionalnym/płodowym lub dzieciństwie, 



PE 390.442v02-00 122/135 AM\672288PL.doc

PL

jak również prawdopodobne skutki łączone,
chyba że narażenie na tę substancję czynną 
w środku ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania jest 
niewielkie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności rygorystyczne kryteria przewlekłego wpływu na zdrowie 
powinny być ustalane na szczeblu oceny zagrożenia i nie powinny być powiązane z oceną 
narażenia. Wynika to z faktu, że nie ma definicji „realistycznych proponowanych warunków”. 
Inne rygorystyczne kryteria wyłączają również części strategii oceny ryzyka np. rygorystyczne 
kryteria dla vPvB.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 469
Załącznik II punkt 3.7.1 litera a) punkt (i) i (i a) (nowy)

(i) Istnieją dowody, że jej DT50 w wodzie 
jest dłuższy niż dwa miesiące, lub jej okres 
półtrwania w glebie jest dłuższy niż sześć 
miesięcy, lub jeżeli jej okres półtrwania w 
osadach jest dłuższy niż sześć miesięcy; 
oraz

(i) Istnieją dowody, że jej DT50 w wodzie 
jest dłuższy niż dwa miesiące, lub jej okres 
półtrwania w glebie jest dłuższy niż sześć 
miesięcy, lub jeżeli jej okres półtrwania w 
osadach jest dłuższy niż sześć miesięcy;

(ia) dowód na to, że substancja czynna jest 
w inny sposób dostatecznie trwała, aby 
uzasadniać wyłączenie z załącznika I;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność rozporządzenia z załącznikiem D konwencji sztokholmskiej. 
Trzy kryteria dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych powinny być ustalone
indywidualnie. Ponadto kryteriów tych nie powinny uchylać obliczenia dotyczące narażenia 
lub inne warunki i szacunki.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 470
Załącznik II punkt 3.7.1 litera a) punkt (i b) (nowy)



AM\672288PL.doc 123/135 PE 390.442v02-00

PL

(ib) jest rozpatrywana w kontekście 
konwencji dotyczącej trwałych 
zanieczyszczeń organicznych; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność rozporządzenia z załącznikiem D konwencji sztokholmskiej. 
Trzy kryteria dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych powinny być Trzy kryteria 
dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych powinny być ustalone indywidualnie. 
Ponadto nad kryteriów tych nie powinny uchylać obliczenia dotyczące narażenia lub inne 
warunki i szacunki.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 471
Załącznik II punkt 3.7.1 litera b) punkt (ii) a (nowy)

(iia) wyniki monitoringu flory i fauny 
danego regionu wskazują, że potencjał 
akumulacji biologicznej tej substancji 
czynnej jest dostatecznie duży, aby 
uzasadniać jej rozpatrywanie w zakresie 
konwencji dotyczącej trwałych 
zanieczyszczeń organicznych; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność rozporządzenia z załącznikiem D konwencji sztokholmskiej. 
Trzy kryteria dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych powinny być Trzy kryteria 
dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych powinny być ustalone indywidualnie. 
Ponadto nad kryteriów tych nie powinny uchylać obliczenia dotyczące narażenia lub inne 
warunki i szacunki.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 472
Załącznik II punkt 3.7.1 litera c) punkt ii)

(ii) Dane z monitorowania wykazują, że 
przemieszczanie się substancji czynnej na 
duże odległości z możliwością przeniesienia 

(ii) Dane z monitorowania wykazują, że 
przemieszczanie się substancji czynnej na 
duże odległości z możliwością przeniesienia 
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do środowiska odbierającego może 
zachodzić za pośrednictwem powietrza, 
wody czy gatunków migrujących; lub

do środowiska odbierającego może 
zachodzić za pośrednictwem powietrza lub
wody;

Or. el

Uzasadnienie

Nawiązanie do gatunków migrujących nie jest uzasadnione naukowo.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 473
Załącznik II punkt 3.7.2

Substancja czynna może zostać 
zatwierdzona jedynie wtedy, gdy została 
uznana za substancję trwałą, wykazującą 
zdolność do bioakumulacji i toksyczną 
(PBT).

skreślony

Substancja spełniająca wszystkie trzy 
kryteria w sekcji poniżej jest uznawana za 
substancję PBT.
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, 
opisanych przez wnioskodawcę.
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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. 

Or. en

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.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 474
Załącznik II punkt 3.7.3

3.7.3. Substancja czynna jest uważana za skreślony
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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..
3.7.3.1. Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości, gdy:
- 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.

Or. en

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.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 475
Załącznik II punkt 3.8.1

3.8.1. Substancja czynna jest uznawana za 
zgodną z art. 4 jedynie wówczas, gdy ocena 
ryzyka wykaże, iż ryzyko jest dopuszczalne 
według kryteriów ustanowionych w 
jednolitych zasadach oceny i dopuszczenia 
do obrotu środków ochrony roślin 
wymienionych w art. 35 zgodnie z 

3.8.1. Substancja czynna jest uznawana za 
zgodną z art. 4 jedynie wówczas, gdy ocena 
ryzyka wykaże, iż ryzyko jest dopuszczalne 
według kryteriów ustanowionych w 
jednolitych zasadach oceny i dopuszczenia 
do obrotu środków ochrony roślin 
wymienionych w art. 35 zgodnie z 
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realistycznymi proponowanymi warunkami 
stosowania środka ochrony roślin 
zawierającego tę substancję czynną. Ocena 
musi uwzględniać dotkliwość skutków, 
niepewność danych oraz liczbę grup 
organizmów, na które substancja czynna ma 
wywierać niekorzystny wpływa zgodnie z 
zamierzonym stosowaniem.

realistycznymi proponowanymi warunkami 
stosowania środka ochrony roślin 
zawierającego tę substancję czynną. Ocena 
musi uwzględniać dotkliwość 
długoterminowych skutków w stosunku do 
różnorodności biologicznej, niepewność 
danych oraz liczbę grup organizmów, na 
które substancja czynna ma wywierać 
niekorzystny wpływa zgodnie z 
zamierzonym stosowaniem.

Or. el

Uzasadnienie

Ochrona różnorodności biologicznej w perspektywie długoterminowej musi stać się jednym z 
podstawowych celów rozporządzenia. 

Poprawkę złożyli Richard Seeber + Holger Krahmer

Poprawka 476
Załącznik II punkt 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

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieją żadne podstawy naukowe, aby traktować skutki zaburzeń endokrynologicznych w 
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 
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nie mogą stanowić kryterium bezkrytycznego odrzucenia substancji czynnych.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris Davies i 
Roberto Musacchio

Poprawka 477
Załącznik II punkt 3.8.2 a (nowy)

3.8.2a. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę 
Wspólnoty lub przyjęte w skali 
międzynarodowej wytyczne dotyczące 
testów i inne dostępne dane naukowe, w 
tym przegląd literatury naukowej, nie 
została uznana za toksyczną dla pszczół, a 
jej iloczyn ryzyka (HQ) jest niższy niż 50.

Or. en

Uzasadnienie

Badania dowodzą, że pszczoły narażone na działanie środków ochrony roślin tracą 
orientację. W procesie zatwierdzania należy brać pod uwagę toksyczność dla pszczół. Iloczyn 
ryzyka (HQ) jest bardzo przydatnym wskaźnikiem służącym do obliczania toksyczności dla 
pszczół, dlatego powinien być jednoznacznie brany pod uwagę w ocenie ryzyka.

Poprawkę złożył Roberto Musacchio

Poprawka 478
Załącznik II punkt 3.9 a (nowy)

3.9a. Substancje w wykazie priorytetowym 
ustanowionym na mocy właściwych 
traktatów międzynarodowych 
ratyfikowanych przez Unię Europejską lub 
w wykazie substancji priorytetowych w 
zakresie polityki wodnej, stanowiącym 
załącznik dyrektywy 2000/60/WE, nie 
powinny być zatwierdzane.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność rozporządzenia z istniejącym prawodawstwem i spójność z 
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ramową dyrektywą wodną.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 479
Załącznik II punkt 4

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;

- 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;

- spełnia dwa z kryteriów uznania za 
substancję PBT;

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

- 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 

- 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 
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rozległe strefy buforowe); pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania 
jest niewielkie;

- zawiera znaczącą ilość izomerów 
nieaktywnych.

- 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.
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

– jej okres półtrwania w glebie jest dłuższy 
niż 120 dni.

Ocena trwałości w środowisku jest oparta 
na danych dotyczących czasu półtrwania 
zebranych w odpowiednich warunkach, 
opisanych przez wnioskodawcę.
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.
Toksyczność
Substancja czynna spełnia kryterium 
toksyczności, gdy:
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– 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,

– jest wyjątkowo trwała i wykazuje 
wyjątkową zdolność do bioakumulacji 
(vPvB).

Substancja spełniająca oba warunki w 
sekcji poniżej jest substancją vPvB.
Trwałość
Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości, gdy:
– 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

– jej okres półtrwania w glebie jest dłuższy 
niż 180 dni.

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

Or. en

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 
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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.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio

Poprawka 480
Załącznik II punkt 4 tiret - pierwsze (nowe)

– została określona jako substancja 
priorytetowa zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE i jej dyrektywami pochodnymi;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli substancja została określona jako substancja priorytetowa zgodnie z ramową 
dyrektywą wodną, należy to uwzględnić podczas zatwierdzania substancji jako nadających się 
do zastąpienia.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 481
Załącznik II punkt 4 tiret czwarte 4 a i b (nowe)

– stwarza zagrożenie wypłukaniem do wód 
gruntowych;
– może powodować zaburzenia 
endokrynologiczne, mieć właściwości 
neurotoksyczne i immunotoksyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że wyodrębnienie „substancji wysokiego ryzyka” stanowi krok naprzód, w kryteriach 
tych brakuje nawiązania do zagrożenia wypłukaniem do wód gruntowych. Brakuje również 
nawiązań do zaburzeń endokrynologicznych oraz właściwości neurotoksycznych i 
immunotoksycznych.
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Poprawkę złożyli Dan Jørgensen, Chris Davies i Roberto Musacchio

Poprawka 482
Załącznik IV punkt 1 akapit trzeci

Dalsze warunki odmowy lub wycofania 
zezwolenia są następujące:

Dalsze warunki odmowy lub wycofania 
zezwolenia są następujące

a) zastąpienie zostaje zastosowane jedynie 
wówczas, gdy chemiczna różnorodność 
substancji czynnej jest wystarczająca, by 
zminimalizować wystąpienie oporności 
organizmu docelowego;

a) zastąpienie zostaje zastosowane jedynie 
wówczas, gdy chemiczna różnorodność 
substancji czynnej i innych niechemicznych 
metod ochrony upraw i zapobiegania 
szkodnikom jest wystarczająca, by 
zminimalizować wystąpienie oporności 
organizmu docelowego;

b) zastąpienie zostaje zastosowane jedynie w 
stosunku do substancji czynnych, które, 
stosowane w dozwolonych środkach 
ochrony roślin, powodują znacząco 
zwiększony poziom ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub środowiska;

b) zastąpienie może zostać zastosowane 
przez państwa członkowskie w stosunku do 
wszystkich substancji czynnych, które, 
stosowane w dozwolonych środkach 
ochrony roślin, powodują znacząco 
zwiększony poziom ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub środowiska.

c) zastąpienie zostaje zastosowane dopiero 
po stworzeniu możliwości, w niezbędnych 
przypadkach, nabycia doświadczenia ze 
stosowania w praktyce, jeżeli nie jest ono 
łatwo dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka eliminuje ryzyko zastępowania TYLKO niektórych substancji czynnych, 
pozostawiając państwom członkowskim otwarty zakres.

Poprawkę złożyli Erna Hennicot-Schoepges i Péter Olajos

Poprawka 483
Załącznik IV punkt 1 akapit trzeci

Dalsze warunki odmowy lub wycofania 
zezwolenia są następujące:

Dalsze warunki odmowy lub wycofania 
zezwolenia są następujące

a) zastąpienie zostaje zastosowane jedynie 
wówczas, gdy chemiczna różnorodność 
substancji czynnej jest wystarczająca, by 
zminimalizować wystąpienie oporności 

a) zastąpienie zostaje zastosowane jedynie 
wówczas, gdy chemiczna różnorodność 
substancji czynnej i innych niechemicznych 
metod ochrony upraw i zapobiegania 



PE 390.442v02-00 134/135 AM\672288PL.doc

PL

organizmu docelowego; szkodnikom jest wystarczająca, by 
zminimalizować wystąpienie oporności 
organizmu docelowego;

b) zastąpienie zostaje zastosowane jedynie w 
stosunku do substancji czynnych, które, 
stosowane w dozwolonych środkach 
ochrony roślin, powodują znacząco 
zwiększony poziom ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub środowiska;

b) zastąpienie może zostać zastosowane 
przez państwa członkowskie w stosunku do 
wszystkich substancji czynnych, które, 
stosowane w dozwolonych środkach 
ochrony roślin, powodują znacząco 
zwiększony poziom ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub środowiska.

c) zastąpienie zostaje zastosowane dopiero 
po stworzeniu możliwości, w niezbędnych 
przypadkach, nabycia doświadczenia ze 
stosowania w praktyce, jeżeli nie jest ono 
łatwo dostępne.

c) zastąpienie zostaje zastosowane dopiero 
po stworzeniu możliwości, w niezbędnych 
przypadkach, nabycia doświadczenia ze 
stosowania w praktyce, jeżeli nie jest ono 
łatwo dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka eliminuje ryzyko zastępowania TYLKO niektórych substancji czynnych, 
pozostawiając państwom członkowskim otwarty zakres.

Poprawkę złożył Ioannis Gklavakis

Poprawka 484
Załącznik IV punkt 3 akapit pierwszy

Znacząca niedogodność praktyczna albo 
ekonomiczna dla użytkownika jest określana 
jako poważne, dające się wyrazić ilościowo 
zakłócenie praktyk roboczych lub 
działalności przedsiębiorstwa prowadzące 
do niemożności sprawowania wystarczającej 
kontroli nad organizmem docelowym. Taką 
znaczącą niedogodnością może być, na 
przykład, brak dostępnych lub ekonomicznie 
dostępnych urządzeń technicznych do 
stosowania substancji alternatywnej(-ych).

Znacząca niedogodność praktyczna albo 
ekonomiczna dla użytkownika jest określana 
jako poważne, dające się wyrazić ilościowo 
zakłócenie praktyk roboczych lub 
działalności przedsiębiorstwa prowadzące 
do niemożności sprawowania wystarczającej 
kontroli nad organizmem docelowym lub
niedogodności dla konkurencji w 
działalności rolniczej. Taką znaczącą 
niedogodnością może być, na przykład, brak 
dostępnych lub ekonomicznie dostępnych 
urządzeń technicznych do stosowania 
substancji alternatywnej(-ych).

Or. el
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Uzasadnienie

Aby zagwarantować przepływ środków ochrony roślin, należy również zagwarantować 
konkurencyjność rolnictwa wspólnotowego.


