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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
  większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
(COM (2006)0388 – C6-0245/2006 –2006/0136 (COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM (2006)0388)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 37 ust. 2 i art. 152 ust. 4 traktatu WE, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0245/2006),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Odniesienie 1

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

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 152 ust. 4 lit. b) i art. 175 ust. 1,

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 8 preambuły wniosku celem przedmiotowego rozporządzenia jest 
  

1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Wybór 
podstaw prawnych powinien odzwierciedlać cel i zadanie rozporządzenia. Podwójną
podstawę prawną stosuje się tylko wówczas, gdy chodzi o zrealizowanie szeregu 
nierozerwalnie ze sobą powiązanych celów, tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wniosku.

Art. 37 zastosowano w 1991 r., gdy traktat nie przewidywał jeszcze specjalnych podstaw 
prawnych dla ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska. Jego zastosowanie w tym przypadku 
nie jest już właściwe.

Poprawka 2
Punkt 4 preambuły

4) Dla uproszczenia, nowy akt prawny 
powinien także uchylać dyrektywę Rady 
79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. 
zakazującą wprowadzania do obrotu i 
stosowania środków ochrony roślin 
zawierających niektóre substancje czynne.

4) Dla uproszczenia, nowy akt prawny 
powinien także uchylać dyrektywę Rady 
79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. 
zakazującą wprowadzania do obrotu 
i stosowania środków ochrony roślin 
zawierających niektóre substancje czynne. 
Jednak w niniejszym rozporządzeniu 
powinny zostać utrzymane główne zasady 
dyrektywy 79/117/EWG.

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby w nowym akcie została zachowana treść uchylonej dyrektywy.

Poprawka 3
Punkt 6 preambuły

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

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

Uzasadnienie

Tekst tego punktu powinien być bardziej precyzyjny.

Poprawka 4
Punkt 7 preambuły
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7) Środki ochrony roślin mogą mieć także 
niekorzystny wpływ na produkcję roślinną.
Ich stosowanie może stwarzać ryzyko 
i zagrożenia dla ludzi, zwierząt 
i środowiska, w szczególności, jeśli te 
środki wprowadzono do obrotu bez 
poddania ich urzędowym badaniom i bez 
zezwoleń, oraz jeżeli są one niewłaściwie 
stosowane. Z tego względu należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin.

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

Uzasadnienie

Środki ochrony roślin nie tylko wiążą się z ryzykiem i zagrożeniami dla ludzi, zwierząt 
i środowiska. Mogą także pociągać za sobą krótko- i długotrwałe negatywne skutki dla ludzi, 
zwierząt i środowiska – nawet wtedy, gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami.

Poprawka 5
Punkt 8 preambuły

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

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

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wymienić embriony, płody i kobiety karmiące, tak aby bardziej podkreślić 
powstawanie skutków neurotoksykologicznych (patrz Grandjean P., Landrigran P.: The 
Lancet Vol 368 Nr 9553 (2006), str. 2167).

Poprawka 6
Punkt 8a preambuły (nowy)
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8a) W celu uniknięcia badań na 
zwierzętach, badania na kręgowcach do 
celów niniejszego rozporządzenia powinny 
być przeprowadzane tylko w ostateczności. 
Niniejsze rozporządzenie oraz 
prawodawstwo ustanawiające wymogi w 
zakresie danych dotyczących substancji
czynnych, środków ochrony roślin, 
środków zabezpieczających i synergetyków 
powinny gwarantować ograniczenie do 
minimum badań na kręgowcach oraz 
unikanie powtarzania badań, a także 
promować stosowanie metod badawczych 
bez wykorzystania zwierząt oraz
stosowanie inteligentnych strategii badań.

Uzasadnienie
Zgodnie z wymogiem Protokołu w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt, aby Wspólnota 
i państwa członkowskie w pełni uwzględniały wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt przy 
formułowaniu lub wdrażaniu polityk, należy uwzględnić zapis, że badania na zwierzętach 
powinny zostać ograniczone do absolutnego minimum i należy wykonywać je tylko 
w ostateczności oraz że należy promować alternatywne metody. Jest to zgodne także 
z wymogami REACH.

Poprawka 7
Punkt 9 preambuły

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

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

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby we wszystkich państwach członkowskich istniał taki sam poziom ochrony 
środowiska; w niektórych państwach członkowskich mogłoby to doprowadzić do zmniejszonej 
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ochrony wód gruntowych. Jednakże w na terenie całej UE należy zapewnić wysoki poziom
ochrony zdrowia publicznego.

Poprawka 8
Punkt 13 preambuły

13) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
okres zatwierdzania substancji czynnych 
powinien być ograniczony w czasie. Okres 
zatwierdzania powinien być 
proporcjonalny do ewentualnego ryzyka 
związanego ze stosowaniem takich 
substancji. Doświadczenie zdobyte w 
wyniku faktycznego stosowania środków 
ochrony roślin oraz wszelkie osiągnięcia w 
nauce i technice należy uwzględnić przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji 
dotyczących odnowienia zatwierdzenia. Po 
pierwszym odnowieniu substancje takie 
powinny być poddawane dalszemu 
przeglądowi jedynie wówczas, gdy istnieją 
dowody, że przestały spełniać wymagania 
niniejszego rozporządzenia.

13) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
okres zatwierdzania substancji czynnych 
powinien być ograniczony w czasie. Okres 
zatwierdzania powinien być 
proporcjonalny do ewentualnego ryzyka 
związanego ze stosowaniem takich 
substancji. Doświadczenie zdobyte w 
wyniku faktycznego stosowania środków 
ochrony roślin oraz wszelkie osiągnięcia w 
nauce i technice należy uwzględnić przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji 
dotyczących odnowienia zatwierdzenia. Po 
pierwszym odnowieniu, powinien mieć 
miejsce regularny przegląd substancji.

Uzasadnienie

Ma to zagwarantować, że nowe i dawne substancje, które uwzględniano w wykazie
pozytywnym od 1991 r. (załącznik 1 do dyrektywy 91/414), będą poddawane regularnym 
przeglądom i ocenie związanych z nimi zagrożeń.

Poprawka 9
Punkt 14 preambuły

14) Należy zapewnić możliwość zmiany 
lub cofnięcia zatwierdzenia substancji 
czynnej w przypadkach, gdy kryteria 
zatwierdzenia przestały być spełnione.

14) Należy zapewnić możliwość zmiany 
lub cofnięcia zatwierdzenia substancji 
czynnej w przypadkach, gdy kryteria 
zatwierdzenia przestały być spełnione lub 
gdy może być zagrożona zgodność 
z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej1 i jej 
dyrektywami pochodnymi.
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1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1. Dyrektywa 
zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE (Dz.U. L 331 
z 15.12.2001, str. 1).

Uzasadnienie

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawia standardy jakości dla substancji chemicznych w wodach 
gruntowych i powierzchniowych, w tym także dla produktów ochrony roślin. Jeżeli te 
standardy jakości nie są spełniane, wówczas musi istnieć mechanizm sprawowania nadzoru
umożliwiający zmianę lub cofnięcie zatwierdzenia substancji czynnej, taki jak istniejący
mechanizm nadzoru związany z dyrektywą 2000/60/WE i dotyczący udzielania zezwoleń na 
stosowanie substancji chemicznych (REACH).

Poprawka 10
Punkt 17 preambuły

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

17) Niektóre obecnie zatwierdzone
substancje czynne budzące szczególne 
obawy powinny być określane na poziomie 
Wspólnoty jako substancje nadające się 
do zastąpienia. Państwa członkowskie 
powinny regularnie przeprowadzać 
powtórne badania w celu sprawdzenia, czy 
takie substancje czynne mogą zostać 
zastąpione środkami ochrony roślin, które 
zawierają substancje czynne wymagające 
stosowania środków ograniczających 
ryzyko na mniejszą skalę lub w ogóle 
niewymagające ich stosowania, bądź 
alternatywnymi metodami rolniczymi.

Uzasadnienie

Kontrola właściwego stosowania przewidzianych środków ograniczających ryzyko na 
szczeblu terenowym jest niemożliwa. Dlatego też takie substancje należy wyłączyć z wykazu
pozytywnego lub uznać je za substancje nadające się do zastąpienia, których miejsce zajmą 
produkty mniej niebezpieczne lub niechemiczne środki ochrony plonów. 

Poprawka 11
Punkt 17a preambuły (nowy)

17a) Państwa członkowskie powinny mieć 
prawo wydania zakazu stosowania lub 
nieudzielenia zezwolenia na środki 
ochrony roślin z uwagi na własne 
specyficzne warunki przyrodnicze, 
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rolnicze lub klimatyczne lub w przypadku, 
gdy stosowanie tych środków byłoby 
sprzeczne z krajowym planem działania 
mającym na celu ograniczenie zagrożeń 
związanych ze stosowaniem pestycydów 
i uzależnienia od stosowania pestycydów 
(krajowy plan działania dotyczący 
pestycydów).

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie mogą być zmuszane do akceptowania pestycydów, których 
stosowanie powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych lub stwarza niepotrzebne ryzyko 
i zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska i 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.

Poprawka 12
Punkt 18 preambuły

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

18) Poza substancjami czynnymi, środki 
ochrony roślin mogą zawierać środki 
zabezpieczające i synergetyki, dla których 
należy przewidzieć podobne
prawodawstwo. Na podstawie wniosku 
legislacyjnego Komisji należy ustanowić
przepisy w celu przeglądu takich 
substancji. Substancje obecnie dostępne na 
rynku należy poddać przeglądowi po 
ustanowieniu tych przepisów.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z proponowaną przez sprawozdawczynię zmianą w art. 26, dotyczącą 
przyjęcia tego przeglądu w drodze procedury współdecyzji.

Poprawka 13
Punkt 19 preambuły

19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
stworzenie wykazów składników 
obojętnych, które nie powinny być 
włączane w skład środków ochrony roślin.

19) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Właściwe jest 
przyjęcie wykazów pozytywnych 
składników obojętnych, które mogą być 
włączane w skład środków ochrony roślin. 
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Uzasadnienie

Składniki obojętne i synergetyki mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Należy 
zatem zezwolić na nie i włączyć je do wykazów pozytywnych składników. 

Poprawka 14
Punkt 21 preambuły

21) Przepisy dotyczące udzielania 
zezwoleń muszą zapewniać wysoki 
standard ochrony. W szczególności przy 
udzielaniu zezwoleń na środki ochrony 
roślin, cel ochrony zdrowia ludzi i zwierząt 
powinny być nadrzędny nad celem 
poprawy produkcji roślinnej. A zatem 
przed wprowadzeniem do obrotu środka 
ochrony roślin należy wykazać, że 
zapewnia on jednoznaczną korzyść dla 
produkcji roślinnej i nie ma szkodliwego 
wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt ani 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko.

21) Przepisy dotyczące udzielania 
zezwoleń muszą zapewniać wysoki 
standard ochrony. W szczególności przy 
udzielaniu zezwoleń na środki ochrony 
roślin, cel ochrony zdrowia ludzi i zwierząt 
powinny być nadrzędny nad celem 
poprawy produkcji roślinnej. A zatem 
przed wprowadzeniem do obrotu środka 
ochrony roślin należy wykazać, że nie ma 
on szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, 
z uwzględnieniem grup szczególnie 
narażonych, i zwierząt ani 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
prawo wydania zakazu stosowania lub 
nieudzielenia zezwolenia na środki 
ochrony roślin, które nie zapewniają 
jednoznacznych korzyści dla produkcji 
roślinnej w konkretnych warunkach 
panujących na ich terytorium. 

Uzasadnienie

Ocena ryzyka ma wykazać, że pestycydy nie mają szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska. Ocena potencjalnych korzyści dla produkcji roślinnej stanowi oddzielny etap 
w tej procedurze.
Państwa członkowskie nie powinny być zmuszane do akceptowania pestycydów, które nie 
zapewniają jednoznacznych korzyści, powodują zanieczyszczenie wód gruntowych lub są 
sprzeczne z krajowymi politykami dotyczącymi środowiska i zdrowia oraz krajowym planem
działania dotyczącym pestycydów.

Poprawka 15
Punkt 24 preambuły

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

powielania prac, zmniejszyć obciążenia 
administracyjne dla przemysłu i państw 
członkowskich oraz ułatwić bardziej 
zharmonizowaną dostępność środków 
ochrony roślin, o zezwoleniach 
udzielonych przez jedno państwo 
członkowskie powinny być powiadamiane 
inne państwa członkowskie. Państwa 
członkowskie powinny mieć prawo do 
potwierdzenia, odrzucenia lub 
ograniczenia zezwolenia udzielonego 
przez inne państwo członkowskie 
w oparciu o swoje specyficzne potrzeby 
w dziedzinie rolnictwa lub w celu 
utrzymania wyższego poziomu ochrony 
zgodnie z krajowym planem działania 
dotyczącym pestycydów.

Uzasadnienie
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 czasie powiadomione państwa członkowskie powinny mieć obowiązek 
potwierdzenia, odrzucenia lub ograniczenia danego zezwolenia odpowiednio do konkretnej 
sytuacji panującej w ich kraju.
Proponowany podział na strefy zezwoleń na środki ochrony roślin zostaje zatem zamieniony 
na system wzajemnego uznawania podobny do tego, jaki znalazł się w dyrektywie o środkach 
biobójczych.

Poprawka16
Punkt 26 preambuły

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

26) W wyjątkowych przypadkach, jeśli 
zachodzi taka konieczność z powodu 
bezpośredniego zagrożenia dla 
ekosystemu, którego nie można 
ograniczyć innymi sposobami, dopuszcza 
się stosowanie środków ochrony roślin 
niezgodnych z warunkami przewidzianymi 
w niniejszym rozporządzeniu. Takie 
tymczasowe odstępstwa powinny podlegać 
zatwierdzeniu na poziomie Wspólnoty.

Uzasadnienie

Tylko wyjątkowe niebezpieczeństwo dla całych ekosystemów może uzasadniać zastosowanie 
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środków nieposiadających zezwoleń. Takie odstępstwa muszą podlegać zatwierdzeniu na 
poziomie Wspólnoty.

Poprawka 17
Punkt 29 preambuły

29) Należy stworzyć system wymiany 
informacji. Państwa członkowskie
powinny udostępnić sobie nawzajem, 
Urzędowi i Komisji, szczegółowe 
informacje i dokumentację naukową 
przedłożoną w związku z wnioskami o 
zezwolenia na środki ochrony roślin.

29) Należy stworzyć system wymiany 
informacji. Państwa członkowskie 
powinny udostępnić sobie nawzajem, 
Urzędowi i Komisji, szczegółowe 
informacje i dokumentację naukową 
przedłożoną w związku z wnioskami o 
zezwolenia na środki ochrony roślin. 
Wszystkie badania i dane istotne dla 
oceny toksyczności i ekotoksyczności 
środków ochrony roślin powinny być 
udostępniane społeczeństwu.

Uzasadnienie

Społeczeństwo powinno mieć dostęp do wszystkich danych i dokumentacji naukowej 
dostarczonej w związku z wnioskami o wydanie zezwolenia, zgodnie z zasadami dostępu do 
informacji i uczestnictwa.

Poprawka 18
Punkt 31 preambuły

31) Badania stanowią znaczną inwestycję. 
Inwestycję tę należy chronić w celu 
stymulowania badań. Z tego powodu 
badania złożone przez jednego 
wnioskodawcę w państwie członkowskim 
należy chronić przed wykorzystaniem 
przez innego wnioskodawcę. Ochrona taka 
powinna jednak być ograniczona w czasie, 
co umożliwi istnienie konkurencji. 
Powinna także ograniczać się do badań, 
które są istotnie niezbędne dla celów 
prawodawczych, by uniemożliwić 
wnioskodawcom sztuczne przedłużanie 
okresu ochrony przez składanie nowych 
badań, jeśli nie są one konieczne. 

31) Badania stanowią znaczną inwestycję. 
Inwestycję tę należy chronić w celu 
stymulowania badań. Z tego powodu 
badania, inne niż te wiążące się 
z przeprowadzaniem testów na 
kręgowcach oraz inne badania, które 
mogą zapobiegać przeprowadzaniu testów 
na zwierzętach, złożone przez jednego 
wnioskodawcę w państwie członkowskim 
należy chronić przed wykorzystaniem 
przez innego wnioskodawcę. Ochrona taka 
powinna jednak być ograniczona w czasie, 
co umożliwi istnienie konkurencji. 
Powinna także ograniczać się do badań, 
które są istotnie niezbędne dla celów 
prawodawczych, by uniemożliwić 
wnioskodawcom sztuczne przedłużanie 
okresu ochrony przez składanie nowych 
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badań, jeśli nie są one konieczne.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że ochrona danych powinna być ograniczona także w celu unikania badań 
na zwierzętach.

Poprawka 19
Punkt 32 preambuły

32) Należy stworzyć zasady umożliwiające 
unikanie powtarzania testów i badań. W 
szczególności należy zakazać powtarzania 
badań z udziałem kręgowców. W tym 
kontekście powinno istnieć zobowiązanie 
umożliwiające dostęp do badań na 
kręgowcach na uzasadnionych 
warunkach. Aby umożliwić podmiotom 
uzyskanie informacji o badaniach 
przeprowadzonych przez innych, państwa 
członkowskie powinny stworzyć wykaz
takich badań nawet wówczas, gdy nie są 
one objęte wspomnianym powyżej 
systemem obowiązkowego dostępu. 

32) Należy stworzyć zasady umożliwiające 
unikanie powtarzania testów i badań. W 
szczególności należy zakazać powtarzania 
badań z udziałem kręgowców. W tym 
kontekście powinno istnieć zobowiązanie 
umożliwiające dostęp do badań na 
kręgowcach i do innych badań, które 
mogą zapobiegać przeprowadzaniu testów 
na zwierzętach. Aby umożliwić 
podmiotom uzyskanie informacji o 
badaniach przeprowadzonych przez 
innych, państwa członkowskie powinny 
przekazać Urzędowi wszystkie takie 
badania nawet wówczas, gdy nie są one 
objęte wspomnianym powyżej systemem 
obowiązkowego dostępu. Urząd powinien 
stworzyć centralną bazę danych takich 
badań.

Uzasadnienie
Ponieważ badania inne niż te przeprowadzane na kręgowcach mogą również zapobiegać 
prowadzeniu testów na zwierzętach, należy je także uwzględnić. 
W celu ułatwienia wymiany danych konieczne jest stworzenie jednej centralnej bazy danych 
zawierającej wszystkie informacje na temat testów i badań przeprowadzanych wcześniej dla 
celów przedmiotowego rozporządzenia, zarządzanej przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Przed przeprowadzeniem testów lub badań wnioskodawcy 
musieliby wówczas korzystać z tylko jednej bazy danych.
Zwiększyłoby to także przejrzystość procedury.

Poprawka 20
Punkt 34 preambuły

34) Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 
r. w sprawie zbliżenia przepisów 

34) Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 
r. w sprawie zbliżenia przepisów 
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ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych stosuje się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania pestycydów. 
Jednakże w celu dalszego ulepszenia 
ochrony użytkowników środków ochrony 
roślin, konsumentów roślin i produktów 
roślinnych oraz środowiska właściwe będą 
dalsze szczególne zasady uwzględniające
specyficzne warunki stosowania środków 
ochrony roślin.

ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych stosuje się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania pestycydów. 
Jednakże w celu dalszego ulepszenia 
ochrony użytkowników środków ochrony 
roślin, konsumentów roślin i produktów 
roślinnych oraz środowiska właściwe 
będzie przyjęcie konkretnego 
prawodawstwa w oparciu o wniosek 
legislacyjny Komisji uwzględniający
specyficzne warunki stosowania środków 
ochrony roślin.

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z proponowaną przez sprawozdawczynię zmianą w art. 62 ust. 1 dotyczącą 
przyjmowania konkretnych wymogów dotyczących znakowania w drodze procedury 
współdecyzji.

Poprawka 21
Punkt 36 preambuły

36) Należy stworzyć przepisy dotyczące 
prowadzenia dokumentacji i informacji 
dotyczących stosowania środków ochrony 
roślin w celu zwiększenia poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska poprzez wykrywalność 
potencjalnego narażenia, w celu 
zwiększenia skuteczności monitorowania i 
kontroli oraz zmniejszenia kosztów 
monitorowania jakości wody.

36) Należy stworzyć przepisy dotyczące 
prowadzenia dokumentacji w zakresie 
powierzchni upraw i konkretnych zbóż i 
publicznie dostępnych informacji 
dotyczących stosowania środków ochrony 
roślin w celu zwiększenia poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska poprzez wykrywalność 
potencjalnego narażenia, w celu 
zwiększenia skuteczności monitorowania i 
kontroli oraz zmniejszenia kosztów 
monitorowania jakości wody. Zebrane 
informacje powinny być także 
wykorzystywane dla „paszportu 
pestycydowego” w celu zapewnienia 
możliwości śledzenia zastosowania 
pestycydów w łańcuchu żywnościowym. 

Uzasadnienie

Zwiększyłoby to przejrzystość. Udostępnienie danych w formie „paszportu pestycydowego”, 
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który zawiera informacje o wszystkich pestycydach wykorzystanych w danym środku, 
stworzyłoby dodatkowy bodziec do ograniczenia wykorzystania pestycydów. Takiego 
paszportu żąda wielu dużych detalistów, którzy chcą zaspokoić zapotrzebowanie klientów.

Poprawka 22
Punkt 38 preambuły

38) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt zapewnia metody kontroli 
stosowania środków ochrony roślin na 
wszystkich etapach produkcji żywności, 
także prowadzenie dokumentacji 
dotyczącej stosowania środków ochrony 
roślin. Podobne zasady odnoszą się do
przechowywania i stosowania środków 
ochrony roślin nieobjętych 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

38) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt zapewnia metody kontroli 
stosowania środków ochrony roślin na 
wszystkich etapach produkcji żywności, 
także prowadzenie dokumentacji 
dotyczącej stosowania środków ochrony 
roślin. Podobne zasady powinny zostać 
ustanowione w oparciu o wniosek 
legislacyjny Komisji dla przechowywania i 
stosowania środków ochrony roślin 
nieobjętych rozporządzeniem (WE) nr 
882/2004.

Uzasadnienie

Zgodne z proponowaną przez sprawozdawczynię zmianą w art. 65 dotyczącą przyjmowania 
tych przepisów w drodze procedury współdecyzji.

Poprawka 23
Punkt 46a preambuły (nowy)

46 a) W szczególności Komisja powinna 
mieć prawo do zatwierdzania substancji
czynnych, przedłużania zatwierdzeń lub 
dokonywania ich przeglądu, 
zatwierdzania składników obojętnych, 
przyjmowania zharmonizowanych metod 
określania charakteru i ilości substancji
czynnych, środków zabezpieczających i 
synergetyków, oraz – we właściwych 
przypadkach – odnośnych zanieczyszczeń 
i składników obojętnych, ustanawiania 
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przepisów dotyczących rozstrzygania 
sporów między państwami członkowskimi 
w sprawie oceny równoważności, 
przyjmowania wytycznych w sprawie 
organizacji kontroli zgodności w ramach 
przedłużania zezwolenia, przyjmowania 
szczegółowych przepisów dopuszczających 
odstępstwa od zezwoleń na środki ochrony 
roślin do celów badań i rozwoju, 
wdrażania środków zapewniających 
jednolite prowadzenie dokumentacji na 
temat produkcji, składowania i stosowania 
środków ochrony roślin, wytycznych 
technicznych lub innych dokumentów 
dotyczących wdrażania niniejszego 
rozporządzenia i wykazu zatwierdzonych 
substancji czynnych. Ponieważ środki te 
mają charakter ogólny i są przewidziane 
z myślą o zmianie elementów 
drugorzędnych bądź uzupełnieniu
niniejszego rozporządzenia poprzez 
dodanie nowych elementów 
drugorzędnych, powinny one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą przewidzianą w 
art. 5a decyzji 1999/468/WE. 

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 24
Artykuł 1

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

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zarówno zasady zatwierdzania substancji 
czynnych, środków zabezpieczających i 
synergetyków, które zawierają lub z 

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

których składają się środki ochrony roślin 
oraz zasady dotyczące adiuwantów i 
składników obojętnych.

3. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.
4. Niniejsze rozporządzenie opiera się na 
zasadzie ostrożności w celu zapewnienia, 
by substancje lub produkty wprowadzane 
na rynek nie wywierały szkodliwego 
wpływu na zdrowie ludzi lub na 
środowisko.

Uzasadnienie
Cel, zadania i podstawowe zasady przedmiotowego rozporządzenia należy określić nie tylko 
w punktach preambuły rozporządzenia, ale także w art. 1.

Poprawka 25
Artykuł 2 ustęp 2

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
substancji, w tym mikroorganizmów i 
wirusów, wykazujących ogólne lub 
szczególne działanie przeciwko 
szkodliwym organizmom lub na rośliny, 
części roślin lub produkty roślinne, 
zwanych dalej „substancjami czynnymi”.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
substancji, w tym mikroorganizmów i 
wirusów, wykazujących ogólne lub 
szczególne działanie przeciwko 
szkodliwym organizmom lub na rośliny, 
części roślin lub produkty roślinne, 
zwanych dalej „substancjami czynnymi”.
Jednak po przyjęciu konkretnego 
rozporządzenia w sprawie środków 
kontroli biologicznej przestanie mieć 
zastosowanie do mikroorganizmów, 
wirusów, feromonów i środków 
biologicznych.

Uzasadnienie

Należ podkreślić, że przepisy przewidziane w przedmiotowym rozporządzeniu mają na celu 
ograniczanie szkodliwych skutków syntetycznych środków ochrony roślin i nie we wszystkich 
przypadkach przepisy te są odpowiednie do oceny ryzyka i potencjalnych skutków substancji 
kontroli biologicznej. Aby uwzględnić szczególne właściwości takich produktów, należy 
przewidzieć rozporządzenie w sprawie środków kontroli biologicznej.

Poprawka 26
Artykuł 3 punkt 2a (nowy)



PE 388.326v01-00 20/87 PR\662101PL.doc

PL

2a) „substancje czynne”
Substancje, w tym wszystkie ich 
metabolity obecne w fazie użytkowania,
mikroorganizmy i wirusy, wykazujące
ogólne lub szczególne działanie na 
organizmy docelowe lub na rośliny, części
roślin lub produkty roślinne; 

Uzasadnienie

Ta definicja jest potrzebna, aby zapewnić, że podczas oceny substancji czynnej zostaną 
uwzględnione wszystkie metabolity obecne w danym produkcie. Te definicja jest podobna do 
definicji podanej w dyrektywie 91/414/EEC.

Poprawka 27
Artykuł 3 punkt 4

Substancja, która posiada nieodłączną 
właściwość wykazywania szkodliwego 
wpływu na ludzi, zwierzęta lub środowisko 
i jest obecna lub powstaje w środku 
ochrony roślin w wystarczających 
stężeniach, by powodować ryzyko takiego 
wpływu.

Substancja, która posiada nieodłączną 
właściwość wykazywania szkodliwego 
wpływu na ludzi, zwierzęta lub 
środowisko.

Substancje takie obejmują między innymi 
substancje sklasyfikowane jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG, oraz obecne w środku 
ochrony roślin w stężeniu powodującym 
uznanie środka za niebezpieczny w 
rozumieniu art. 3 dyrektywy 1999/45/WE;

Substancje takie obejmują między innymi 
substancje sklasyfikowane jako 
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG, oraz obecne w środku 
ochrony roślin w stężeniu powodującym 
uznanie środka za niebezpieczny w 
rozumieniu art. 3 dyrektywy 1999/45/WE
i substancje mogące mieć właściwości 
powodujące zaburzenia 
endokrynologiczne, neurotoksyczność 
rozwojową oraz właściwości 
immunotoksyczne; 

Uzasadnienie

Definicja substancji stanowiącej zagrożenie powinna być oparta o nieodłączne cechy tej 
substancji, a nie o ilościową ocenę ryzyka.
Ograniczenie substancji stanowiących zagrożenie do substancji, które już zostały 
sklasyfikowane jako niebezpieczne, jest nie do przyjęcia i będzie ograniczać liczbę substancji 
nadających się do zastąpienia. Dyrektywa 1999/45/WE nie bierze pod uwagę zaburzeń 
endokrynologicznych, neurotoksyczności rozwojowej oraz właściwości immunotoksycznych 
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pestycydów.

Poprawka 28
Artykuł 3 punkt 9

Posiadanie środka ochrony roślin do celów 
sprzedaży we Wspólnocie, w tym 
oferowanie do sprzedaży lub innej formy 
przekazania, za opłatą lub bezpłatne, oraz 
sprzedaż, dystrybucja i inne formy 
przekazania. Dopuszczenie do swobodnego 
obrotu środka ochrony roślin na terytorium 
Wspólnoty do celów niniejszego 
rozporządzenia uznaje się za 
wprowadzenie do obrotu;

Posiadanie środka ochrony roślin do celów 
sprzedaży we Wspólnocie, w tym 
oferowanie do sprzedaży lub innej formy 
przekazania, za opłatą lub bezpłatne, oraz 
sprzedaż, dystrybucja i inne formy 
przekazania. Dopuszczenie do swobodnego 
obrotu środka ochrony roślin na terytorium 
Wspólnoty, jak również przywóz środków,
do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się za wprowadzenie do obrotu; 

Uzasadnienie

Produkty przywożone muszą spełniać wszystkie kryteria określone w przedmiotowym 
rozporządzeniu.

Poprawka 29
Artykuł 3 punkt 13a (nowy)

(13a) „zdrowie”
Stan dobrego samopoczucia fizycznego, 
psychicznego i socjalnego, a nie tylko 
brak choroby lub niepełnosprawności;

Uzasadnienie

Należy dodać definicję zdrowia podaną przez WHO, gdyż ma ona związek z celem i innymi
istotnymi przepisami przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 30
Artykuł 3 punkt 13b (nowy)

(13b) „grupy szczególnie narażone”
Osoby wymagające szczególnego 
uwzględnienia podczas oceny ostrych 
i przewlekłych skutków środków ochrony 
roślin. Są to kobiety w ciąży i kobiety 
karmiące, embriony i płody, niemowlęta 
i dzieci, osoby starsze, osoby chore i osoby 
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zażywające leki, pracownicy i mieszkańcy
w dużym stopniu i przez długi czas 
narażeni na kontakt z pestycydami.

Uzasadnienie 

Podczas procedury udzielania zezwoleń należy specjalnie uwzględnić grupy szczególnie 
narażone, a zatem należy je zdefiniować w art. 3 przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 31
Artykuł 3 punkt 14

Staranne rozpatrzenie wszelkich 
dostępnych technik kontroli szkodników, a 
następnie włączenie odpowiednich
środków, które hamują rozwój populacji 
szkodników i utrzymują środki ochrony 
roślin i inne formy interwencji na poziomie 
uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla 
zdrowia ludzi i środowiska. Zintegrowane 
zarządzanie szkodnikami kładzie nacisk na 
uzyskanie zdrowych plonów przy 
minimalnej interwencji w agrosystem;

Staranne rozpatrzenie wszelkich 
dostępnych technik kontroli szkodników, a 
następnie włączenie odpowiednich 
środków, które hamują rozwój populacji 
szkodników i utrzymują środki ochrony 
roślin i inne formy interwencji na poziomie 
uzasadnionym ekonomicznie 
i ekologicznie oraz zmniejszają lub 
minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i 
środowiska. Zintegrowane zarządzanie 
szkodnikami kładzie nacisk na uzyskanie 
zdrowych plonów przy minimalnej 
interwencji w agrosystem dzięki uznaniu 
za priorytet zapobiegawczych środków
uprawy zbóż, wykorzystywania
przystosowanych odmian 
i niechemicznych metod ochrony roślin 
oraz zarządzania zbiorami.

Uzasadnienie

Definicja zintegrowanego zarządzania szkodnikami (IPM) powinna obejmować nie tylko 
aspekty ochrony roślin, ale także aspekty zarządzania związane z wyborem przystosowanych 
odmian, płodozmianem i strategią składników pokarmowych, które mogą znacznie ograniczyć 
potrzebę stosowania środków ochrony roślin.

Poprawka 32
Artykuł 3 punkt 17

17) „strefa” skreślony
Grupa państw członkowskich, zgodnie z 
definicją w załączniku I, w przypadku 
których zakłada się, że warunki dotyczące 
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rolnictwa, zdrowia roślin i środowiska 
(także klimatyczne) są stosunkowo 
podobne;

Uzasadnienie

Proponowana definicja jest myląca, ponieważ nawiązuje do stref w załączniku I, które nie 
mają stosunkowo podobnych warunków dotyczących rolnictwa, zdrowia roślin oraz 
warunków klimatycznych. Proponowany system podziału na strefy podważa zezwolenia 
krajowe i nie jest zgodny ze wspólnotową zasadą proporcjonalności i pomocniczości,
ponieważ wykracza poza to, co jest konieczne dla przyspieszenia procesu podejmowania 
decyzji. Cele te można osiągnąć, zmieniając system wzajemnego uznawania bez 
wprowadzania podziału na strefy. 
Oprócz tego w trzech proponowanych strefach warunki gospodarki wodnej mogą się różnić.

Poprawka 33
Artykuł 3 punkt 18

18) „dobra praktyka ochrony roślin” 18) „dobra praktyka stosowania środków 
ochrony roślin”

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

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych na 
danej uprawie, zgodnie z warunkami 
dozwolonego stosowania, są wybierane, 
dawkowane i planowane tak, by zapewnić 
stosowanie wyłącznie minimalnej
niezbędnej ilości, z uwzględnieniem 
miejscowych warunków i możliwości 
kontroli kulturalnej i biologicznej;

Uzasadnienie

Maksymalna skuteczność jest pojęciem nieobiektywnym. Lepiej jest zatem zapewnić
stosowanie wyłącznie minimalnej niezbędnej ilości. Dobra praktyka ochrony roślin jest dużo 
szerszym pojęciem niż obecna definicja, obejmująca jedynie względy dotyczące stosowania 
pestycydów (patrz wyżej: definicja zintegrowanego zarządzania szkodnikami). Konieczne jest 
zatem wyjaśnienie, że definicja dotyczy jedynie środków ochrony roślin.

Poprawka 34
Artykuł 3 punkt 21

Sprawozdanie z testu lub badań jest objęte 
ochroną danych, jeśli właściciel ma prawo 
uniemożliwić innej osobie skorzystanie z 

Sprawozdanie z testu lub badań, innych niż 
te wiążące się z przeprowadzaniem testów 
na kręgowcach oraz innych testów lub 
badań, które mogą zapobiegać 
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niego. przeprowadzaniu testów na zwierzętach,
jest objęte ochroną danych, jeśli właściciel 
ma prawo uniemożliwić innej osobie 
skorzystanie z niego.

Uzasadnienie

Należy dodać, że właściciel testu lub badania nie może uniemożliwić innym skorzystania
z niego, jeśli pozwoliłoby to uniknąć badań na zwierzętach.

Poprawka 35
Artykuł 4 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

Należałoby wyjaśnić, że kryteria graniczne będą stosowane do wyłączenia substancji 
czynnych i że środki ograniczające są niewystarczające dla ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska przed zagrożeniami nieodłącznie związanymi z niektórymi substancjami. 
Spowoduje to zbliżenie rozporządzenia do bardziej zaawansowanych i postępowych koncepcji 
polityki i narzędzi oceny substancji chemicznych, takich jak konwencja POP, w myśl której
eliminuje się pewne substancje niebezpieczne, których nie można kontrolować po ich 
uwolnieniu do środowiska.

Poprawka 36
Artykuł 4 ustęp 2, część wprowadzająca

2. Pozostałości środków ochrony roślin 
będące skutkiem ich stosowania zgodnego 
z dobrą praktyką ochrony roślin muszą 
spełniać następujące wymagania: 

2. Pozostałości środków ochrony roślin 
muszą spełniać następujące wymagania:
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Uzasadnienie

Ogólnie rzecz biorąc, pestycydy nie są należycie stosowane, a zatem błędne jest założenie, że 
są one stosowane jedynie zgodnie „z dobrą praktyką ochrony roślin”. Zamiast tego do ust. 3 
przedmiotowego artykułu należałoby włączyć sformułowanie „rzeczywiste warunki 
stosowania”. Jest to także zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami zawartymi w 
wytycznych dotyczących testów w dyrektywie 91/414, w myśl których należy mieć na 
względzie „praktyczne warunki stosowania” i „rzeczywiste warunki stosowania”.

Poprawka 37
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

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

a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na
zdrowie ludzi, w szczególności zdrowie
grup szczególnie narażonych, jak kobiety 
ciężarne i karmiące, embriony i płody, 
niemowlęta i dzieci, lub na zdrowie 
zwierząt, z uwzględnieniem znanych 
skutków kumulacji w organizmie i 
skutków synergicznych, ani wpływu na 
wody gruntowe;

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności substancje nie powinny mieć żądnego negatywnego wpływu na 
zdrowie ludzi, w szczególności na grupy szczególnie zagrożone, jak embriony i dzieci oraz na 
środowisko. Jest to zgodne z reakcją PE (rezolucja PE P5_TA(2002)0276) i Rady na 
wcześniejszy komunikat Komisji w sprawie przeglądu dyrektywy 91/414.

Poprawka 38
Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

c) w przypadku pozostałości o znaczeniu 
toksykologicznym lub środowiskowym, 
muszą istnieć metody ich pomiaru.

c) w przypadku pozostałości wszystkich
zatwierdzonych substancji, muszą istnieć 
znormalizowane metody pomiaru 
stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich, wystarczająco wrażliwe
w odniesieniu do poziomów potencjalnego 
zagrożenia w przypadku różnych 
czynników środowiskowych i 
biologicznych. Pozostałości powinny być 
możliwe do wykrycia przy pomocy 
zwykłych metod wykrywania pozostałości 
wtórnych, które stosuje się w unijnych 
laboratoriach referencyjnych. 
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie do artykułu dwóch aspektów. Po pierwsze, dla 
wszystkich dozwolonych pestycydów mają istnieć metody wykrywania pozostałości. Obecnie 
tak nie jest, ponieważ standardowy sprzęt laboratoryjny może wykryć jedynie ograniczoną 
liczbę pozostałości substancji. Po drugie, metoda oceny skutków dla zdrowia powinna być 
wystarczająco wrażliwa w odniesieniu do poziomów potencjalnego zagrożenia w przypadku 
różnych czynników środowiskowych i biologicznych, aby nie pominąć skutków 
niewykrywanych za pomocą ogólnie stosowanych metod.

Poprawka 39
Artykuł 4 ustęp 3, część wprowadzająca

3. Stosowanie środków ochrony roślin w 
sposób zgodny z dobrą praktyką ochrony 
roślin i odnoszące do normalnych
warunków stosowania musi spełniać 
następujące wymagania:

3. Stosowanie środków ochrony roślin w 
sposób zgodny z właściwym 
użytkowaniem i odnoszące do 
realistycznych warunków stosowania musi 
spełniać następujące wymagania:

Uzasadnienie
Ogólnie rzecz biorąc, pestycydy nie są należycie stosowane, a zatem błędne jest założenie, że 
są one stosowane jedynie zgodnie z „dobrą praktyką ochrony roślin”. Zamiast tego 
należałoby zastosować sformułowanie „rzeczywiste warunki stosowania”, zgodne z aktualnie 
obowiązującymi przepisami zawartymi w wytycznych dotyczących testów w dyrektywie 
91/414, w myśl których należy mieć na względzie „praktyczne warunki stosowania” i 
„rzeczywiste warunki stosowania”.

Poprawka 40
Artykuł 4 ustęp 3 litera b)

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio 
lub poprzez picie wody, spożywanie 
żywności lub paszy lub wdychanie 
powietrza, ani wpływu w miejscu pracy lub 
poprzez inny wpływ pośredni, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji w organizmie i skutków 
synergicznych, przy istnieniu metod 
umożliwiających ocenę takich skutków; 
ani mieć wpływu na wody gruntowe; 

b) nie może mieć natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w szczególności zdrowie 
grup szczególnie narażonych, jak kobiety 
ciężarne i karmiące, embriony i płody, 
niemowlęta i dzieci, lub zdrowie zwierząt, 
bezpośrednio lub poprzez picie wody, 
spożywanie żywności lub paszy lub 
wdychanie powietrza, w tym w miejscach 
odległych od miejsc ich stosowania w 
wyniku przemieszczania się w środowisku 
na duże odległości, ani wpływu w miejscu 
pracy lub poprzez inny wpływ pośredni, z 
uwzględnieniem skutków kumulacji w 
organizmie i skutków synergicznych, ani 
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mieć wpływu na wody gruntowe;

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności substancje nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie 
człowieka, w szczególności na mieszkańców i przechodniów, którzy mogą być stale narażeni 
na działanie pestycydów, oraz na grupy szczególnie zagrożone, jak płody i dzieci – bardziej
wrażliwe na działanie pestycydów – jak również na środowisko. Jest to zgodne z reakcją PE 
(rezolucja PE P5_TA(2002)0276) i Rady na wcześniejszy komunikat Komisji w sprawie 
przeglądu dyrektywy 91/414. Szczególną uwagę należy także zwrócić na przemieszczanie się 
w środowisku na duże odległości.

Poprawka 41
Artykuł 4 ustęp 3 litera e)

(e) nie może mieć niepożądanego wpływu 
na środowisko, w szczególności w 
odniesieniu do następujących kwestii:

(e) nie może mieć niepożądanego wpływu 
na środowisko, w szczególności w 
odniesieniu do następujących kwestii:

(i) losu i rozprzestrzeniania się w 
środowisku, w szczególności w przypadku 
skażenia wód powierzchniowych, 
włączając w to wody estuaryjne i 
przybrzeżne, wody pitnej, wód 
gruntowych, powietrza i gleby;

(i) losu i rozprzestrzeniania się w 
środowisku, w szczególności w przypadku 
skażenia wód powierzchniowych, 
włączając w to wody estuaryjne i 
przybrzeżne, wody pitnej, wód 
gruntowych, powietrza i gleby, 
z uwzględnieniem miejsc odległych od 
miejsc jego stosowania w wyniku 
przemieszczania się w środowisku na duże 
odległości;

(ii) wpływu na gatunki inne niż docelowe; (ii) wpływu na gatunki inne niż docelowe;

(iii) wpływu na bioróżnorodność. (iii) wpływu na bioróżnorodność i na 
ekosystem.

Uzasadnienie

Wiele pestycydów wpływa na ekosystem pośrednio, tzn. poprzez skutki łańcucha 
żywnościowego (zmniejszenie populacji ptaków w ekosystemach rolniczych ze względu na 
gwałtowne zmniejszenie się liczby owadów stanowiących ich pokarm). Tego typu skutki 
należy w miarę możliwości uwzględniać.
Należy także zwrócić szczególną uwagę na skutki środowiskowe spowodowane 
przemieszczaniem się środków ochrony roślin w środowisku na duże odległości, np. w rejonie 
Arktyki.
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Poprawka 42
Artykuł 4 ustęp 4

4. Aby możliwe było zatwierdzenie 
substancji czynnej, warunki w ust. 1, 2 i 3 
muszą być uznane za spełnione w 
przypadkach, gdy tak ustanowiono w 
odniesieniu do jednego lub więcej 
reprezentatywnych zastosowań 
przynajmniej jednego środka ochrony 
roślin zawierającego tę substancję czynną. 

4. Aby możliwe było zatwierdzenie 
substancji czynnej, warunki w ust. 1, 2 i 3 
muszą być uznane za spełnione w 
przypadkach, gdy tak ustanowiono w 
odniesieniu do pełnego zakresu
reprezentatywnych zastosowań 
przynajmniej trzech środków ochrony 
roślin zawierających tę substancję czynną.

Uzasadnienie

Przy zatwierdzaniu substancji czynnej należy uwzględnić wszystkie normalne warunki, 
w jakich środki ochrony roślin mogą być stosowane.

Poprawka 43
Artykuł 4 a (nowy)

Artykuł 4 a
Unikanie przeprowadzania badań na 

zwierzętach
W celu uniknięcia badań na zwierzętach, 
badania na kręgowcach do celów 
niniejszego rozporządzenia przeprowadza
się tyko w ostateczności.

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogiem Protokołu w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt, aby Wspólnota 
i państwa członkowskie w pełni uwzględniały wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt przy 
formułowaniu lub wdrażaniu polityk, oraz w celu zapewnienia, by badania na zwierzętach dla 
celów przedmiotowego rozporządzenia były ograniczone do absolutnego minimum, należy 
uwzględnić zapis, że badania na zwierzętach wykonuje się tylko w ostateczności. Jest to 
zgodne także z wymogami REACH.

Poprawka 44
Artykuł 6 litera ia) (nowa)

ia) ograniczenia lub zakazy stosowania 
w sposób niezgodny ze zintegrowanym 
systemem zarządzania szkodnikami czy 
nawet ze szkodą dla tych systemów, jak 
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chemiczne użyźnianie gleby;

Uzasadnienie

Należy ograniczyć specjalne zastosowania, które są sprzeczne z dobrymi praktykami, takimi
jak system zarządzania szkodnikami.

Poprawka 45
Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy 

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 wyraziły 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 
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art. 76 ust. 3.

Uzasadnienie

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 należy rozwiązywać w ramach procedury komitologii.

Poprawka 46
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 całego zakresu
reprezentatywnych zastosowań na 
powszechnie uprawianych roślinach dla 
przynajmniej trzech środków ochrony 
roślin zawierających substancję czynną, 
w tym środki do pokrywania 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; 

Uzasadnienie

Dowiedziono, że substancje stosowane do pokrywania nasion (np. fipronil i imidakloprid) są 
bardzo toksyczne dla pszczół, czego nie przewidywała ocena ryzyka. Konieczne jest zatem 
wprowadzenie tego przepisu do rozporządzenia.

Poprawka 47
Artykuł 8 ustęp 1 litera b)

b) dla każdego punktu wymagań 
dotyczących danych dla substancji czynnej, 
o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. b), 
podsumowania i wyniki testów i badań, 
nazwa ich właściciela i osoby lub instytutu, 
który przeprowadził testy i badania; 

b) dla każdego punktu wymagań 
dotyczących danych dla substancji czynnej, 
o których mowa w ust. 3, podsumowania 
i wyniki testów i badań, nazwa ich 
właściciela i osoby lub instytutu, który 
przeprowadził testy i badania;

Uzasadnienie

Przepisy w sprawie wymogów w zakresie danych stanowią zasadniczą cześć procedury 
zatwierdzania, która powinna być regulowana w drodze procedury legislacyjnej, a nie decyzji 
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w ramach komitologii.

Poprawka 48
Artykuł 8 ustęp 1 litera c)

c) dla każdego punktu wymagań 
dotyczących danych dla środka ochrony 
roślin, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. 
b), podsumowania i wyniki testów i badań, 
nazwę ich właściciela i osoby lub instytutu, 
który przeprowadził testy i badania 
właściwe do oceny kryteriów, o których 
mowa w art. 4 dla jednego lub większej 
liczby środków ochrony roślin, które są 
reprezentatywne dla zastosowań 
wymienionych w lit. a), z uwzględnieniem 
faktu, że luki w danych w dokumentacji, 
zgodnie z ust. 2, wynikające z 
proponowanego ograniczonego zakresu 
reprezentatywnych zastosowań substancji 
czynnej, mogą prowadzić do ograniczeń w 
zatwierdzeniu;

c) dla każdego punktu wymagań 
dotyczących danych dla środka ochrony 
roślin, o których mowa w ust. 3, 
podsumowania i wyniki testów i badań, 
nazwę ich właściciela i osoby lub instytutu, 
który przeprowadził testy i badania 
właściwe do oceny kryteriów, o których 
mowa w art. 4 dla jednego lub większej 
liczby środków ochrony roślin, które są 
reprezentatywne dla zastosowań 
wymienionych w lit. a), z uwzględnieniem 
faktu, że luki w danych w dokumentacji, 
zgodnie z ust. 2, wynikające z 
proponowanego ograniczonego zakresu 
reprezentatywnych zastosowań substancji 
czynnej, prowadzą do niezatwierdzenia 
substancji czynnej;

Uzasadnienie

Dokumentacja zawierająca informacje niekompletne lub błędne powinna być odrzucana.
Przepisy w sprawie wymogów w zakresie danych stanowią zasadniczą cześć procedury 
zatwierdzania, która powinna być regulowana w drodze procedury legislacyjnej, a nie decyzji 
w ramach komitologii.

Poprawka 49
Artykuł 8 ustęp 1 litera ca) (nowa)

ca) dla każdego testu lub badania 
z udziałem kręgowców, uzasadnienie 
kroków podjętych w celu unikania badań 
z wykorzystaniem zwierząt i powtarzania
badań na kręgowcach;

Uzasadnienie

Aby ułatwić zapewnienie ograniczenia badań na zwierzętach dla celów przedmiotowego 
rozporządzenia do absolutnego minimum, we wnioskach powinny znajdować się uzasadnienia 
kroków podjętych w celu uniknięcia szeroko pojętych badań na zwierzętach.
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Poprawka 50
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 art. 8 ust. 1, są określane w 
rozporządzeniu przyjętym zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 251
Traktatu, obejmujących wymagania dla 
substancji czynnych i środków ochrony 
roślin w załącznikach II i III do dyrektywy 
91/414/EWG z niezbędnymi zmianami, 
z uwzględnieniem środków służących 
ograniczeniu badań na zwierzętach do 
minimum, w szczególności stosowania 
metod badawczych bez wykorzystania 
zwierząt oraz stosowania inteligentnych 
strategii badań. Podobne wymagania 
dotyczące danych należy określić dla 
środków zabezpieczających i 
synergetyków zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 251 Traktatu.

Uzasadnienie

Przepisy w sprawie wymogów w zakresie danych stanowią zasadniczą cześć procedury 
zatwierdzania, która powinna być regulowana w drodze procedury legislacyjnej, a nie decyzji 
w ramach komitologii. Wymagania dotyczące badań na zwierzętach należy ograniczyć do 
minimum.

Poprawka 51
Artykuł 8 ustęp 3 a (nowy)

3a. Do dokumentacji wnioskodawca 
dodaje wszystkie publikacje w pismach 
fachowych poświęcone danej substancji 
czynnej i jej metabolitom w kontekście 
negatywnych skutków ubocznych dla 
zdrowia i środowiska. 

Uzasadnienie

Na wnioskodawcy musi spoczywać obowiązek zebrania i streszczenia całej dostępnej 
literatury naukowej dotyczącej danej substancji. 

Poprawka 52
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Artykuł 12 ustęp 2 akapit pierwszy 

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

2. Urząd zajmuje stanowisko, czy dana 
substancja czynna może spełniać 
wymagania art. 4 w ciągu 
dziewięćdziesięciu dni od zakończenia 
okresu przewidzianego w ust. 1 niniejszego 
artykułu, należycie je uzasadniając, 
z uwzględnieniem wszelkich uwag
społeczeństwa i powiadamia o tym 
wnioskodawcę, państwa członkowskie 
i Komisję. Stanowisko to jest publikowane
przez Urząd w ciągu jednego tygodnia od 
jego przyjęcia. 

Uzasadnienie

Należy zwiększyć przejrzystość procedury.

Poprawka 53
Artykuł 13 ustęp 1 akapit drugi 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia 
uwag do sprawozdania z przeglądu.

Wnioskodawca oraz inne osoby, które 
przedłożyły uwagi na piśmie zgodnie 
z procedurą przewidzianą w art. 12 ust. 1,
mają możliwość złożenia uwag do 
sprawozdania z przeglądu. 

Sprawozdanie z przeglądu jest 
udostępniane społeczeństwu i przesyłane
do Parlamentu Europejskiego.

Uzasadnienie

Należy zwiększyć przejrzystość procedury.

Poprawka 54
Artykuł 13 ustęp 2, wprowadzenie i litera a)

2. W oparciu o sprawozdanie z przeglądu 
przewidziane w ust. 1, inne czynniki 
właściwe dla rozważanej sprawy oraz 
zasadę ostrożności, gdy warunki określone 
w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 są istotne, zostaje przyjęte 
rozporządzenie zgodnie z procedurą, o 

2. W oparciu o sprawozdanie z przeglądu 
przewidziane w ust. 1, inne czynniki 
właściwe dla rozważanej sprawy oraz 
zasadę ostrożności, gdy warunki określone 
w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 są istotne, z należytym 
uzasadnieniem zostaje przyjęte
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której mowa w art. 76 ust. 3, pod 
warunkiem, że:

rozporządzenie zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 76 ust. 3a, pod warunkiem, 
że:

a) substancja czynna zostanie zatwierdzona 
zgodnie z warunkami i ograniczeniami, o 
których mowa w art. 6, w odpowiednich 
przypadkach;

a) substancja czynna zostanie zatwierdzona 
zgodnie z warunkami i ograniczeniami, o 
których mowa w art. 6, w odpowiednich 
przypadkach; i włączona do 
załącznika IIa;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, aby zapewnić zgodność tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii. Należy zwiększyć przejrzystość procedury. Dlatego też należy utrzymać włączenie 
zatwierdzonych substancji do załącznika rozporządzenia.

Poprawka 55
Artykuł 13 ustęp 3

3. Komisja prowadzi wykaz 
zatwierdzonych substancji czynnych.

3. Komisja prowadzi aktualizowany wykaz 
zatwierdzonych substancji czynnych 
w załączniku IIa i publikuje ten wykaz 
w Internecie.

Uzasadnienie

Należy zwiększyć przejrzystość procedury. Dlatego też należy utrzymać włączenie 
zatwierdzonych substancji do załącznika rozporządzenia.

Poprawka 56
Artykuł 14 ustęp 2

2. Odnowienie jest udzielane na czas 
nieokreślony.

2. Zatwierdzenie może zostać przedłużone 
raz lub wielokrotnie przez okres 
nieprzekraczający 10 lat.

Uzasadnienie

W proponowanym tekście odnowienie zezwolenia przez państwo członkowskie wynika z 
odnowienia substancji czynnej (art. 43 ust. 6). Oznacza to, że po pierwszym odnowieniu 
również zezwolenie byłoby udzielane w zasadzie na czas nieokreślony. Jest to sprzeczne z 
zasadą ostrożności i z zasadą, że decyzje są podejmowane w świetle aktualnego stanu wiedzy 
naukowej i technicznej, zgodnie z art. 4 ust. 10 proponowanego tekstu, jak również z zasadą
zapewnienia wysokiego standardu ochrony (punkt 21 preambuły).
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Poprawka 57
Artykuł 17 ustęp 2, część wprowadzająca

Długość tego okresu zostaje ustalona w 
oparciu o:

Długość tego okresu nie może być dłuższa 
niż to konieczne i zostaje ustalona w 
oparciu o:

Uzasadnienie

Doświadczenia związane z porównywalnymi procedurami przedłużania zezwoleń na środki 
ochrony roślin w państwach członkowskich (w szczególności w Holandii) pokazują, że
przedłużenia te szybko mogą stać się regularną praktyką i trwać bardzo długo. Dlatego też 
powinno być jasne, że przedłużenie stanowi wyjątek i powinno być udzielone na czas jak 
najbardziej ograniczony.

Poprawka 58
Artykuł 18 litera b)

b) niezbędne dane do przedłożenia; b) niezbędne dane do przedłożenia, 
z uwzględnieniem środków służących 
ograniczeniu badań na zwierzętach do 
minimum, w szczególności stosowania 
metod badawczych bez wykorzystania 
zwierząt oraz stosowania inteligentnych 
strategii badań;

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, by badania na zwierzętach dla celów przedmiotowego rozporządzenia 
zostały ograniczone do absolutnego minimum, do programu należy także włączyć środki, 
które to ułatwią.

Poprawka 59
Artykuł 19

Rozporządzenie przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 3
określa przepisy niezbędne dla wykonania 
procedury odnowienia i przeglądu, w tym, 
w stosownych przypadkach, wykonania 
programu prac zgodnie z art. 18.

Rozporządzenie przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z
kontrolą, o której mowa w art. 76 ust. 3a
określa przepisy niezbędne dla wykonania 
procedury odnowienia i przeglądu, w tym, 
w stosownych przypadkach, wykonania 
programu prac zgodnie z art. 18.
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, aby zapewnić zgodność tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 60
Artykuł 20

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

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 
76 ust. 3a, zostaje przyjęte rozporządzenie 
wraz z należytym uzasadnieniem, 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 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 
sezonu.

Uzasadnienie

Na wykorzystanie zapasów środków ochrony roślin nie należy przyznawać okresu dłuższego 
niż jeden sezon.

Poprawka 61
Artykuł 21 ustęp 1

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.

Jeżeli Komisja uzna, że istnieją dowody na Jeżeli Komisja uzna, że istnieją dowody na 
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to, iż dana substancja przestała spełniać 
kryteria przewidziane w art. 4, lub nie 
dostarczono dalszych informacji 
wymaganych zgodnie z art. 6 lit. f), 
informuje ona o tym państwa 
członkowskie, Urząd i producenta 
substancji czynnej, wyznaczając termin na 
złożenie uwag przez producenta.

to, iż dana substancja przestała spełniać 
kryteria przewidziane w art. 4, lub nie 
dostarczono dalszych informacji 
wymaganych zgodnie z art. 6 lit. f), 
informuje ona o tym państwa 
członkowskie, Urząd i producenta 
substancji czynnej, wyznaczając termin na 
złożenie uwag przez producenta.

Komisja dokonuje przeglądu 
zatwierdzenia substancji czynnej, jeżeli 
istnieją przesłanki, że może być zagrożona 
realizacja celów ustalonych zgodnie z 
art. 4 ust. 1 lit. a) pkt iv) i lit. b) pkt i) oraz 
art. 7 ust. 2 i 3 dyrektywy 2000/60/WE. 
Przegląd zatwierdzenia dotyczy dziesięciu 
substancji czynnych, których pozostałości 
– jak stwierdzono w publikowanych przez 
Komisję rocznych sprawozdaniach 
monitorujących w sprawie pozostałości 
pestycydów – najczęściej przekraczają 
najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości (NDP). Jeżeli ta sama 
substancja znajdzie się w wykazie 
kilkakrotnie, następuje cofnięcie 
zatwierdzenia. 

Uzasadnienie

Chociaż Komisja może wszcząć kontrolę danej substancji w każdej chwili, należy zaznaczyć, 
iż inicjatorami wniosków o kontrolę mogą być także inne instytucje lub zainteresowane 
strony. Jest sprawą zasadniczą, aby w przypadku niezgodności z celami dyrektywy 
2006/60/WE możliwe było ponowne rozważenie zatwierdzenia danej substancji. Ponadto ten 
bezpośredni mechanizm informacji zwrotnej między dyrektywą 2006/60/WE i przedmiotowym 
rozporządzeniem będzie także stanowił dodatkową zachętę dla producentów, aby poważnie 
podeszli do zobowiązań w kontekście zarządzania środkami.

Poprawka 62
Artykuł 21 ustęp 3, pierwszy akapit 

3. Jeżeli Komisja uzna, że kryteria, o 
których mowa w art. 4 przestały być 
spełniane, lub nie zostały dostarczone 
dalsze informacje zgodnie z art. 6 lit. f), 
zostaje przyjęte rozporządzenie w celu 
wycofania lub zmiany zatwierdzenia 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 

3. Jeżeli Komisja uzna, że kryteria, o 
których mowa w art. 4 przestały być 
spełniane, lub nie zostały dostarczone 
dalsze informacje zgodnie z art. 6 lit. f), 
zostaje przyjęte rozporządzenie w celu 
wycofania lub zmiany zatwierdzenia 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
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art. 76 ust. 3. połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 76 ust. 3a.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, aby zapewnić zgodność tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 63
Artykuł 21 ustęp 3 a (nowy)

3a. Jeżeli Komisja uzna, że nie można 
zrealizować celów ograniczenia
zanieczyszczeń powodowanych przez 
substancje priorytetowe, określonych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt iv) i lit. b) 
pkt i) oraz art. 7 ust. 2 i 3 dyrektywy 
2000/60/WE, zostaje przyjęte 
rozporządzenie w celu wycofania lub 
zmiany zatwierdzenia zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 76 ust. 3a.

Uzasadnienie

Jest sprawą zasadniczą, aby w przypadku niezgodności z celami dyrektywy 2006/60/WE 
możliwe było ponowne rozważenie zatwierdzenia danej substancji. Procedura ta powinna być 
zgodna z przepisami nowej decyzji w sprawie komitologii.

Poprawka 64
Artykuł 23 ustęp 1, część wprowadzająca

1. Substancje podstawowe są zatwierdzane 
zgodnie z ust. 2 – 6. W drodze odstępstwa 
od art. 5, zatwierdzenie jest udzielane na 
czas nieokreślony. Do celów niniejszych 
ustępów, substancja podstawowa to 
substancja czynna, która: 

1. Substancje podstawowe są zatwierdzane 
zgodnie z ust. 2 – 6. Do celów niniejszych 
ustępów, substancja podstawowa to 
substancja czynna, która: 

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie może przewidywać nieograniczonych zezwoleń dla substancji 
podstawowych. Podobnie jak substancje aktywne, powinny one podlegać regularnemu
przeglądowi zgodnie z najnowszymi informacjami i danymi naukowymi.
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Poprawka 65
Artykuł 23 ustęp 2

2. W drodze odstępstwa od art. 5, 
substancja podstawowa jest zatwierdzana, 
jeżeli odpowiednie oceny przeprowadzone 
zgodnie z innymi aktami prawnymi 
Wspólnoty regulującymi stosowanie tej 
substancji do celów innych niż środek 
ochrony roślin wykażą, że substancja nie 
ma ani bezpośredniego, ani opóźnionego 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub 
zwierząt ani niedopuszczalnego wpływu na 
środowisko.

2. Substancja podstawowa jest 
zatwierdzana zgodnie z art. 4 i jeżeli 
odpowiednie oceny przeprowadzone 
zgodnie z innymi aktami prawnymi 
Wspólnoty regulującymi stosowanie tej 
substancji do celów innych niż środek 
ochrony roślin wykażą, że substancja nie 
ma ani bezpośredniego, ani opóźnionego 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub 
zwierząt ani niedopuszczalnego wpływu na 
środowisko, pod warunkiem, że zostanie 
podany każdy punkt wymogów
dotyczących substancji czynnych
zawartych w środkach ochrony roślin i że 
stosuje się te same procedury
podejmowania decyzji.

Uzasadnienie

Procedura oceny ryzyka powinna być obowiązkowa także dla substancji podstawowych.

Poprawka 66
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. W drodze odstępstwa od art. 5 i art. 14 
ust. 2, substancja czynna spełniająca 
kryteria przewidziane art. 4 jest 
zatwierdzana raz na okres 
nieprzekraczający pięciu lat, jeżeli inne już 
zatwierdzone substancje czynne lub 
alternatywne metody albo praktyki 
rolnicze są znacznie mniej toksyczne dla
konsumentów lub podmiotów lub 
powodują znacznie mniejsze ryzyko dla 
środowiska. Ocena uwzględnia kryteria 
ustanowione w punkcie 4 załącznika II.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że okres zatwierdzenia dla innych substancji wynosi 10 lat, a zastąpienie 
obejmuje istniejące alternatywy na rynku, siedem lat zezwolenia dla substancji nadającej się 
do zastąpienia to zdecydowanie za długo. Na przykład w Szwecji program zastępowania 
pestycydów został zakończony przy podaniu 5 lat jako nieprzekraczalnego terminu znalezienia 
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alternatywy. Naczelnym priorytetem powinno być zastępowanie środków ochrony roślin przez 
ich niechemiczne alternatywy.

Poprawka 67
Artykuł 24 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą 
zastosować dalsze zastępowanie, 
udzielając jedynie zezwolenia na 
stosowanie najmniej szkodliwej substancji 
czynnej w przypadku danej uprawy. Jeżeli 
dla danej uprawy dostępne są metody 
i praktyki niechemiczne, nie wolno 
udzielać zezwolenia na środki zawierające 
substancję nadającą się do zastąpienia.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić drugą fazę procesu zastępowania, nie tylko europejski wykaz substancji 
chemicznych, ale też uwzględnienie poszczególnych upraw w oparciu o zintegrowane 
zarządzanie uprawami. Jeśli dostępne są metody i praktyki niechemiczne, nie będą udzielane 
zezwolenia na środki zawierające substancję nadającą się do zastąpienia. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość wyjścia poza unijny wykaz substancji nadających się 
do zastąpienia, jeśli chcą to zrobić, mając na względzie rozwiązanie swoich specyficznych 
problemów w zakresie stosowania pestycydów.

Poprawka 68
Artykuł 25 ustęp 1 a (nowy)

1a. Dla zatwierdzenia środka 
zabezpieczającego lub synergetyku 
wymogi ust. 1 uważa się za spełnione, 
jeżeli stwierdzono zgodność z art. 4 
w odniesieniu do jednego lub więcej 
reprezentatywnych zastosowań 
przynajmniej jednego środka ochrony 
roślin dla każdej różnej substancji 
czynnej, z którą połączony jest środek 
zabezpieczający lub synergetyk.

Uzasadnienie

Środki zabezpieczające i synergetyki są oceniane w stosunku do różnych substancji czynnych, 
z którymi mają być łączone.
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Poprawka 69
Artykuł 26

W ciągu 5 lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia zostaje przyjęte 
rozporządzenie zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 76 ust. 3, 
ustanawiające program prac dla 
stopniowego przeglądu synergetyków i 
środków zabezpieczających znajdujących 
się w obrocie w chwili wejścia w życie 
rozporządzenia. Rozporządzenie obejmuje 
ustanowienie procedur w zakresie 
wymagań dotyczących danych, 
powiadomień, ocen i podejmowania 
decyzji. Nakłada ono na zainteresowane 
strony wymóg przedkładania wszelkich 
niezbędnych danych Komisji, Urzędowi i 
państwom członkowskim w określonym 
terminie.

W ciągu 2 lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia zostaje przyjęte 
rozporządzenie zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 251 Traktatu, 
ustanawiające program prac dla 
stopniowego przeglądu synergetyków i 
środków zabezpieczających znajdujących 
się w obrocie w chwili wejścia w życie 
rozporządzenia. Rozporządzenie obejmuje 
ustanowienie procedur w zakresie 
wymagań dotyczących danych, w tym 
środków służących ograniczeniu badań na 
zwierzętach do minimum, powiadomień, 
ocen i podejmowania decyzji. Nakłada ono 
na zainteresowane strony wymóg 
przedkładania wszelkich niezbędnych 
danych Komisji, Urzędowi i państwom 
członkowskim w określonym terminie.

Uzasadnienie

Decyzje o przepisach dotyczących przeglądu istniejących już synergetyków i środków 
zabezpieczających nie będą podejmowane w ramach procedury komitologii, lecz ustanawiane 
w ramach procedury legislacyjnej w oparciu o postanowienia Traktatu.

Poprawka 70
Artykuł 27

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

1. Składnik obojętny nie zostaje 
zatwierdzony, 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 realistycznymi 
warunkami stosowania 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 

b) jego użycie, wskutek stosowania 
zgodnego z realistycznymi warunkami
stosowania, ma szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzi lub zwierząt lub 
niedopuszczalny wpływ na rośliny, 
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zwierząt lub niedopuszczalny wpływ na 
rośliny, produkty roślinne lub środowisko.

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 zatwierdzone
zgodnie z ust. 1 są wymienione w 
załączniku III zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 76 ust. 3a.

Uzasadnienie
Składniki obojętne mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Powinny zatem być 
zatwierdzane i włączane do wykazów pozytywnych, podobnie jak środki zabezpieczające 
i synergetyki (patrz art.25), zgodnie z postanowieniami nowej decyzji w sprawie komitologii.

Należy zakładać, ale nie uznawać za pewnik, stosowanie właściwych praktyk. Zamiast tego, 
należy przewidzieć realistyczne warunki stosowania zgodnie z aktualnymi postanowieniami 
zawartymi w wytycznych testowych w dyrektywie 91/414, zgodnie z którą należy wziąć pod 
uwagę „praktyczne warunki stosowania” i „realistyczne warunki stosowania”.

Poprawka 71
Artykuł 29 ustęp 1 litera c)

c) składniki obojętne środka nie zostały 
zakazane na mocy art. 27;

c) składniki obojętne środka zostały 
zatwierdzone na mocy art. 27;

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 27 powyżej.

Poprawka 72
Artykuł 29 ustęp 1 litera d)

d) w świetle aktualnej wiedzy naukowej i 
technicznej, jest on zgodny z 
wymaganiami art. 4 ust. 3;

d) w świetle aktualnej wiedzy naukowej i 
technicznej, jest on zgodny z 
wymaganiami art. 4 ust. 3, z 
uwzględnieniem lokalnych warunków 
środowiskowych i obszarów szczególnie 
narażonych;

Uzasadnienie

W procedurze udzielania zezwoleń są brane pod uwagę warunki lokalne.

Poprawka 73
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Artykuł 29 ustęp 1 litera e a) (nowa)

ea) wszystkie metabolity substancji 
czynnej (czynnych) obecne w fazie 
stosowania zostały rozpoznane 
i odpowiadają kryteriom jednolitych 
zasad, o których mowa w ust. 6;

Uzasadnienie

W procedurze udzielania zezwoleń kluczowym elementem są jednolite zasady.

Poprawka 74
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 wrażliwe w odniesieniu do 
poziomów zagrożenia w przypadku 
różnych czynników środowiskowych i 
biologicznych. Pozostałości powinny być 
możliwe do wykrycia przy pomocy 
zwykłych metod wykrywania pozostałości 
wtórnych, które stosuje się w unijnych 
laboratoriach referencyjnych.

Uzasadnienie

Metody wykrywania pozostałości substancji czynnych powinny być wystarczająco wrażliwe 
w odniesieniu do poziomów zagrożenia w przypadku różnych czynników środowiskowych 
i biologicznych, aby nie przeoczyć skutków, które nie są łatwo wykrywalne metodami 
będącymi w powszechnym użyciu.

Poprawka 75
Artykuł 29 ustęp 5

5. W odniesieniu do ust. 1 lit. e), mogą 
zostać przyjęte metody zharmonizowane 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
76 ust 3.

5. W odniesieniu do ust. 1 lit. e), mogą 
zostać przyjęte metody zharmonizowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
76 ust 3a.
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, aby dostosować tekst do postanowień nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 76
Artykuł 29 ustęp 6

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

6. Jednolite zasady oceny i udzielania 
zezwoleń na środki ochrony roślin zostają 
zdefiniowane w rozporządzeniu przyjętym 
zgodnie z art. 251 Traktatu, obejmującym 
wymagania załącznika VI do dyrektywy 
91/414/EWG z niezbędnymi zmianami.

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym wnioskiem jednolite zasady nie będą ustanawiane przez Parlament 
Europejski. W roku 1996 Parlament Europejski był zmuszony oddać sprawę do Trybunału, 
ponieważ pierwsze jednolite zasady, które zostały ustanowione przez Komisję nie były zgodne 
z dyrektywą 91/414. Trybunał (sprawa C-303/94) potwierdził stanowisko Parlamentu i zasady 
zostały zmienione, w szczególności kryteria dotyczące wody pitnej. Rozporządzenie
ustanawiające jednolite zasady powinno zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w 
drodze odpowiedniej procedury legislacyjnej, a nie poprzez komitologię.

Poprawka 77
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.

2. Zezwolenie określa wymagania 
związane 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 



PR\662101PL.doc 45/87 PE 388.326v01-00

PL

synergetyki oraz wymogi i warunki 
dotyczące środków ochrony roślin 
wymienione w art. 4 ust. 3;
ii) klasyfikację środków ochrony roślin 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE;
(iii) instrukcje właściwego stosowania 
środka oraz przestrzegania zasad i 
warunków zintegrowanego zarządzania 
szkodnikami;
(iv) obowiązek informowania 
mieszkańców i sąsiadów, którzy mogą być 
narażeni na kontakt z opryskami i inne 
źródła ekspozycji, przynajmniej na 48 
godzin przed zastosowaniem środka.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować warunki dotyczące szczególnych wymogów i ograniczeń. Poprawka 
uznaje udzielanie zezwoleń za zgodne z innymi postanowieniami przedmiotowego 
rozporządzenia. W ramach niezbędnego minimum powinny się w nim znaleźć warunki 
i zasady zintegrowanego zarządzania szkodnikami oraz obowiązek informowania 
mieszkańców i sąsiadów.

Poprawka 78
Artykuł 30 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Wymagania te powinny każdorazowo 
obejmować:
- maksymalną dawkę na hektar podczas 
każdego stosowania;
- okres między ostatnim zastosowaniem 
i zbiorami;
- liczbę zastosowań rocznie;
- uzasadnienie oprysków;
- poziom zagrożenia/ryzyka dla zdrowa 
ludzi (skutki kumulacji), wód 
gruntowych/powierzchniowych i 
bioróżnorodności.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować warunki dotyczące szczególnych wymogów i ograniczeń.
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Poprawka 79
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) pozostałe ograniczenia lub warunki 
istotne dla wydania zezwolenia i dla 
stosowania środka ochrony roślin, w 
szczególności, jeżeli mają one chronić 
zdrowie osób zajmujących się jego 
dystrybucją, użytkowników, pracowników, 
mieszkańców, przechodniów i 
konsumentów albo zdrowie zwierząt 
i środowisko.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować warunki dotyczące szczególnych wymogów i ograniczeń.

Poprawka 80
Artykuł 32 ustęp 1 i 2

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 każdym 
państwie członkowskim, gdzie środek 
ochrony roślin ma być wprowadzony do 
obrotu. 

Osoba zamierzająca wprowadzić do 
obrotu środek ochrony roślin powiadamia 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
i Komisję. To powiadomienie obejmuje 
informacje wymienione w ust. 2 i 
dokumentację podsumowującą, o której 
mowa w ust. 3 lit. a).

2. Wniosek obejmuje: 2. Wniosek obejmuje:
a) wykaz stref i państw członkowskich, w 
których wnioskodawca złożył wniosek;

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

b) propozycję państwa członkowskiego, od 
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którego wnioskodawca oczekuje 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.

Uzasadnienie
Zgodnie z proponowanym tekstem jedynie państwa członkowskie, w których złożone zostaną 
wnioski o zezwolenie, będą informowane o wniosku. Obecnie obowiązująca dyrektywa 91/414 
stanowi inaczej; wnioskodawca ma obowiązek informować każde państwo członkowskie, 
wysyłając kompletną dokumentację.
. 

Poprawka 81
Artykuł 32 ustęp 3 litera b)

b) dla każdej substancji czynnej, środka 
zabezpieczającego i synergetyku zawartego 
w środku ochrony roślin, pełna i 
podsumowująca dokumentacja dla każdego 
punktu wymagań dotyczących substancji 
czynnej, środka zabezpieczającego i 
synergetyku; oraz

b) dla każdej substancji czynnej, środka 
zabezpieczającego i synergetyku, 
składnika obojętnego i adiuwantu
zawartego w środku ochrony roślin, pełna i 
podsumowująca dokumentacja dla każdego 
punktu wymagań dotyczących substancji 
czynnej, środka zabezpieczającego i 
synergetyku, składnika obojętnego i 
adiuwantu, jak również kompletna i 
podsumowująca dokumentacja dotycząca 
łącznych skutków substancji czynnych, 
środków zabezpieczających i 
synergetyków, składników obojętnych i 
adiuwantów zawartych w środku ochrony 
roślin.

Uzasadnienie

Środki zabezpieczające, synergetyki, składniki obojętne i adiuwanty są dodawane, aby 
wzmocnić lub zmodyfikować skutki substancji czynnych, co sprawia, że łączny skutek jest inny 
od skutków poszczególnych substancji. Należy zatem oceniać również łączny skutek.

Poprawka 82
Artykuł 32 ustęp 3 litera c)

c) dla każdego testu lub badania z udziałem 
kręgowców, uzasadnienie kroków 
podjętych w celu unikania powtarzania 

c) dla każdego testu lub badania z udziałem 
kręgowców, uzasadnienie kroków 
podjętych w celu unikania badań 
z wykorzystaniem zwierząt i powtarzania 
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badań; badań na kręgowcach;

Uzasadnienie

Aby ułatwić zapewnienie ograniczenia badań na zwierzętach dla celów przedmiotowego 
rozporządzenia do absolutnego minimum, we wnioskach powinny znajdować się uzasadnienia 
kroków podjętych w celu uniknięcia szeroko pojętych badań na zwierzętach.

Poprawka 83
Artykuł 32 ustęp 5 a (nowy)

5a. Na żądanie wnioskodawca dostarcza 
pozostałym państwom członkowskim 
kompletną dokumentację wymienioną w 
ust. 3 lit. a).

Uzasadnienie
Zgodnie z proponowanym tekstem jedynie państwa członkowskie, w których złożone zostaną 
wnioski o zezwolenie, będą informowane o wniosku. Obecnie obowiązująca dyrektywa 91/414 
stanowi inaczej; wnioskodawca ma obowiązek informować każde państwo członkowskie, 
wysyłając kompletną dokumentację.

.

Poprawka 84
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, w którym wnioskodawca 
składa wniosek, chyba że inne państwo 
członkowskie zgłosi się dobrowolnie w 
celu jego rozpatrzenia. 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, pozostałe państwa 
członkowskie podejmują współpracę w 
celu zapewnienia sprawiedliwego 
obciążenia pracą.

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

Pozostałe państwa członkowskie mają 
prawo przesyłania uwag państwu 
członkowskiemu rozpatrującemu wniosek.
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państwo członkowskie rozpatrujące
wniosek.

Uzasadnienie

Rozwiązaniem, które nie wymaga dużego nakładu czasu ani pracy administracyjnej, jest 
informowanie o wniosku wszystkich pozostałych państw członkowskich i zapewnienie tym 
państwom członkowskim możliwości zwrócenia się o kompletną dokumentację. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć prawo do składania swoich uwag państwu 
członkowskiemu oceniającymi dokumentację. Prowadzi to do podniesienia jakości oceny 
i ujednolicenia procesu oceny we wszystkich państwach.

Poprawka 85
Artykuł 34 a (nowy)

Artykuł 34 a
Baza danych Urzędu

Po otrzymaniu informacji, które państwo 
członkowskie będzie rozpatrywać wniosek, 
wnioskodawca natychmiast przekazuje do 
Urzędu kompletną dokumentację i 
streszczenie wymienione art. 32 ust. 3 lit. 
a) i b) oraz informacje wymienione w art. 
32 ust. 3 lit. c).
Urząd niezwłocznie udostępnia 
społeczeństwu streszczenie dokumentacji, 
z wyłączeniem informacji poufnych na 
mocy art. 60 i informacji wymienionych w 
art. 32 ust. 3 lit. c).

Uzasadnienie

Uzyskanie zgodności z ostatnim akapitem art. 9 ust. 3 i art. 10. Poprawka powiązana z 
poprawkami do punktu 32 preambuły i art. 54 ust. 1, art. 57 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. -1. W 
celu ułatwienia wymiany informacji konieczne jest stworzenie jednej centralnej bazy danych 
zawierającej wszystkie informacje na temat testów i badań przeprowadzanych wcześniej dla 
celów przedmiotowego rozporządzenia, zarządzanej przez Urząd. Przed przeprowadzeniem 
testów lub badań wnioskodawcy korzystaliby wówczas tylko z jednej bazy danych. Informacje 
wymienione w art. 32 ust. 3 lit. c) powinny być także publicznie dostępne, aby zapewnić 
przejrzystość kroków podejmowanych przez wnioskodawców w celu unikania badań na
zwierzętach.

Poprawka 86
Artykuł 35 ustęp 2
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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. Bez uszczerbku dla art. 30 i 31, jeżeli 
jedno państwo członkowskie wydało już 
zezwolenie dotyczące środka ochrony 
roślin, pozostałe państwa członkowskie w 
ciągu 90 dni od otrzymania wniosku 
podejmują decyzję, czy i na jakich 
warunkach zezwolić na przedmiotowy 
środek ochrony roślin.

Uzasadnienie

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 czasie powiadomione państwa członkowskie powinny mieć obowiązek 
potwierdzenia, odrzucenia lub ograniczenia danego zezwolenia odpowiednio do konkretnej 
sytuacji panującej w ich kraju.

Poprawka 87
Artykuł 37 ustęp 4 akapit pierwszy

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 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 regulacyjną, 
o której mowa w art. 76 ust. 3.
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.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, aby dostosować tekst do postanowień nowej decyzji w sprawie 
komitologii.
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Poprawka 88
Artykuł 37 ustęp 5

5. Szczegółowe zasady dotyczące 
wykonania ust. 1-4 mogą zostać 
ustanowione zgodnie z procedurą 
wymienioną w art. 76 ust. 3 po 
skonsultowaniu się z Urzędem.

5. Szczegółowe zasady dotyczące 
wykonania ust. 1-4 mogą zostać 
ustanowione zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
wymienioną w art. 76 ust. 3a po 
skonsultowaniu się z Urzędem.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, aby dostosować tekst do postanowień nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 89
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 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.

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.

Uzasadnienie

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 czasie powiadomione państwa członkowskie powinny mieć obowiązek 
potwierdzenia, odrzucenia lub ograniczenia danego zezwolenia odpowiednio do konkretnej 
sytuacji panującej w ich kraju.
Komisja wydaje się zakładać, że warunki klimatyczne i środowiskowe we wszystkich 
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szklarniach i we wszystkich przypadkach obróbki po zbiorach są względnie podobne. 
Ponieważ taka sytuacja nie ma miejsca, ta część artykułu powinna zostać usunięta.

Poprawka 90
Artykuł 40 ustęp 1

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

1. Państwo członkowskie, w którym 
złożono wniosek zgodnie z art. 39, 
przeprowadza dokładną analizę oceny 
dokonanej przez państwo członkowskie 
odniesienia pod kątem warunków 
panujących na jego własnym terytorium.

Uzasadnienie

Zasada wzajemnego uznawania musi umożliwiać państwom członkowskim dostosowywanie 
zezwoleń do ich specyficznej sytuacji, poprzez ustalanie dodatkowych warunków stosowania 
lub, w należycie uzasadnionych przypadkach, poprzez odmowę zezwolenia dla danego środka.

Poprawka 91
Artykuł 40 ustęp 1 a (nowy)

1a. Zezwolenie może podlegać przepisom 
wynikającym z wdrażania innych środków 
zgodnych z prawem wspólnotowym, 
związanym z warunkami dystrybucji i 
stosowania środków ochrony roślin 
mającym chronić zdrowie 
zainteresowanych osób zajmujących się 
dystrybucją, użytkowników 
i pracowników.

Uzasadnienie

Zasada wzajemnego uznawania musi umożliwiać państwom członkowskim dostosowywanie 
zezwoleń do ich specyficznej sytuacji, poprzez ustalanie dodatkowych warunków stosowania 
lub, w należycie uzasadnionych przypadkach, poprzez odmowę zezwolenia dla danego środka.

Poprawka 92
Artykuł 40 ustęp 1 b (nowy)

1b. Zezwolenie może podlegać 
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dodatkowym wymogom, jeżeli odnośne 
warunki rolne, zdrowie roślin i warunki 
środowiskowe (w tym klimatyczne) w 
państwie członkowskim sprawiają, że 
wymogi te są konieczne dla przestrzegania 
art. 29.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 40 ust. 1a (nowy).

Poprawka 93
Artykuł 40 ustęp 2

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. Możliwe jest nałożenie dodatkowych 
warunków w odniesieniu do wymagań, o 
których mowa w art. 30 ust. 3.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 40 ust. 1a (nowy).

Poprawka 94
Artykuł 40 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli państwo członkowskie uważa, że 
środek ochrony roślin dozwolony przez 
inne państwo członkowskie nie może 
spełnić wymogów określonych w art. 29 
lub byłby niezgodny z celami krajowego 
planu działania w zakresie pestycydów, i w 
związku z tym proponuje odmowę 
udzielenia zezwolenia, powiadamia o tym 
Komisję, pozostałe państwa członkowskie i 
wnioskodawcę.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 40 ust. 1a (nowy).

Poprawka 95
Artykuł 41 ustęp 1 litera c a) (nowa)
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ca) na żądanie państwa członkowskiego 
kompletną dokumentację wymaganą 
w art. 32 ust. 3.

Uzasadnienie

W razie potrzeby państwa członkowskie powinny dysponować wszystkimi dostępnymi 
informacjami przed podjęciem decyzji w sprawie zezwolenia dla danego środka. 

Poprawka 96
Artykuł 42 ustęp 5

5. Wytyczne dotyczące organizacji kontroli 
zgodności mogą zostać ustanowione 
zgodnie z procedurą wymienioną w art. 76 
ust. 2.

5. Wytyczne dotyczące organizacji kontroli 
zgodności mogą zostać ustanowione 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, wymienioną w art. 
76 ust. 3a.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 97
Artykuł 43 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu zezwolenia, jeżeli istnieją 
przesłanki, że może być zagrożona 
realizacja celów ustalonych zgodnie z art. 
4 ust. 1 lit. a) pkt iv) i lit. b) pkt i) oraz art. 
7 ust. 2 i 3 dyrektywy 2000/60/WE.

Uzasadnienie

Jest sprawą zasadniczą, aby w przypadku niezgodności z celami dyrektywy 2006/60/WE 
możliwe było ponowne rozważenie zatwierdzenia danej substancji. Ponadto ten bezpośredni 
mechanizm informacji zwrotnej między dyrektywą 2006/60/WE i przedmiotowym 
rozporządzeniem będzie także stanowił dodatkową zachętę dla producentów, aby poważnie 
podeszli do zobowiązań w kontekście zarządzania środkami.

Poprawka 98
Artykuł 43 ustęp 3 litera c a) (nowa)
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ca) w oparciu o rozwój wiedzy naukowej i 
technicznej można zmienić sposób 
stosowania i stosowane ilości.

Uzasadnienie

W proponowanym tekście brakuje istotnego przepisu z dyrektywy 91/414, art. 4 ust. 6. Artykuł 
ten stanowi, że zezwolenie może zostać zmienione, jeżeli zostanie stwierdzone, że w oparciu o 
rozwój wiedzy technicznej i naukowej można zmodyfikować sposób stosowania i stosowane 
ilości. Obowiązek ten sprawia, że warunki zezwolenia są uaktualniane zgodnie z rozwojem 
nauki i jest to przykład praktycznego zastosowania zasady ostrożności.

Poprawka 99
Artykuł 43 ustęp 4

4. Jeżeli państwo członkowskie wycofuje 
lub zmienia zezwolenie zgodnie z ust. 3, 
informuje ono o tym natychmiast 
posiadacza zezwolenia, pozostałe państwa 
członkowskie, Urząd i Komisję. Pozostałe 
państwa członkowskie należące do tej 
samej strefy odpowiednio wycofują lub 
zmieniają zezwolenie. W odpowiednich 
przypadkach stosuje się art. 45.

4. Jeżeli państwo członkowskie wycofuje 
lub zmienia zezwolenie zgodnie z ust. 3, 
informuje ono o tym natychmiast 
posiadacza zezwolenia, pozostałe państwa 
członkowskie, Urząd i Komisję. 

Poprawka 100
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 dotyczą 
ochrony zdrowia lub środowiska, okresy 
dodatkowe na wykorzystanie zapasów 
danego środka ochrony roślin muszą być 
przyznawane na okres nieprzekraczający 
jednego roku.

Uzasadnienie

Okresy dodatkowe przeznaczone na wykorzystanie zapasów nie powinny przekraczać jednego 
roku.

Poprawka 101
Artykuł 47
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Artykuł 47 skreślony
Wprowadzanie do obrotu środków 

ochrony roślin zawierających 
mikroorganizmy zmodyfikowane 

genetycznie
1. Środki ochrony roślin zawierające 
mikroorganizmy objęte zakresem 
dyrektywy 2001/18/WE są badane pod 
kątem ich modyfikacji genetycznej 
zgodnie z tą dyrektywą, niezależnie od 
oceny zgodnie z niniejszym rozdziałem. 
Zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem nie jest udzielane dla 
takiego środka ochrony roślin, chyba że 
udzielono dla niego pisemnej zgody 
wymienionej w art. 19 dyrektywy 
2001/18/WE.
2. O ile nie określono inaczej, stosuje się 
wszystkie przepisy dotyczące zezwolenia 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Nie wolno wydawać zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające organizmy modyfikowane 
genetycznie.

Poprawka 102
Artykuł 48 ustęp 1, wprowadzenie

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 na stosowanie dla konkretnej 
uprawy środka ochrony roślin 
zawierającego substancję nadającą się do 
zastąpienia, jeżeli ocena porównawcza 
oceniająca ryzyko i korzyści, zgodnie z 
załącznikiem IV, wykaże iż:

Uzasadnienie

Zastępowanie powinno być podstawą współczesnej polityki udzielania zezwoleń. 
Środki zawierające substancję nadającą się do zastąpienia nie powinny być zatwierdzane 
przez państwa członkowskie, jeżeli istnieją bezpieczniejsze rozwiązania alternatywne bądź 
metody dostępne dla danej uprawy. Proponowany termin pięciu lat powinien przyspieszyć 
proces przeglądu i stanowić bodziec dla innowacji.
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Poprawka 103
Artykuł 48 ustęp 1 litera c)

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

(c) różnorodność chemiczna substancji 
czynnych, tam gdzie to właściwe, lub 
metody i praktyki zarządzania plonami 
i przeciwdziałania szkodnikom są
wystarczające, by zminimalizować 
wystąpienie oporności u organizmu 
docelowego.

Uzasadnienie

Niechemiczne metody i praktyki zarządzania plonami i przeciwdziałania szkodnikom również 
muszą być brane pod uwagę w przepisach dotyczących zastępowania.

Poprawka 104
Artykuł 48 ustęp 2

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, środek 
ochrony roślin zawierający substancje 
nadającą się do zastąpienia otrzymuje 
zezwolenie bez oceny porównawczej w 
przypadkach, gdy konieczne jest uprzednie 
nabycie doświadczenia przez stosowanie 
tego środka w praktyce.

skreślony

Zezwolenia takie są udzielane na okres 
nieprzekraczający trzech lat.

Uzasadnienie
To odstępstwo spowoduje wzrost liczby wyjątków i istnieje ryzyko, że w praktyce państwa 
członkowskie nadal będą zatwierdzać środki bez analizy porównawczej.

Poprawka 105
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 

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

okresu zatwierdzenia dla substancji 
nadającej się do zastąpienia, w zależności 
od tego, który z tych okresów kończy się 
wcześniej.

Uzasadnienie

Proponowany termin dwóch lat powinien przyspieszyć proces zastępowania i stanowić 
bodziec dla innowacji.

Poprawka 106
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 (nie więcej 
niż 0,1% powierzchni rolnej w państwie 
członkowskim) lub jest powszechnie 
uprawiana w celu zaspokojenia wyjątkowej 
potrzeby. 

Uzasadnienie

Za drobne zastosowanie uznaje się obecnie zastosowanie przy każdej uprawie, która nie jest 
uprawą główną (zboże, kukurydza). Jabłka są uprawiane na 300,000 ha w UE 15, tj. około 
0,25% powierzchni uprawnej.

Poprawka 107
Artykuł 49 a (nowy)

Artykuł 49a
Przywóz równoległy

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 
państwa członkowskie zezwalają na 
przywóz i dopuszczenie do obrotu na 
swoim terytorium, w drodze handlu 
równoległego, środka ochrony roślin, 
wyłącznie po przeprowadzeniu procedury 
administracyjnej w celu zweryfikowania, 
czy jest on identyczny ze środkiem 
ochrony roślin, który już uzyskał 
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zezwolenie (środek ochrony roślin będący 
środkiem odniesienia). Jeżeli jest on 
identyczny, przywożony środek ochrony 
roślin otrzymuje od właściwego organu 
wskazanego państwa członkowskiego 
świadectwo tożsamości.
2. Importerzy środka ochrony roślin 
występują do właściwego organu 
wskazanego państwa członkowskiego o 
świadectwo tożsamości dla środka 
ochrony roślin, który chcą przywieźć, 
przed pierwszym przywozem i pierwszym 
wprowadzeniem do obrotu.
3. Właściwy organ wskazanego państwa 
członkowskiego w ciągu 45 dni podejmuje 
decyzję, czy zostały spełnione wymogi 
niniejszego artykułu. Jeżeli właściwy 
organ stwierdzi, że wymogi niniejszego 
artykułu zostały spełnione, importer 
otrzymuje świadectwo tożsamości dla 
przedmiotowego środka. 
4. Wnioskodawca jest zwolniony z 
obowiązku dostarczenia informacji oraz 
sprawozdań z testów i badań wymaganych 
do uzyskania zezwolenia dla środka 
ochrony roślin.
5. Właściwy organ otrzymujący wniosek 
zwraca się do właściwego organu kraju 
pochodzenia o:
a) stwierdzenie dokładnego składu 
produktu w celu sprawdzenia, czy jest on 
identyczny ze środkiem ochrony roślin, 
który już uzyskał zezwolenie w państwie 
członkowskim odniesienia, oraz 
b) sprawdzenie, czy środek posiada 
zezwolenie w danym państwie 
członkowskim wydane zgodnie z 
procedurą udzielania zezwoleń określoną 
w niniejszym rozporządzeniu lub w 
dyrektywie 91/414/EWG.
6. Środki będące przedmiotem przywozu 
równoległego nie muszą być 
przepakowywane.
7. Świadectwo tożsamości wygasa wraz z 
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zezwoleniem dla środka odniesienia lub z 
wygaśnięciem zezwolenia na środek 
przywożony w państwie członkowskim, z 
którego jest wywożony. Jeżeli zezwolenie 
dla środka odniesienia zostaje cofnięte z 
przyczyn innych niż względy zdrowotne 
lub środowiskowe, importer może nadal 
sprzedawać przywożone środki przez jeden 
rok od daty cofnięcia zezwolenia.
8. Państwom członkowskim nie wolno 
wydawać świadectw tożsamości dla 
środków ochrony roślin zawierających 
substancję nadającą się do zastąpienia.

Uzasadnienie

Handel równoległy nie może być wykorzystywany do wprowadzania na rynek produktów 
niebezpiecznych lub nielegalnych (nietestowanych i/lub podrobionych). Status prawny 
przywozu równoległego powinien być wyjaśniony dzięki precyzyjnym i wiążącym przepisom.

Poprawka 108
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 30 dni, na 
wprowadzenie do obrotu środków ochrony 
roślin, do ograniczonego i kontrolowanego 
zastosowania, jeżeli taki środek okazuje się 
niezbędny z powodu niemożliwego do 
przewidzenia zagrożenia, którego nie 
można opanować innymi uzasadnionymi 
środkami. 

Uzasadnienie

W art. 8 ust. 4 dyrektywy 91/414 przewidziano możliwość takiego odstępstwa, jeżeli jest ono 
ograniczone do sytuacji, w których występują niemożliwe do przewidzenia zagrożenia. 
Poprzez usunięcie słowa „niemożliwy do przewidzenia” charakter odstępstwa ulegnie 
całkowitej zmianie. Z instrumentu używanego w wyjątkowych przypadkach stanie się 
instrumentem używanym ogólnie w różnych sytuacjach, ponieważ „szczególne okoliczności” 
nie są zdefiniowane i zawsze można je gdzieś stwierdzić.

Poprawka 109
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Artykuł 51 ustęp 4

4. Szczegółowe zasady stosowania 
niniejszego artykułu, w szczególności 
maksymalne ilości środków ochrony roślin, 
jakie mogą być uwalniane podczas 
eksperymentów lub testów oraz minimalne 
dane, jakie należy złożyć zgodnie z ust. 2 
mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 76 ust. 3.

4. Szczegółowe zasady stosowania 
niniejszego artykułu, w szczególności 
maksymalne ilości środków ochrony roślin, 
jakie mogą być uwalniane podczas 
eksperymentów lub testów oraz minimalne 
dane, jakie należy złożyć zgodnie z ust. 2 
mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 76 ust. 3a.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 110
Artykuł 52 akapit drugi, trzeci i czwarty

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
przynajmniej:

a) zgodność z wymogami i warunkami 
ustanowionymi zgodnie z art. 30 i 
podanymi na etykietach, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi etykietowania 
zawartych w art. 61 i 63 dyrektywy 
1999/45/WE;
b) wniosek zgodny z zasadami 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
z uwzględnieniem dobrej praktyki 
stosowania środków ochrony roślin i 
dobrej praktyki środowiskowej, dzięki 
którym stosowanie środków ochrony 
roślin jest ograniczone do niezbędnego 
minimum;
c) przestrzeganie rozporządzenia (WE) 
nr 396/2005 w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów;
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d) przestrzeganie odnośnego 
prawodawstwa dotyczącego ochrony 
pracowników.

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 
zintegrowanego zarządzania szkodnikami, 
w tym z dobrą praktyką stosowania 
środków ochrony roślin i dobrą praktyką 
środowiskową.

Szczegółowe zasady stosowania 
niniejszego artykułu, w tym minimalne 
wymagania dla tych zasad, mogą zostać
przyjęte zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 76 ust. 2.

Szczegółowe zasady stosowania 
niniejszego artykułu, w tym minimalne 
wymagania dla tych zasad, zostają przyjęte 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
251 Traktatu.

Uzasadnienie

Definicja właściwego stosowania powinna być sformułowana tak, aby zawierała minimalne 
wymogi. Państwa członkowskie powinny mieć obowiązek wymagania właściwego stosowania 
w swoich decyzjach dotyczących zezwoleń (patrz art. 30).

Poprawka 111
Artykuł 54 ustęp 1, wprowadzenie

1. Państwa członkowskie udostępniają
publicznie w formie elektronicznej 
informacje na temat środków ochrony 
roślin dozwolonych lub wycofanych 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 
zawierające co najmniej:

1. Państwa członkowskie przekazują 
Urzędowi, a Urząd udostępnia publicznie 
w formie elektronicznej, informacje na 
temat środków ochrony roślin 
dozwolonych lub wycofanych zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, zawierające 
co najmniej:

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami do punktu 32 preambuły i art. 34a, art. 57 ust. 1 i 2 oraz 
art. 58 ust. -1. W celu ułatwienia wymiany danych konieczne jest stworzenie jednej centralnej 
bazy danych zawierającej wszystkie informacje na temat testów i badań przeprowadzanych 
wcześniej dla celów przedmiotowego rozporządzenia, zarządzanej przez Urząd. Przed 
przeprowadzeniem testów lub badań wnioskodawcy musieliby wówczas korzystać z tylko 
jednej bazy danych.

Poprawka 112
Artykuł 54 ustęp 1 litera e a) (nowa)
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ea) wykaz państw członkowskich, w 
których udzielono zezwolenia dla środka 
ochrony roślin,

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 54 ust. 1, wprowadzenie.

Poprawka 113
Artykuł 57 ustęp 1 i 2

1. Dla każdej substancji czynnej, środka 
zabezpieczającego lub synergetyku 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy sporządza i udostępnia na 
żądanie każdej zainteresowanej stronie
wykaz sprawozdań z badań i testów 
niezbędnych do pierwszego zatwierdzenia, 
zmiany warunków zatwierdzenia lub 
odnowienia zatwierdzenia.

1. Dla każdej substancji czynnej, środka 
zabezpieczającego lub synergetyku 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przekazuje Urzędowi, a 
Urząd udostępnia społeczeństwu, wykaz 
sprawozdań z badań i testów niezbędnych 
do pierwszego zatwierdzenia, zmiany 
warunków zatwierdzenia lub odnowienia 
zatwierdzenia oraz streszczenie wyników 
testów i sprawozdania z badań w celu 
ustalenia skuteczności substancji i jej 
nieszkodliwości dla ludzi, zwierząt, roślin i 
środowiska.

2. Dla każdego dozwolonego środka 
ochrony roślin państwa członkowskie 
sporządzają i udostępniają każdej 
zainteresowanej stronie na żądanie:

2. Dla każdego dozwolonego środka 
ochrony roślin państwa członkowskie 
przekazują Urzędowi, a Urząd udostępnia 
społeczeństwu:

a) wykaz sprawozdań z badań i testów 
niezbędnych do udzielenia pierwszego 
zezwolenia, zmiany warunków zezwolenia 
lub odnowienia zezwolenia; oraz

a) wykaz sprawozdań z badań i testów 
niezbędnych do udzielenia pierwszego 
zezwolenia, zmiany warunków zezwolenia 
lub odnowienia zezwolenia;

b) wykaz sprawozdań z testów i badań, dla 
których wystąpiono o ochronę zgodnie z 
art. 56 i wszelkich uzasadnień złożonych 
zgodnie z tym artykułem.

b) wykaz sprawozdań z testów i badań, dla 
których wystąpiono o ochronę zgodnie z 
art. 56 i wszelkich uzasadnień złożonych 
zgodnie z tym artykułem; oraz
ba) streszczenie wyników testów 
i sprawozdań z badań w celu ustalenia 
skuteczności środka i jego nieszkodliwości 
dla ludzi, zwierząt, roślin i środowiska.

Uzasadnienie

W celu ułatwienia wymiany danych konieczne jest stworzenie jednej centralnej bazy danych 
zawierającej wszystkie informacje na temat testów i badań przeprowadzanych wcześniej dla 
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celów przedmiotowego rozporządzenia, zarządzanej przez Urząd. Przed przeprowadzeniem 
testów lub badań wnioskodawcy musieliby wówczas korzystać z tylko jednej bazy danych.

Poprawka 114
Artykuł 58 ustęp - 1 (nowy)

-1. Każda osoba ubiegająca się 
o zezwolenie dla środka ochrony roślin, 
przed przeprowadzeniem testów lub badań
korzysta z bazy danych, o której mowa 
w art. 34a, 54 i 57.

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami do punktu 32 preambuły, art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 i 2. 
Aby zapewnić maksymalny poziom wymiany danych, wnioskodawcy powinni korzystać z bazy 
danych Urzędu w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji na temat testów i badań 
przeprowadzanych wcześniej dla celów przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 115
Artykuł 58 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Każda osoba ubiegająca się o 
zezwolenie dla środka ochrony roślin, 
przed przeprowadzeniem testów lub badań 
zwraca się z zapytaniem do właściwego 
organu państwa członkowskiego, w 
którym ma zamiar złożyć wniosek, czy w 
tym państwie członkowskim zostało już 
wydane zezwolenie dla środka ochrony 
roślin zawierającego tę samą substancję 
czynną, środek zabezpieczający lub 
synergetyk. Zapytanie takie obejmuje 
zapoznanie się z informacjami dostępnymi 
zgodnie z art. 54.

1. Każda osoba ubiegająca się o 
zezwolenie dla środka ochrony roślin, 
przed przeprowadzeniem testów lub badań 
informuje właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym ma zamiar 
złożyć wniosek, że w tym państwie 
członkowskim zostało już wydane 
zezwolenie dla środka ochrony roślin 
zawierającego tę samą substancję czynną, 
środek zabezpieczający lub synergetyk, 
powołując się na odnośną informację w 
bazie danych.

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami do art. 34a, art. 54  ust. 1, art. 57 ust. 1 i 2 i art.  58 ust.
-1.

Poprawka 116
Artykuł 59 ustęp 1
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1. Testy i badania na kręgowcach nie mogą 
być powtarzane dla potrzeb niniejszego 
rozporządzenia. Każda osoba zamierzająca 
prowadzić testy i badania na kręgowcach 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 
celu sprawdzenia, czy takie badania i testy 
nie zostały już przeprowadzone lub 
rozpoczęte.

1. Testy i badania na kręgowcach nie mogą 
być powtarzane dla potrzeb niniejszego 
rozporządzenia. Każda osoba zamierzająca 
prowadzić testy i badania na kręgowcach 
podejmuje wszelkie niezbędne kroki w 
celu sprawdzenia, czy takie badania i testy 
nie zostały już przeprowadzone lub 
rozpoczęte, w szczególności korzystając z 
bazy danych.

Poprawka 117
Artykuł 62 ustęp 1 akapit pierwszy

1 Etykietowanie środków ochrony roślin 
musi być zgodne z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu przyjętym 
zgodnie z procedurą wymienioną w art. 76 
ust. 2.

1 Etykietowanie środków ochrony roślin 
musi być zgodne z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu przyjętym 
zgodnie z procedurą wymienioną w art. 
251 Traktatu.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące etykietowania powinny zostać określone w rozporządzeniu Parlamentu 
i Rady.

Poprawka 118
Artykuł 62 ustęp 3 a (nowy)

3a. Produkty żywnościowe niezgodne 
z postanowieniami dyrektywy Komisji 
2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w 
sprawie przetworzonej żywności na bazie 
zbóż oraz żywności dla niemowląt i 
małych dzieci1, powinny być opatrzone 
etykietą „nieodpowiednie dla niemowląt i 
małych dzieci”. 
1 Dz.U. L 339 z 6.12.2006, str. 16.

Uzasadnienie

Żywność zawierająca pozostałości środków ochrony roślin, których poziom przekracza limity 
przewidziane w dyrektywie 2006/125/WE, powinna być wyraźnie oznakowana odpowiednim 
ostrzeżeniem, aby informacja ta dotarła do użytkownika końcowego. 
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Poprawka 119
Artykuł 63

1. Każdej reklamie środka ochrony roślin 
muszą towarzyszyć zdania „Ze środków 
ochrony roślin należy korzystać 
bezpiecznie. Przed użyciem należy zawsze 
zapoznać się z ulotką i informacją o 
produkcie.” Zdania te muszą być wyraźnie 
widoczne na tle całej reklamy. Słowa 
„środki ochrony roślin” mogą zostać 
zastąpione przez bardziej precyzyjne 
określenia rodzaju produktu, jak środek 
grzybobójczy, owadobójczy czy 
chwastobójczy.

Zakazuje się reklamy środków ochrony 
roślin.

2. Reklama nie może zawierać informacji, 
które byłyby mylące w przypadku 
ewentualnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i 
zwierząt lub środowiska, jak określenia 
„niskiego ryzyka”, „nietoksyczny” czy 
„nieszkodliwy”.

Poprawka 120
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 przez 
przynajmniej 10 lat po zakończeniu 
produkcji lub stosowania.

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. Udostępniają 
oni także te informacje sąsiadom i 
mieszkańcom, detalistom lub przemysłowi 
wody pitnej, którzy wystąpią o dostęp do 
nich. Informacje o wszystkich 
zastosowaniach środków ochrony roślin 
na danym produkcie rolnym należy 
dostarczyć detalistom i hurtownikom w 
formie paszportu pestycydowego.



PR\662101PL.doc 67/87 PE 388.326v01-00

PL

Uzasadnienie

Detaliści i hurtownicy żądają wyczerpujących informacji na temat pestycydów stosowanych w 
danym środku, aby lepiej stosować wymogi dotyczące możliwości śledzenia i ulepszać analizy 
pozostałości pestycydów w swoich programach jakości. Pierwotni producenci powinni być 
zobowiązani do dostarczenia na żądanie klientów danych przechowywanych zgodnie z 
wymogami przedmiotowego rozporządzenia. 

Poprawka 121
Artykuł 64 ustęp 1 a (nowy)

1a. Producenci środków ochrony roślin 
podejmują się monitorowania po 
rejestracji. Przekazują właściwym 
władzom wszelkie istotne informacje 
i przechowują informacje dostępne na 
żądanie zainteresowanych stron. 

Uzasadnienie

Odpowiedzialność producentów środków ochrony roślin nie powinna kończyć się wraz z 
uzyskaniem zezwolenia dla ich substancji. Aby zagwarantować ochronę środowiska, a w 
szczególności zasobów wodnych, istotne jest prowadzenie monitorowania w okresie po 
rejestracji oraz przechowywanie danych, tak aby były dostępne dla właściwych władz oraz 
dla zainteresowanych stron (np. przemysł wody pitnej), które żądają dostępu do nich. 
Uwzględnianie negatywnych skutków substancji w środowisku wodnym nie powinno być 
jedynie zadaniem sektorów z początku łańcucha dostaw.

Poprawka 122
Artykuł 64 ustęp 2

2. Posiadacze zezwolenia dostarczają 
właściwym organom w państwach 
członkowskich wszelkie dane dotyczące 
wielkości sprzedaży środków ochrony 
roślin.

2. Producenci środków ochrony roślin 
informują właściwe władze o 

- produkowanych ilościach danej 
substancji lub środka,
- ilościach danej substancji lub środka, 
dostarczanych przetwórcom lub do 
sprzedaży hurtowej na terenie UE,
- wywożonych ilościach danej substancji 
lub środka. 
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Informacje te podlegają ocenie i są 
publikowane przez właściwe władze.

Uzasadnienie

Konieczne jest zagwarantowanie możliwości śledzenia przepływu środków. Wymóg ten jest 
także potrzebny dla celów statystycznych i oceny stosowania pestycydów, zgodnie z 
wymogami strategii tematycznej dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydów.

Poprawka 123
Artykuł 64 ustęp 3

3. Środki wykonawcze w celu zapewnienia 
stosowania ust. 1 i 2 mogą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą przewidzianą art. 76 
ust. 3.

3. Środki wykonawcze w celu zapewnienia 
stosowania ust. 1 i 2 mogą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, przewidzianą art. 76 
ust. 3a.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 124
Artykuł 65 akapit pierwszy

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

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

Poprawka 125
Artykuł 65 akapit trzeci

Rozporządzenie, przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 76 ust. 3, 

Rozporządzenie, przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 251 
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określa przepisy kontroli w zakresie 
produkcji, pakowania, etykietowania, 
składowania, transportu, marketingu, 
formuły i stosowania środków ochrony 
roślin. Rozporządzenie to zawiera przepisy 
równoważne do art. 1-13, 26, 27 ust. 1, art. 
27 ust. 4 lit. a) i b) oraz art. 27 ust. 5-12, 
28, 29, 32-45, 51, 53, 54, 66 i załączników 
I, II, III, VI, i VII do rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004. Zawiera ono również 
przepisy dotyczące gromadzenia informacji 
i sprawozdawczości dotyczącej 
podejrzewanych zatruć oraz wymienia 
szczegółowo informacje udostępniane w 
odpowiedzi na zapotrzebowanie medyczne.

Traktatu, określa przepisy kontroli w 
zakresie produkcji, pakowania, 
etykietowania, składowania, transportu, 
marketingu, formuły i stosowania środków 
ochrony roślin. Rozporządzenie to zawiera 
przepisy równoważne do art. 1-13, 26, 27 
ust. 1, art. 27 ust. 4 lit. a) i b) oraz art. 27 
ust. 5-12, 28, 29, 32-45, 51, 53, 54, 66 i 
załączników I, II, III, VI, i VII do 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Zawiera 
ono również przepisy dotyczące 
gromadzenia informacji i 
sprawozdawczości dotyczącej 
podejrzewanych zatruć oraz wymienia 
szczegółowo informacje udostępniane w 
odpowiedzi na zapotrzebowanie medyczne.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące kontroli powinny zostać określone rozporządzeniem Parlamentu i Rady.

Poprawka 126
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 zwrócić się do Urzędu o 
przygotowanie lub wzięcie udziału w 
przygotowaniu takich dokumentów 
zawierających wytyczne. 

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. 

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 127
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 
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przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 76 ust. 3.

a) zmiany do załączników uwzględniające 
aktualną wiedzę naukową i techniczną;
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;
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;
e) środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Konsekwencja dostosowania przepisów dotyczących uprawnień wykonawczych nadanych 
Komisji do proponowanych poprawek w art. 8, 29 i 62. 

Poprawka 128
Artykuł 75 ustęp 2

2. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 76 ust. 2, zostaje przyjęte 
rozporządzenie zawierające wykaz 
substancji czynnych włączonych do 
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. 
Substancje te uznaje się za zatwierdzone 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 76 ust. 3a, zostaje przyjęte 
rozporządzenie zawierające wykaz 
substancji czynnych włączonych do 
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. 
Substancje te uznaje się za zatwierdzone 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 129
Artykuł 76 ustęp 3 a (nowy)
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3a. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 
1-4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z 
uwzględnieniem przepisów art. 8 tej 
decyzji.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 130
Załącznik I

Załącznik skreślony

Uzasadnienie
Proponowany system podziału na strefy jest mylący, ponieważ nawiązuje do stref, które nie 
mają stosunkowo podobnych warunków dotyczących rolnictwa, zdrowia roślin oraz 
warunków klimatycznych. Proponowany system podziału na strefy podważa zezwolenia 
krajowe i nie jest zgodny ze wspólnotową zasadą proporcjonalności i pomocniczości, 
ponieważ wykracza poza to, co jest konieczne dla przyspieszenia procesu podejmowania 
decyzji. Cele te można osiągnąć, zmieniając system wzajemnego uznawania bez 
wprowadzania podziału na strefy.

Poprawka 131
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 co najmniej trzech 
środków ochrony roślin zawierających tę 
substancję czynną dla całego zakresu
reprezentatywnego zastosowania.

Poprawka 132
Załącznik II punkt 3.6

3.6.1. w stosownych przypadkach, należy 
określić czynniki bezpieczeństwa ADI, 

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

AOEL i ARfD. Przy określaniu takich 
wartości należy zapewnić odpowiedni 
margines bezpieczeństwa wynoszący 
przynajmniej 100, uwzględniający rodzaj i 
dotkliwość skutków, możliwość łączenia 
skutków oraz wrażliwość specyficznych 
grup ludności, takich jak kobiety ciężarne i 
karmiące, embriony i płody, niemowlęta i 
dzieci.

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 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, w tym przegląd literatury 
naukowej, nie została lub nie została 
sklasyfikowana, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 67/548/EWG, jako mutagen 
pierwszej, drugiej lub trzeciej kategorii.

3.6.3. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów rakotwórczości 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 czynnik 
rakotwórczy pierwszej lub drugiej 
kategorii, chyba że narażenie ludzi na tę 
substancję w środku ochrony roślin w 
realistycznych proponowanych 
warunkach stosowania jest niewielkie.

3.6.3. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę 
testów rakotwórczości przeprowadzonych 
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
danych dla substancji czynnych i środków 
ochrony roślin oraz inne dostępne dane i 
informacje, w tym przegląd literatury 
naukowej, nie zostanie lub nie została 
sklasyfikowana, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 67/548/EWG, jako czynnik 
rakotwórczy pierwszej, drugiej lub trzeciej 
kategorii.

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 

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, w tym przegląd literatury 
naukowej, nie zostanie lub nie została 
sklasyfikowana, zgodnie z przepisami 
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toksyczna dla celów reprodukcyjnych 
pierwszej lub drugiej kategorii, chyba że 
narażenie ludzi na tę substancję w środku 
ochrony roślin w realistycznych 
proponowanych warunkach stosowania 
jest niewielkie.

dyrektywy 67/548/EWG, jako substancja 
toksyczna dla celów reprodukcyjnych 
pierwszej, drugiej lub trzeciej kategorii.

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.

3.6.5. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę 
Wspólnoty lub przyjęte w skali 
międzynarodowej wytyczne dotyczące 
testów lub inne dostępne dane i 
informacje, w tym przegląd literatury 
naukowej, nie została uznana za substancję 
powodującą zaburzenia 
endokrynologiczne, które podejrzewa się, 
że mogą mieć znaczenie toksykologiczne 
dla ludzi, z uwzględnieniem sytuacji, w 
których narażenie może wystąpić w 
okresie embrionalnym/płodowym i/lub w 
dzieciństwie, z należytym uwzględnieniem 
możliwości połączenia skutków.
3.6.6. Substancja czynna jest zatwierdzana 
wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę 
lub inne dostępne dane i informacje, w 
tym przegląd literatury naukowej, nie 
została uznana za substancję mającą 
właściwości neurotoksyczne lub 
immunotoksyczne dla ludzi, z 
uwzględnieniem sytuacji, w których 
narażenie może wystąpić w okresie 
embrionalnym/płodowym i/lub w 
dzieciństwie, oraz możliwości połączenia 
skutków. 

Uzasadnienie
Zgodnie z zasadą ostrożności kryteria graniczne dla przewlekłych skutków dla zdrowia 
powinny być ustalone na poziomie oceny zagrożenia i nie powinny być związane z oceną 
narażenia. Związane jest to z brakiem definicji „realistycznych proponowanych warunków”. 
Inne kryteria graniczne wykluczają także części oceny ryzyka, na przykład kryteria graniczne 
dla vPvB.

Pestycydy CRM, które są sklasyfikowane w kategorii 3, nie powinny być zatwierdzane, dopóki 
badania naukowe nie wykażą, że nie mają one potencjalnych skutków rakotwórczych, 
szkodliwie wpływających na rozrodczość czy mutagennych.
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Poprawka 133
Załącznik II punkt 3.7.1, wprowadzenie, litery a) i b)

3.7.1. Substancja czynna jest zatwierdzana 
jedynie wówczas, gdy nie została uznana
za trwałe zanieczyszczenie organiczne.

3.7.1. Substancja czynna jest zatwierdzana 
jedynie wówczas, gdy ona sama lub 
produkty jej przemiany lub pozostałości 
nie zostały uznane za trwałe 
zanieczyszczenia organiczne.

Trwałe zanieczyszczenie organiczne jest 
określane następująco:

Trwałe zanieczyszczenie organiczne jest 
określane następująco:

a) Trwałość: a) Trwałość:

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;

ii) Istnieją dowody, że substancja czynna 
w innych sytuacjach jest wystarczająco 
trwała, aby stanowić zagrożenie;.

b) Bioakumulacja: b) Bioakumulacja:

i) Istnieją dowody, że jej czynnik 
biokoncentracji lub bioakumulacji u 
gatunków wodnych jest większy niż 5000
lub, w razie braku takich danych, że log 
Ko/w jest większy niż 5;

i) Istnieją dowody, że jej czynnik 
biokoncentracji lub bioakumulacji u 
gatunków wodnych jest większy niż 2000
lub, w razie braku takich danych, że log 
Ko/w jest większy niż 5;

ii) Istnieją dowody, że substancja 
chemiczna stwarza inne powody do obaw, 
jak wysoka bioakumulacja u gatunków 
innych niż docelowe, wysoka toksyczność 
lub ekotoksyczność; oraz;

ii) Istnieją dowody, że substancja 
chemiczna stwarza inne powody do obaw, 
jak wysoka bioakumulacja u gatunków 
innych niż docelowe, wysoka toksyczność 
lub ekotoksyczność; lub

iii) Istnieją dane z monitorowania flory 
i fauny z których wynika, że potencjał 
bioakumulacji substancji czynnej jest 
wystarczający, aby stanowić zagrożenie; 
albo

Uzasadnienie

Trzy kryteria POP powinny być indywidualnymi kryteriami granicznymi. Te kryteria nie 
powinny być uchylane przez wyliczenia dotyczące narażenia lub inne warunki i szacunkowe 
dane, zgodnie z załącznikiem D do konwencji sztokholmskiej.
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Poprawka 134
Załącznik II punkt 3.7.2, wprowadzenie, akapit pierwszy

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

3.7.2. Substancja czynna może zostać 
zatwierdzona jedynie wtedy, gdy ona sama 
lub produkty jej przemiany lub 
pozostałości nie zostały uznane za 
substancję trwałą, wykazującą zdolność do 
bioakumulacji i toksyczną (PBT).

Uzasadnienie

Kryteria zawarte we wniosku Komisji zostały zaczerpnięte z REACH, pomimo iż mankamenty 
tych kryteriów zostały już zauważone w REACH, ponieważ są one poddawane kontroli 
w ciągu 1 roku. Kryteria REACH dla substancji PBT i vPvB są tak restrykcyjne, że nawet 
powszechnie znane substancje PBT, jak np. te wymienione w konwencji sztokholmskiej o 
trwałych zanieczyszczeniach organicznych, nie zostały zidentyfikowane. Zgodnie 
z postanowieniami przedmiotowej konwencji istotne jest zezwolenie na stosowanie dowodów 
równorzędnych, a nie tylko zaznaczanie wyników testów, które są często niedostępne, albo 
nawet nie można ich zastosować.

Poprawka 135
Załącznik II punkt 3.7.2.1

Substancja czynna spełnia kryterium 
trwałości, gdy:

Substancja czynna spełnia kryterium 
trwałości, gdy istnieją dowody, że:

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

- 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 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 
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 osadzie wody 
słodkiej lub wody estuaryjnej jest dłuższy 
niż 120 dni, lub

- okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 
120 dni.

- 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.

Ocena trwałości w środowisku jest oparta 
na danych dotyczących czasu półtrwania 
zebranych w odpowiednich warunkach, 
opisanych przez wnioskodawcę.

Spełnia ona także kryterium trwałości, 
gdy istnieją dowody, że substancja ta jest 
także w innych sytuacjach wystarczająco 
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trwała, aby stanowić zagrożenie.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu 3.7.2.

Poprawka 136
Załącznik II punkt 3.7.2.2 akapit drugi a (nowy)

Spełnia ona także kryterium 
bioakumulacji, gdy istnieją dowody 
wyjątkowej bioakumulacji u innych 
gatunków lub dane z monitorowania flory 
i fauny wskazują, że potencjał 
bioakumulacji substancji chemicznej jest 
wystarczający, aby stanowić zagrożenie.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu 3.7.2.

Poprawka 137
Załącznik II punkt 3.7.2.3 tiret drugie 

- 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

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

Poprawka 138
Załącznik II punkt 3.7.3, wprowadzenie, akapit pierwszy 

3.7.3. Substancja czynna jest uważana za 
niezgodną z art. 4, jeżeli jest wyjątkowo 
trwała i wykazuje wyjątkową zdolność do 
bioakumulacji (vPvB).

3.7.3. Substancja czynna jest uważana za 
niezgodną z art. 4, jeżeli ona sama lub 
produkty jej przemiany lub pozostałości są 
wyjątkowo trwałe i wykazują wyjątkową 
zdolność do bioakumulacji (vPvB).
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Uzasadnienie

Kryteria zawarte we wniosku Komisji zostały zaczerpnięte z REACH, pomimo iż mankamenty 
tych kryteriów zostały już zauważone w REACH, ponieważ są one poddawane kontroli 
w ciągu 1 roku. Kryteria REACH dla substancji PBT i vPvB są tak restrykcyjne, że nawet 
powszechnie znane substancje PBT, jak np. te wymienione w konwencji sztokholmskiej o 
trwałych zanieczyszczeniach organicznych, nie zostały zidentyfikowane. Zgodnie 
z postanowieniami przedmiotowej konwencji istotne jest zezwolenie na stosowanie dowodów 
równorzędnych, a nie tylko zaznaczanie wyników testów, które są często niedostępne, albo 
nawet nie można ich zastosować.

Poprawka 139
Załącznik II punkt 3.7.3.1.

Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości, gdy:

Substancja czynna spełnia kryterium 
wyjątkowej trwałości (vP-), gdy istnieją
dowody, że:

- jej okres półtrwania w wodzie morskiej, 
wodzie słodkiej lub estuaryjnej jest dłuższy 
niż 60 dni, lub

- 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 osadach wody 
morskiej, wody słodkiej lub wody 
estuaryjnej jest wyższy niż 180 dni, lub

- okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 
180 dni.

- okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 
180 dni.

Spełnia ona także kryterium wyjątkowej 
trwałości, gdy istnieją dowody, że 
substancja ta jest także w innych 
sytuacjach wystarczająco trwała, aby 
stanowić zagrożenie.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu 3.7.3.

Poprawka 140
Załącznik II punkt 3.7.3.2., akapit pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Ocena bioakumulacji opiera się na 
zmierzonych danych dotyczących 
biokoncentracji w gatunkach wodnych. 
Można użyć zarówno danych dla wód 
słodkich, jak i wód morskich.
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Spełnia także kryterium wyjątkowej 
bioakumulacji, gdy istnieją dowody 
bardzo wysokiej bioakumulacji u innych 
gatunków lub dane z monitorowania flory 
i fauny wskazują, że potencjał 
bioakumulacji substancji chemicznej jest 
wystarczający, aby stanowić zagrożenie.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do punktu 3.7.3.

Poprawka 141
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.

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 
lub inne dostępne dane i informacje, w 
tym przegląd literatury naukowej, nie 
została uznana za substancję powodującą 
zaburzenia endokrynologiczne, które mogą 
mieć znaczenie toksykologiczne dla 
organizmów innych niż docelowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ostrożności kryteria graniczne dla przewlekłych skutków dla zdrowia nie 
powinny być związane jedynie z oceną narażenia, także dlatego, że brak jest wiążącej definicji 
„realistycznych proponowanych warunków stosowania”. Konieczne jest powiązanie tego 
punktu z warunkami zatwierdzenia substancji czynnych w związku ze zdrowiem ludzi, 
z uwzględnieniem, oprócz wyników oceny, „innych dostępnych danych i informacji”.

Poprawka 142
Załącznik II punkt 3.8.2 a (nowy)

3.8.2a. Substancja czynna jest uznawana 
za zgodną z art. 4 wyłącznie wtedy, gdy jej 
toksyczność dla pszczół jest nieznaczna, 
przy czym współczynnik zagrożenia (HQ) 
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jest niższy niż 50.

Uzasadnienie

W procesie zatwierdzania należy brać pod uwagę toksyczność dla pszczół. Współczynnik 
zagrożenia jest użytecznym wskaźnikiem do obliczania toksyczności dla pszczół i powinien 
być wyraźnie uwzględniany podczas oceny ryzyka.

Poprawka 143
Załącznik II punkt 3.9 

Substancja czynna jest zatwierdzana 
jedynie wówczas, gdy - w stosownych 
przypadkach - do celów oceny ryzyka i do 
celów wykonawczych można ustanowić 
definicję pozostałości.

Substancja czynna jest zatwierdzana 
jedynie wówczas, gdy do celów oceny 
ryzyka i do celów wykonawczych można 
ustanowić definicję pozostałości, 
a powszechnie stosowane metody 
analityczne są w stanie je wykryć.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie do punktu dwóch aspektów. Po pierwsze, dla wszystkich 
dozwolonych pestycydów ma istnieć definicja pozostałości. Po drugie, przy użyciu 
standardowego sprzętu laboratoryjnego powinna istnieć możliwość zidentyfikowania i 
zmierzenia pozostałości wszystkich substancji dostępnych na rynku, co niestety obecnie nie 
ma miejsca. Standardowy sprzęt laboratoryjny może wykryć zaledwie ponad 100 substancji, 
podczas gdy na rynku dostępnych jest o wiele więcej substancji, które są obecnie 
„niewidzialne” dla celów egzekwowania i monitorowania.

Poprawka 144
Załącznik II punkt 3.9 a (nowy)

3.9a. Skutki w łańcuchu żywnościowym
Substancja czynna jest zatwierdzana 
jedynie wówczas, gdy jej wpływ na 
łańcuch żywnościowy organizmów 
o wyższym stopniu rozwoju uważany jest 
za dopuszczalny na podstawie naukowo 
potwierdzonej metodologii oceny ryzyka, a 
w przypadku zatwierdzenia jej oszacowany 
wpływ na ekosystem jest zmniejszany 
dzięki systemowi ograniczeń 
i rekompensaty.
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Uzasadnienie

Wiele pestycydów wpływa na ekosystem pośrednio, np. poprzez skutki łańcucha 
żywnościowego (zmniejszenie populacji ptaków w ekosystemach rolniczych ze względu na 
gwałtowne zmniejszenie się liczby owadów stanowiących ich pokarm). Tego typu skutki 
można ocenić przy użyciu metodologii naukowej opisanej w: Butler SJ, Vickery JA & Norris 
K (2007): Farmland biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 315, 381-384.

Poprawka 145
Załącznik II punkt 4

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

Substancja czynna jest zdefiniowana jako 
substancja nadająca się do zastąpienia 
zgodnie z art. 24, gdy jest spełniony 
którykolwiek z poniższych warunków:

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

- jej poziom ADI, ARfD lub AOEL jest 
niższy niż poziomy dla większości 
zatwierdzonych substancji czynnych, 
biorąc pod uwagę mieszkańców, 
przechodniów i najbardziej narażone 
grupy ludności;

- spełnia dwa z kryteriów uznania za 
substancję PBT;

- spełnia jedno z kryteriów uznania za 
substancję PBT;

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

- istnieją powody do obaw związane z 
charakterem najcięższych skutków i 
właściwości, które mogą być przyczyną 
bardziej restrykcyjnych metod zarządzania 
ryzykiem (takich jak szeroki zakres 
wyposażenia ochrony osobistej, czy bardzo 
rozległe strefy buforowe);

- jak wynika z oceny oraz innych 
dostępnych danych i informacji, w tym 
przeglądu literatury naukowej, może mieć 
właściwości powodujące zaburzenia 
endokrynologiczne, neurotoksyczność 
oraz właściwości immunotoksyczne dla 
dorosłych i w okresie rozwoju;

- zawiera znaczącą ilość izomerów 
nieaktywnych.

- zawiera znaczącą ilość izomerów 
nieaktywnych.
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Uzasadnienie

Substancje, w odniesieniu do których istnieją dowody, że powodują zaburzenia 
endokrynologiczne lub mają właściwości neurotoksyczne i immunotoksyczne, nie mogą być 
zatwierdzane. Substancje, które mogą mieć takie właściwości, ale nie ma na to jasnych 
dowodów, zwłaszcza gdy narażenie a ich oddziaływanie następuje w okresie rozwoju, będą 
uznawane za nadające się do zastąpienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na skutki 
neurotoksyczne dla rozwoju.

Poprawka 146
Załącznik II a (nowy)

Załącznik II a
Lista substancji czynnych zatwierdzonych 
do włączenia do środków ochrony roślin

Uzasadnienie

Należy utrzymać włączenie zatwierdzonych substancji do załącznika rozporządzenia.

Poprawka 147
Załącznik III tytuł

Lista składników obojętnych, które nie są 
dopuszczone do włączenia do środków 
ochrony roślin

Lista składników obojętnych, środków 
zabezpieczających i synergetyków 
zatwierdzonych do włączenia do środków 
ochrony roślin

Uzasadnienie

Składniki obojętne mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Powinny zatem zostać 
zatwierdzone i włączone do wykazów pozytywnych.

Poprawka 148
Załącznik IV punkt 1

Ocena porównawcza jest przeprowadzana 
przez państwa członkowskie podczas 
oceny wniosku o zezwolenie na środek 
ochrony roślin zawierający substancję 
czynną zatwierdzoną jako substancja 
nadająca się do zastąpienia.

Ocena porównawcza jest przeprowadzana 
przez państwa członkowskie podczas 
oceny wniosku o zezwolenie na środek 
ochrony roślin. W tym procesie 
pierwszeństwa należy udzielić tym 
środkom ochrony roślin, które zawierają
substancję czynną zatwierdzoną jako 
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substancja nadająca się do zastąpienia.
W przypadku odmowy lub wycofania 
dopuszczenia środka ochrony roślin na 
rzecz alternatywnego środka ochrony 
roślin (zwanego dalej „substytutem”,
alternatywy środek musi, w świetle wiedzy 
naukowej i technicznej, wykazywać 
znacząco niższe ryzyko dla zdrowia lub 
środowiska. Ocenę alternatywnego środka 
ochrony roślin należy przeprowadzić celem 
wykazania, czy może on czy też nie być 
wykorzystany z podobnym skutkiem na 
organizmie docelowym i bez znaczących 
ekonomicznych czy praktycznych 
niekorzyści dla użytkownika.

W przypadku odmowy lub wycofania 
dopuszczenia środka ochrony roślin na 
rzecz alternatywnego środka ochrony 
roślin (zwanego dalej „substytutem”, 
alternatywy środek musi, w świetle wiedzy 
naukowej i technicznej, wykazywać 
znacząco niższe ryzyko dla zdrowia lub 
środowiska. Ocenę alternatywnego środka 
ochrony roślin należy przeprowadzić celem 
wykazania, czy może on czy też nie być 
wykorzystany z podobnym skutkiem na 
organizmie docelowym i bez znaczących 
ekonomicznych czy praktycznych 
niekorzyści dla użytkownika.

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, tam gdzie to właściwe, 
lub metody i praktyki zarządzania plonami 
i przeciwdziałania szkodnikom są
wystarczające, 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 zostaje zastosowane w 
stosunku do wszystkich substancji 
czynnych, które, stosowane w 
dozwolonych środkach ochrony roślin, 
powodują 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.

Uzasadnienie

Nawet środki, które nie zawierają substancji nadającej się do zastąpienia, nie mogą być 
zatwierdzone przez państwa członkowskie, jeżeli na rynku dostępne są bezpieczniejsze środki 
alternatywne. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyjścia poza aktualny unijny 
wykaz zawierający substancje nadające się do zastąpienia, jeżeli chcą to zrobić ze względu na 
ochronę życia ludzkiego i środowiska. Priorytetem w ocenie porównawczej i procesie 
zastąpienia będą jednak substancje nadające się do zastąpienia.
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W ocenie porównawczej brane są pod uwagę inne niż chemiczne metody i sposoby 
zarządzania plonami i przeciwdziałania szkodnikom.

Poprawka 149
Załącznik IV punkt 2

Znacząca różnica ryzyka jest określana 
indywidualnie dla każdego przypadku 
przez właściwe organy. Muszą zostać 
wzięte pod uwagę właściwości substancji 
czynnej i możliwość narażenia różnych 
podgrup populacji (użytkownicy 
profesjonalni i nieprofesjonalni, 
przechodnie, pracownicy, mieszkańcy, 
grupy szczególnie narażone lub 
konsumenci) bezpośrednio lub pośrednio 
wskutek kontaktu z żywnością, paszą, 
wodą lub środowiskiem. Należy także 
wziąć pod uwagę rygorystyczność 
nałożonych ograniczeń stosowania i 
zalecany osobisty sprzęt ochronny.

Znacząca różnica ryzyka, w szczególności 
w przypadku ryzyka dla zdrowia, jest 
określana indywidualnie dla każdego 
przypadku przez właściwe organy, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji i skutków synergicznych.
Muszą zostać wzięte pod uwagę 
właściwości substancji czynnej i 
możliwość narażenia różnych podgrup 
populacji (użytkownicy profesjonalni i 
nieprofesjonalni, przechodnie, pracownicy, 
mieszkańcy, grupy szczególnie narażone 
lub konsumenci) bezpośrednio lub 
pośrednio wskutek kontaktu z żywnością, 
paszą, wodą lub środowiskiem. Należy 
także wziąć pod uwagę rygorystyczność 
nałożonych ograniczeń stosowania i 
zalecany osobisty sprzęt ochronny.

W przypadku środowiska, wartość różnicy 
między przewidywanym stężeniem w 
środowisku (PEC) i przewidywanym 
stężeniem w środowisku niepowodującym 
żadnych skutków (PNEC) wynosząca co 
najmniej 10 dla różnych substancji 
czynnych jest uważana za znaczącą różnicę 
ryzyka.

W przypadku środowiska, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
kumulacji i skutków synergicznych,
wartość różnicy między przewidywanym 
stężeniem w środowisku (PEC) i 
przewidywanym stężeniem w środowisku 
niepowodującym żadnych skutków 
(PNEC) wynosząca co najmniej 3 dla 
różnych substancji czynnych jest uważana 
za znaczącą różnicę ryzyka.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić połączone efekty działania pestycydów.

Wartość różnicy między PEC a PNEC, wynosząca 10, niepotrzebnie ograniczyłaby liczbę 
substancji nadających się do zastąpienia.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Przyjmując szósty program działań w zakresie środowiska naturalnego, Parlament Europejski, 
Komisja Europejska i Rada uznały, że konieczne jest dalsze ograniczanie wpływu 
pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Instytucje te podkreślają, że istnieje 
potrzeba, by obchodzić się z pestycydami w sposób, który byłby bardziej przyjazny dla 
środowiska, oraz opowiadają się za podejściem dwutorowym z pełnym wdrożeniem 
i stosowną kontrolą obowiązujących ram prawnych, jak również opracowaniem strategii 
tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.

Zdaniem sprawozdawczyni w niniejszym wniosku Komisji, będącym wynikiem wciąż 
trwającego przeglądu dyrektywy 91/414, należy kierować się przesłankami szóstego 
programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Ponadto celem powinno być wdrożenie 
wyników przyszłych i istniejących strategii oceny ryzyka i zagrożeń dla ludzi i środowiska 
naturalnego oraz uzyskanie spójności z innymi dziedzinami polityki.

Cel

Zgodnie z założeniami szóstego programu działań w zakresie środowiska naturalnego oraz 
strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, w rozporządzeniu 
należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Zdaniem sprawozdawczyni podstawę prawną powinny zatem stanowić art. 152 ust. 4 lit. b) 
oraz art. 175 traktatu WE, natomiast zasada przezorności powinna mieć pierwszeństwo przed 
innymi czynnikami.

Spójność

Zdaniem sprawozdawczyni konieczne jest uwydatnienie we wniosku powiązań z innymi 
dziedzinami polityki. Należy zatem zagwarantować, że rozporządzenie nie jest sprzeczne 
z celami i normami jakościowymi określonymi w ramowej dyrektywie wodnej (2000/60/WE) 
oraz jej dyrektywach pochodnych. Mają temu służyć regularne przeglądy.
W ramach badania substancji czynnych i produktów należy również stosować zasady
dotyczące ochrony zwierząt. Oznacza to nie tylko zmniejszenie liczby doświadczeń 
przeprowadzanych na ssakach, lecz również skoordynowane gromadzenie i wolny dostęp do 
opracowań naukowych dotyczących alternatywnych metod doświadczalnych.

Zasada zastąpienia i ocena porównawcza

W opinii sprawozdawczyni należy kierować się zasadami właściwych aktów prawnych, 
w szczególności REACH oraz dyrektywy w sprawie produktów biobójczych, natomiast 
w celu zmniejszenia ryzyka i zagrożeń związanych z pestycydami należy wprowadzić zasadę 
zastąpienia i ocenę porównawczą, ponieważ dostateczna kontrola przestrzegania środków 
służących zmniejszeniu ryzyka nie jest możliwa przy praktycznym stosowaniu pestycydów 
w terenie.
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W procesie zastępowania należy nie tylko zastąpić problematyczne substancje czynne mniej 
szkodliwymi odpowiednikami, lecz jednocześnie uwzględnić alternatywne, inne niż 
chemiczne metody zwalczania i zapobiegania w ochronie roślin. Odpowiada to określonej 
w strategii tematycznej zasadzie zmniejszenia uzależnienia od stosowania chemiczno-
syntetycznych pestycydów w rolnictwie.
Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest wprowadzenie ułatwień w procedurze udzielania 
zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów służących naturalnej kontroli biologicznej, 
na przykład mikroorganizmów, preparatów wirusowych i feromonowych. Po zakończeniu 
projektów badawczych w tej dziedzinie takie substancje nie powinny być objęte zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia, lecz podlegać odrębnemu uregulowaniu.

Ponadto cele strategii tematycznej, odnoszące się do obowiązkowego wprowadzenia 
w rolnictwie norm zintegrowanego zarządzania walką ze szkodnikami oraz zintegrowanej 
ochrony roślin, powinny zostać odpowiednio uwzględnione w definicjach i środkach 
niniejszego rozporządzenia, dotyczących „dobrej praktyki zawodowej” oraz „właściwego 
obchodzenia się z pestycydami”. Poza tym takie środki powinny stać się obowiązkowym 
elementem procedury udzielania zezwolenia nie w 2014, lecz już w 2012 r. 

Zezwolenia w ramach stref

Z uwagi na cele rozporządzenia sprawozdawczyni uważa, że ustanowienie stref 
i wprowadzenie odpowiedniego strefowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu 
pestycydów jest bezzasadne, a takie podejście jest sprzeczne z art. 5 traktatu WE oraz 
koncepcją ramowej dyrektywy wodnej.
Z jednej strony podział Unii Europejskiej na dowolnie określone strefy nie jest oparty na 
żadnych kryteriach ekologicznych lub wynikających z czynników naturalnych. Prowadzi to 
do wprowadzenia takiej granicy stref, która na przykład dzieli brzegi Mozeli na dwa obszary 
o zróżnicowanym porządku prawnym. Ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem miałyby 
opierać się na małych zróżnicowanych obszarach przyrodniczych lub warunkach glebowo-
klimatycznych. Ponadto każde państwo członkowskie miałoby prawo do ustanowienia 
standardów ochrony bardziej restrykcyjnych niż norma wspólnotowa lub podejmowania 
decyzji w procesie udzielania zezwoleń, aby osiągnąć cele określone w krajowych planach 
działań w zakresie pestycydów, programach opieki zdrowotnej czy działaniach na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego. Ponadto każdemu państwu członkowskiemu należałoby 
przyznać prawo do powiązania decyzji w sprawie zezwolenia z analizą przydatności, która 
byłaby dokonywana na podstawie szczególnych warunków krajowych.
W związku z powyższym sprawozdawczyni proponuje, aby zamiast dowolnie wyznaczonych 
stref zachowana została zasada wzajemnego uznawania zezwoleń krajowych, jednak w myśl 
zasady pomocniczości państwa członkowskie miały możliwość stosowania specyfikacji 
krajowych lub regionalnych.

Grupy szczególnie wrażliwe

Zasadniczo sprawozdawczyni dostrzega konieczność określenia celów ochrony w odniesieniu 
do najsłabszych i najwrażliwszych grup społecznych. Oprócz dzieci, embrionów i płodów, 
kobiet w ciąży i matek karmiących należą do nich również inne wrażliwe grupy, na przykład 
użytkownicy profesjonalni, mieszkańcy, osoby niepełnosprawne i chore. Wszystkie strategie 
testowania i podejmowania decyzji powinny uwzględniać te grupy i jednocześnie aktualny 
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stan wiedzy naukowej.
Ostatnie badania poziomów pozostałości wskazują, przede wszystkim w odniesieniu do 
warzyw i owoców, na nieomal 200-krotne przekroczenie limitów określonych w dyrektywie 
2006/125 dotyczącej żywności dla niemowląt i małych dzieci. W literaturze naukowej 
w dobitny sposób ukazano uszkodzenia neurologiczne wywołane obciążeniem pestycydami, 
w szczególności na wczesnym etapie rozwoju dzieci (m.in. obniżony iloraz inteligencji). 
Takie wyniki są alarmujące. Wspólnota zwiększyła swoje wysiłki na rzecz zwalczania 
otyłości i promocji zdrowego odżywiania. Zmniejszenie spożycia świeżych warzyw i owoców 
na skutek nadmiernej zawartości pestycydów byłoby absurdalne. Praktyka udzielania 
zezwoleń na wprowadzenie do obrotu i znakowania powinna być ukierunkowana również na 
te wrażliwe grupy.

Aktualny stan wiedzy naukowej

Decyzje polityczne i administracyjne powinny zawsze opierać się na aktualnym stanie wiedzy 
naukowej. Z tego względu konieczne będzie regularne sprawdzanie wszystkich zezwoleń dla 
substancji czynnych. Ponadto decydujące znaczenie mają również podstawowe warunki 
przeprowadzania badań i nadzoru, jak na przykład dostatecznie czułe i praktyczne analityczne 
metody śledzenia substancji czynnych i ich metabolitów w całym środowisku naturalnym lub 
zbiorach danych, w odniesieniu do wszystkich zastosowań, których dotyczy wniosek. 
Konieczne jest zapewnienie możliwie swobodnego dostępu do wyników, danych 
i sprawozdań naukowych. Wyniki kontroli substancji powinny prowadzić do elastycznej, 
punktowej kontroli decyzji dotyczących zezwoleń, na przykład w przypadku ponownego 
przekroczenia określonych limitów poziomów pozostałości w żywności, emisjach do wód 
gruntowych itp. Sprawozdawczyni uważa, że aby doprowadzić do tego rodzaju sprzężenia 
zwrotnego z zezwoleniami na wprowadzenie do obrotu, konieczna jest obowiązkowa kontrola 
po uzyskaniu zezwolenia, ponieważ w obecnym systemie kontroli z reguły nie wszystkie 
substancje czynne, odpowiednie metabolity i składniki obojętne stosowane w praktyce są 
kontrolowane.
Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że pestycydy są często stosowane w mieszankach 
i dostają się do produktów i środowiska naturalnego również w formie pozostałości wtórnych 
lub jako mieszanka zanieczyszczeń. Podczas procesu sprawdzania zezwoleń na 
wprowadzenie do obrotu należy również uwzględnić na podstawie aktualnej wiedzy możliwe 
efekty złożone. Jeżeli istnieje domniemanie wystąpienia skutków dodatkowych lub 
synergicznych, również w przypadku braku jednoznacznych wyników, należy podjąć 
odpowiednie działania w zakresie zarządzania ryzykiem, aby zapobiec ewentualnym 
zagrożeniom.

Kryteria wykluczenia

Ponieważ w przeszłości przykłady wielokrotnie dowodziły, że mimo dużych restrykcji nie 
można całkowicie wykluczyć narażenia na niebezpieczne substancje, należy na podstawie 
charakterystyki substancji określić kryteria wykluczenia, aby z góry zapobiec wystąpieniu 
ewentualnych niedopuszczalnych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. 
Ta zasada powinna mieć zastosowanie do takich substancji, które charakteryzują się długim 
okresem trwałości lub które mogą ulec wzbogaceniu w środowisku naturalnym, istotach 
żywych lub łańcuchu pokarmowym, a mają właściwości rakotwórcze, mutagenne lub działają 
szkodliwie na rozrodczość, jak również substancji o działaniu hormonalnym, 
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neurotoksycznym lub immunotoksycznym. Jednocześnie, zgodnie z zasadą przezorności 
w ochronie środowiska naturalnego i zdrowia, należy ustanowić bardziej restrykcyjne kryteria 
niż przewidziane w niniejszym wniosku.

Przejrzystość i konkurencja

Zdaniem sprawozdawczyni kluczowe znaczenie ma możliwie największa przejrzystość, 
począwszy od procesu udzielania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, poprzez stosowanie, 
aż po konsumenta. Z tego względu informacje dotyczące dopuszczonych substancji czynnych 
powinny być publikowane w Internecie, podobnie jak inne informacje ważne dla konsumenta 
(np. dane ekotoksykologiczne) z procesu udzielania zezwolenia oraz wyniki monitoringu 
poziomów pozostałości. Oprócz proponowanego przepisu dotyczącego przechowywania 
danych dotyczących stosowania pestycydów (record keeping) sprawozdawczyni proponuje 
ustanowienie paszportu dla pestycydów, który zwiększy przejrzystość i możliwości śledzenia 
pozostałości w łańcuchu produktów żywnościowych. Takie rozwiązanie spowoduje również 
wzrost konkurencji w handlu zdrową żywnością. Bowiem na końcu łańcucha konsumenci 
mają prawo wiedzieć, jakie pestycydy były stosowane w procesie produkcji żywności.


