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PR_COD_2am

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
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** 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 PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***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. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin
(11119/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0136(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11119/2008 – C6-0000/2008),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0388),

– uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2008)0093),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

- uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 62 oraz art. 35 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wspólne stanowisko;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności
jego art. 37 ust. 2 i art. 95,

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

                                               
1 Teksty przyjęte, 23.10.2007, P6_TA(2007)0445.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 8 preambuły wniosku Komisji celem przedmiotowego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Wybór 
podstawy prawnej 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.

Przywrócenie poprawki 1 z pierwszego czytania.

Poprawka 2

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 8

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(8) Aby w jak największym stopniu 
ograniczyć przeszkody w handlu środkami 
ochrony roślin wynikające z różnego 
poziomu ochrony w poszczególnych 
państwach członkowskich, niniejsze 
rozporządzenie powinno ustanawiać 
zharmonizowane zasady zatwierdzania 
substancji czynnych i wprowadzania 
środków ochrony roślin do obrotu, w tym 
przepisy dotyczące wzajemnego 
uznawania zezwoleń oraz handlu 
równoległego. Niniejsze rozporządzenie 
ma więc na celu zwiększenie swobodnego 
przepływu oraz dostępności takich 
środków w państwach członkowskich.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Cel rozporządzenia został już przedstawiony w wystarczający sposób w punkcie 9 preambuły. 

Skreślenie nowego tekstu przez Radę.
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Poprawka 3

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 9

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(9) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
również zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska przy jednoczesnym 
zachowaniu konkurencyjności rolnictwa 
wspólnotowego. Należy zwrócić
szczególną uwagę na ochronę szczególnie 
wrażliwych grup ludności, w tym kobiet 
ciężarnych, niemowląt i dzieci. Należy 
zastosować zasadę ostrożności, a niniejsze 
rozporządzenie powinno zapewnić, aby 
przemysł wykazał, że substancje lub środki 
wytworzone lub wprowadzane do obrotu 
nie mają jakiegokolwiek szkodliwego 
wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt, ani
jakiegokolwiek niedopuszczalnego 
wpływu na środowisko.

(9) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
również zapewnienie wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska przy jednoczesnym 
zachowaniu konkurencyjności rolnictwa 
wspólnotowego. Należy poświęcić
szczególną uwagę ochronie szczególnie 
wrażliwych grup ludności, w tym kobiet 
ciężarnych i karmiących, embrionów i 
płodów, niemowląt i dzieci. Należy 
zastosować zasadę ostrożności, a niniejsze 
rozporządzenie powinno zapewnić, aby 
przemysł wykazał, że substancje lub środki 
wytworzone lub wprowadzane do obrotu 
nie mają jakiegokolwiek szkodliwego
wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt, ani 
na środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana ze skreśleniem punktu 8 preambuły. 

Punkt ten określa całkowity cel rozporządzenia. Terminem „szczególnie narażone grupy 
ludności” należy objąć kobiety karmiące, jak również embriony i płody, aby odnieść się do 
potencjalnych skutków rozwojowych i neurotoksykologicznych (patrz: Grandjean P, 
Landrigran, P: The Lancet Tom 368 Wyd. 9553 (2006), str. 2167).

Skreślenie nowego terminu wprowadzonego przez Radę oraz częściowe przywrócenie 
poprawki 5 z pierwszego czytania.

Poprawka 4

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 10

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(10) Substancje powinny być włączane w (10) Substancje powinny być włączane



PE412.104v01-00 8/155 PR\740972PL.doc

PL

skład środków ochrony roślin tylko wtedy, 
gdy zostanie wykazane, że zapewniają one 
jednoznaczne korzyści dla produkcji 
roślinnej i oczekuje się, że nie będą miały 
jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, ani 
jakiegokolwiek 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 Wspólnoty na 
podstawie zharmonizowanych kryteriów. 
Kryteria te powinny zostać zastosowane 
przy pierwszym zatwierdzeniu substancji 
czynnych na mocy niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku już 
zatwierdzonych substancji czynnych, 
kryteria te powinny być zastosowane przy 
przedłużaniu lub przeglądzie 
zatwierdzenia.

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

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 7 z pierwszego czytania.

Poprawka 5

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(10a) W celu zastosowania zasady 
„zanieczyszczający płaci” Komisja 
powinna sprawdzić, w jaki sposób można 
odpowiednio włączyć producentów 
środków ochrony roślin i/lub zawartych w 
nich substancji czynnych w zwalczanie 
lub usuwanie szkód dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska naturalnego, powstałych w 
wyniku stosowania środków ochrony 
roślin.
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Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 8 z pierwszego czytania.

Poprawka 6

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(10b) 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, 
sejfnerów 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. 
Dotychczasowe wyniki badań na 
kręgowcach muszą być udostępniane w 
procesie opracowania nowych środków 
ochrony roślin. Zgodnie z dyrektywą Rady 
86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. 
w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów 
naukowych1, badania na kręgowcach 
również muszą zostać zastąpione, 
ograniczone lub udoskonalone. 
Wdrożenie niniejszego rozporządzenia 
musi w miarę możliwości odbywać się przy 
wykorzystaniu odpowiednich 
alternatywnych metod badawczych. Nie 
później niż ... * Komisja musi dokonać 
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przeglądu przepisów dotyczących ochrony 
danych w zakresie wyników badań na 
kręgowcach i w razie potrzeby 
odpowiednio je zmienić.
1 Dz.U. L 358 z 18.12.86, str. 1. 

* Siedem lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

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. 

Przywrócenie poprawki 6 z pierwszego czytania.

Poprawka 7

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 10 c preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(10c) Należy wspierać metody badań in 
vitro (zapłodnienie pozaustrojowe) bez 
udziału zwierząt w celu otrzymania 
danych dotyczących bezpieczeństwa, które 
będą miały większe znaczenie dla 
człowieka niż obecnie stosowane wyniki 
badań z udziałem zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczna większość metod testowych z udziałem zwierząt nigdy nie została sprawdzona pod 
kątem przestrzegania nowoczesnych standardów, a ich znaczenie i wiarygodność są w wielu 
wypadkach wątpliwe. Wspieranie metod badań bez udziału zwierząt jest istotne dla ochrony 
ludzkiego zdrowia oraz zapobiegania cierpieniom zwierząt. 
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Przywrócenie poprawki 9 z pierwszego czytania.

Poprawka 8

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 15

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(15) Należy zapewnić możliwość 
zmiany lub cofnięcia zatwierdzenia 
substancji czynnej w przypadkach, gdy 
kryteria zatwierdzenia przestały być 
spełniane.

(15) Należy zapewnić możliwość 
zmiany lub cofnięcia zatwierdzenia 
substancji czynnej w przypadkach, gdy 
kryteria zatwierdzenia przestały być 
spełniane 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.
1 Dz.U. L 327 z 22.12.00, str. 1. 

Or. en

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). 

Przywrócenie poprawki 11 z pierwszego czytania.

Poprawka 9

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 18

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(18) Niektóre substancje czynne mogą być 
dopuszczalne tylko wtedy, jeśli podjęte 
zostaną szeroko zakrojone środki 

(18) Niektóre obecnie zatwierdzone
substancje czynne budzące szczególne 
obawy powinny być identyfikowane na 
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ograniczające ryzyko. Substancje takie
powinny być identyfikowane na poziomie 
Wspólnoty, jako kwalifikujące się do 
zastąpienia. Państwa członkowskie 
powinny regularnie przeprowadzać
powtórne badania w celu sprawdzenia, czy 
środki ochrony roślin zawierające takie 
substancje czynne można zastąpić
środkami ochrony roślin, które zawierają 
substancje czynne wymagające mniejszego 
ograniczania ryzyka.

poziomie Wspólnoty oraz na szczeblu 
krajowym jako kwalifikujące się do 
zastąpienia. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzać badania środków
ochrony roślin zawierających takie 
substancje czynne w celu zastąpienia ich
środkami ochrony roślin, które zawierają 
substancje czynne wymagające stosowania 
środków ograniczających ryzyko na 
znacznie mniejszą skalę lub w ogóle 
niewymagające ich stosowania, lub 
alternatywnymi, niechemicznymi, 
rolniczymi praktykami i metodami 
ochrony upraw. Po pozytywnej kontroli 
należy niezwłocznie zastąpić substancję 
czynną.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 14 z pierwszego czytania.

Poprawka 10

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(18a) Państwa członkowskie powinny 
mieć prawo wydania zakazu stosowania 
lub nieudzielenia zezwolenia na środki 
ochrony roślin z uwagi na własne 
specyficzne warunki przyrodnicze,
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 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2008/.../WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia ... [ustanawiającą ramy 
działań Wspólnoty w celu osiągnięcia 
zrównoważonego stosowania 
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pestycydów1*].
1 Dz.U. L ...

* Uwaga dla Dz.U.: proszę wstawić numer i datę. 

Or. en

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 strategiami 
politycznymi dotyczącymi środowiska naturalnego i zdrowia. Przed udzieleniem zezwolenia 
na środki ochrony roślin państwa członkowskie powinny mieć możność wzięcia pod uwagę 
warunków regionalnych. 

Przywrócenie poprawki 15 z pierwszego czytania.

Poprawka 11

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 19

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19) W przypadku pewnych zastosowań, w 
niektórych państwach członkowskich 
zostały opracowane i są powszechnie 
stosowane niechemiczne metody kontroli 
lub zapobiegania, które są znacznie 
bezpieczniejsze dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska.
W wyjątkowych przypadkach państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość stosowania oceny 
porównawczej przy udzielaniu zezwolenia 
dla środków ochrony roślin.

(19) W przypadku pewnych zastosowań, w 
niektórych państwach członkowskich 
zostały opracowane i są powszechnie 
stosowane niechemiczne metody kontroli 
lub zapobiegania, które są znacznie 
bezpieczniejsze dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska. Państwa 
członkowskie powinny również mieć 
możliwość stosowania oceny 
porównawczej przy udzielaniu zezwolenia 
dla środków ochrony roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pozostałymi poprawkami przyjętymi w pierwszym czytaniu zastosowanie oceny 
porównawczej powinno być możliwe w przypadku każdego zezwolenia.

Poprawka do nowego punktu preambuły dodanego przez Radę.
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Poprawka 12

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19a) Aby wesprzeć opracowanie środków 
ochrony roślin, należy uwzględnić zachęty 
dla wprowadzania do obrotu środków o 
niskim profilu ryzyka lub o profilu 
niższym niż w przypadku środków 
dostępnych na rynku. Należy ustanowić 
jasne, obiektywne kryteria pozwalające 
określić, które środki mogą zostać 
oznaczone takim profilem.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 12 z pierwszego czytania.

Poprawka 13

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 20

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20) Poza substancjami czynnymi, 
środki ochrony roślin mogą zawierać 
sejfnery i synergetyki, dla których należy 
przewidzieć podobne zasady. Należy 
ustanowić zasady techniczne niezbędne dla
oceny takich substancji. Substancje 
obecnie dostępne na rynku należy poddać

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 16 z pierwszego czytania.

Poprawka 14

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 21

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(21) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Należy
stworzyć wykaz składników obojętnych, 
które nie powinny być włączane w skład 
środków ochrony roślin.

(21) Środki ochrony roślin mogą także 
zawierać składniki obojętne. Należy
przyjąć pozytywny wykaz składników 
obojętnych, które mogą być włączane w 
skład środków ochrony roślin oraz podać 
przyczynę. Informacje te powinny być 
udostępniane opinii publicznej. Szczegóły 
dotyczące wszystkich składników 
obojętnych, zawartych w środkach 
ochrony roślin, również muszą być 
udostępniane opinii publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia publiczna ma prawo wiedzieć o ryzyku i potencjalnych szkodliwych skutkach 
składników obojętnych. Dlatego wszystkie składniki obojętne, wchodzące w skład produktów 
pestycydowych, również muszą być dostępne publicznie i nie mogą podlegać tajemnicy 
handlowej. 

Przywrócenie poprawki 17 z pierwszego czytania.
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Poprawka 15

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 23

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(23) Przepisy dotyczące udzielania 
zezwoleń muszą zapewniać wysoki poziom 
ochrony. W szczególności, przy udzielaniu 
zezwoleń na wprowadzanie środków 
ochrony roślin do obrotu nadrzędnym 
celem przeważającym nad poprawą 
produkcji roślinnej powinna być ochrona 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.
A zatem przed wprowadzeniem do obrotu 
środka ochrony roślin należy wykazać, że
przynosi on jednoznaczną korzyść 
produkcji roślinnej i nie ma 
jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi i zwierząt, w tym grup 
szczególnie wrażliwych, ani 
jakiegokolwiek niedopuszczalnego 
wpływu na środowisko.

(23) Przepisy dotyczące udzielania 
zezwoleń muszą zapewniać wysoki poziom 
ochrony. W szczególności, przy udzielaniu 
zezwoleń na wprowadzanie środków 
ochrony roślin do obrotu nadrzędnym 
celem przeważającym nad poprawą 
produkcji roślinnej powinna być ochrona 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i 
zasobów wodnych. A zatem przed 
wprowadzeniem do obrotu środka ochrony 
roślin należy wykazać, że nie ma on
jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w tym grup szczególnie 
wrażliwych, i zwierząt ani jakiegokolwiek 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko
i zasoby wodne. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena ryzyka ma wykazać, że pestycydy nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie 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 i zasobów 
wodnych lub są sprzeczne z krajowymi strategiami politycznymi dotyczącymi środowiska i 
zdrowia oraz krajowym planem działania dotyczącym pestycydów. Przywrócenie poprawki 18 
z pierwszego czytania.
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Poprawka 16

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(26a) Aby uniknąć niepotrzebnego 
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. 

Or. en

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.

Przywrócenie poprawki 19 z pierwszego czytania.
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Poprawka 17

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 26 b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(26b) Należy nasilić dobrą współpracę 
administracyjną między państwami 
członkowskimi na wszystkich etapach 
procedury wydawania zezwoleń i ułatwić 
ją poprzez europejskie centrum 
informacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast obowiązkowego wzajemnego uznawania z zachowaniem podziału na strefy, należy 
położyć nacisk na wymianę danych pomiędzy państwami członkowskimi, unikanie powielania 
testów oraz ogólnie lepszą współpracę między właściwymi organami. Komisja mogłaby 
ułatwić taką współpracę tworząc centrum informacyjne.

Przywrócenie poprawki 295 z pierwszego czytania.

Poprawka 18

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 30

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(30) W wyjątkowych przypadkach
państwa członkowskie powinny móc 
wydawać zezwolenia na wprowadzanie do 
obrotu środków ochrony roślin, które nie 
spełniają warunków przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu, jeśli jest to 
konieczne z powodu niebezpieczeństwa 
lub zagrożenia dla produkcji roślinnej, 
których nie można zwalczyć innymi 
sposobami. Zezwolenia takie powinny 
podlegać przeglądowi na poziomie 
Wspólnoty.

(30) W wyjątkowych przypadkach
powinna istnieć możliwość wydawania
zezwolenia na wprowadzanie do obrotu 
środków ochrony roślin, które nie spełniają 
warunków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, jeśli jest to konieczne z 
powodu niebezpieczeństwa lub zagrożenia 
dla produkcji roślinnej i ekosystemów, 
których nie można ograniczyć innymi 
sposobami. Takie czasowe zezwolenia 
powinny podlegać przeglądowi na 
poziomie Wspólnoty.

Or. en
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Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 20 z pierwszego czytania.

Poprawka 19

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 31

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(31) Prawodawstwo Wspólnoty dotyczące 
nasion przewiduje swobodny przepływ 
nasion we Wspólnocie, lecz nie zawiera 
szczegółowych przepisów dotyczących 
nasion zaprawionych środkami ochrony 
roślin. Przepis taki należy więc umieścić w 
niniejszym rozporządzeniu. Jeśli 
zaprawione nasiona stanowią poważne
zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub 
dla środowiska, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość podjęcia 
środków ochronnych.

(31) Prawodawstwo Wspólnoty dotyczące 
nasion przewiduje swobodny przepływ 
nasion we Wspólnocie, lecz nie zawiera 
szczegółowych przepisów dotyczących 
nasion zaprawionych środkami ochrony 
roślin. Przepis taki należy więc umieścić w 
niniejszym rozporządzeniu. Jeśli 
zaprawione nasiona stanowią zagrożenie 
dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla 
środowiska, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość podjęcia 
środków ochronnych.

Or. en

Uzasadnienie
Termin „poważne zagrożenie” jest niejasny. Państwa członkowskie powinny mieć prawo 
podejmować działania w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek ryzyka, nie tylko w przypadku 
poważnego ryzyka.  

Poprawka do nowego punktu preambuły dodanego przez Radę.

Poprawka 20

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 33

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(33) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi oraz
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane w sposób właściwy, z 
uwzględnieniem zasad zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami. Do wymogów 

(33) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i
środowiska, środki ochrony roślin powinny 
być stosowane właściwie, zgodnie z
udzielonym zezwoleniem, z
uwzględnieniem zasad zintegrowanej 



PE412.104v01-00 20/155 PR\740972PL.doc

PL

podstawowych w zakresie zarządzania,
o których mowa w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 
2003 r. ustanawiającym wspólne zasady 
dla systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i
ustanawiającym określone systemy 
wsparcia dla rolników, Rada powinna 
włączyć zasady zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami, w tym dobrą praktykę 
ochrony roślin.

ochrony przed szkodnikami oraz nadając 
priorytet niechemicznym i naturalnym 
rozwiązaniom alternatywnym, jeśli jest to 
możliwe. Do wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania, o których mowa w
załączniku III do rozporządzenia Rady
(WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 
2003 r. ustanawiającego wspólne zasady 
dla systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i
ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników, Rada powinna 
włączyć zasady zintegrowanej ochrony 
przed szkodnikami, w tym dobrą praktykę 
ochrony roślin i niechemiczne metody 
ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i gospodarowania plonami.
Dlatego też należy przewidzieć okres 
przejściowy pozwalający państwom 
członkowskim na wprowadzenie 
koniecznych struktur umożliwiających 
użytkownikom środków ochrony roślin 
zastosowanie zasad zintegrowanej 
ochrony przed szkodnikami i 
niechemicznych rozwiązań 
alternatywnych w zakresie ochrony roślin 
oraz ochrony przed szkodnikami i 
gospodarowania plonami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze nadawać priorytet niechemicznym metodom ochrony przed szkodnikami jako 
jedynemu na prawdę profilaktycznemu i trwałemu rozwiązaniu, które jest bardziej zgodne z 
celami w zakresie zrównoważonej ochrony upraw niż stosowanie złożonych chemikaliów 
służących do zabijania roślin, owadów i innych form życia, co nie może być uznane za 
działanie zrównoważone. Państwa członkowskie muszą wspierać i zachęcać do przyjmowania 
na szeroką skalę niechemicznych rozwiązań alternatywnych w zakresie ochrony roślin oraz 
ochrony przed szkodnikami i gospodarowania plonami. 

Przywrócenie poprawki 21 z pierwszego czytania.
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Poprawka 21

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 35

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(35) Należy ustanowić system wymiany 
informacji. Państwa członkowskie 
powinny udostępniać sobie nawzajem, 
Komisji i Urzędowi szczegółowe 
informacje i dokumentację naukową 
przedłożoną w związku z wnioskami o 
zezwolenia na wprowadzanie środków 
ochrony roślin do obrotu.

(35)  Należy ustanowić system wymiany 
informacji. Państwa członkowskie 
powinny udostępniać sobie nawzajem, 
Komisji i Urzędowi szczegółowe 
informacje i dokumentację naukową 
przedłożoną w związku z wnioskami o 
zezwolenia na wprowadzanie środków 
ochrony roślin do obrotu. Badania i dane 
dotyczące oceny toksyczności i 
ekotoksyczności środków ochrony roślin 
powinny być udostępniane opinii 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 22 z pierwszego czytania.

.

Poprawka 22

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 37

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(37) Badania stanowią znaczną 
inwestycję. Inwestycję tę należy chronić w 
celu pobudzenia prac badawczych. Z tego 
powodu badania przedłożone przez 
jednego wnioskodawcę w państwie
członkowskim należy chronić przed 
wykorzystaniem przez innego 
wnioskodawcę. Ochrona taka powinna 

(37) Badania stanowią znaczną 
inwestycję. Inwestycję tę należy chronić w 
celu pobudzenia prac badawczych. Z tego 
powodu badania, inne niż te wiążące się 
z prowadzeniem testów na kręgowcach 
oraz inne badania, które mogą zapobiegać 
prowadzeniu testów na zwierzętach,
przedłożone przez jednego wnioskodawcę
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jednak być ograniczona w czasie aby 
umożliwić konkurencję. Powinna także 
ograniczać się do badań, które są 
rzeczywiście niezbędne do celów 
regulacyjnych, by uniemożliwić 
wnioskodawcom sztuczne przedłużanie 
okresu ochrony przez składanie nowych 
badań, które nie są niezbędne.

w państwie członkowskim należy chronić 
przed wykorzystaniem przez innego 
wnioskodawcę. Ochrona taka powinna 
jednak być ograniczona w czasie aby 
umożliwić konkurencję. Powinna także 
ograniczać się do badań, które są 
rzeczywiście niezbędne do celów 
regulacyjnych, by uniemożliwić 
wnioskodawcom sztuczne przedłużanie 
okresu ochrony przez składanie nowych 
badań, które nie są niezbędne.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 23 z pierwszego czytania. 

Poprawka 23

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 38

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(38) Należy ustanowić zasady 
umożliwiające unikanie powielania testów 
i badań. W szczególności należy zakazać 
powtarzania badań na kręgowcach. W tym 
kontekście powinien istnieć obowiązek 
udostępniania badań na kręgowcach na
rozsądnych warunkach. Aby umożliwić 
podmiotom gospodarczym uzyskanie 
informacji o badaniach przeprowadzonych 
przez innych, państwa członkowskie 
powinny stworzyć wykaz takich badań
nawet wówczas, gdy nie są one objęte 
wspomnianym wyżej systemem 
obowiązkowego dostępu.

(38) Należy ustanowić zasady 
umożliwiające unikanie powielania testów 
i badań. W szczególności należy zakazać 
powtarzania badań na kręgowcach. W tym 
kontekście powinien istnieć obowiązek 
udostępniania badań na kręgowcach i 
innych badań, które mogą zapobiegać 
prowadzeniu testów na zwierzętach. Aby 
umożliwić podmiotom gospodarczym 
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.
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Or. en

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 tylko z jednej bazy danych.
Zwiększyłoby to także przejrzystość procedury. 

Przywrócenie poprawki 24 z pierwszego czytania.

Poprawka 24

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 40

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

(40) Dyrektywa 1999/45/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
maja 1999 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych stosuje się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania pestycydów. 
Jednakże w celu dalszej poprawy ochrony 
użytkowników środków ochrony roślin, a 
także mieszkańców i osób postronnych, 
które mogłyby zostać narażone na 
działanie środków ochrony roślin z 
oprysków, 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie możliwe grupy populacji narażone na ryzyko działania pestycydów. 
Należą do nich użytkownicy profesjonalni i nieprofesjonalni, mieszkańcy, osoby znajdujące 
się w pobliżu, pracownicy, szczególne grupy najbardziej narażone i konsumenci, narażeni 
bezpośrednio lub pośrednio przez powietrze, żywność, paszę, wodę i środowisko. Dokonując 
ocen ryzyka i narażenia, w obliczeniach dla każdej z tych grup należy uwzględnić wszelkie 
istotne czynniki dotyczące narażenia. 

Przywrócenie poprawki 25 z pierwszego czytania.

Poprawka 25

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 43

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(43) Przepisy określające warunki 
kontroli i inspekcji obrotu środkami 
ochrony roślin oraz ich stosowania
powinny zapewniać prawidłowe, 
bezpieczne i zharmonizowane 
wprowadzenie w życie wymogów 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, tak aby uzyskać wysoki
poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska.

(43) Państwa członkowskie powinny 
przeprowadzać kontrole i inspekcje w 
odniesieniu do obrotu środkami ochrony 
roślin oraz ich stosowania, tak aby
zapewniać zgodność z wymogami 
ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu, tak aby uzyskać wysoki
poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 28 z pierwszego czytania.

Poprawka 26

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 43 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(43a) Konieczne jest umożliwienie 
podmiotom takiego samego dostępu do 
rynku, a w szczególności umożliwienie 
działalności małym i średnim 
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przedsiębiorstwom, aby zapewnić 
rolnikom dostępność odpowiednio 
bezpiecznych i skutecznych środków 
ochrony roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Różne podmioty powinny mieć równe szanse pod względem dostępu do rynku. Przyczyni się to 
do stymulacji innowacji oraz opracowywania nowych produktów, a także do poprawy 
produktów już istniejących. Będzie to również korzystne dla konkurencji na rynku i zaowocuje 
dostępnością większej liczby produktów dla rolników. 

Przywrócenie poprawki 29 z pierwszego czytania.

Poprawka 27

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 44

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(44) 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 ustanawia środki kontroli 
stosowania środków ochrony roślin na 
wszystkich etapach produkcji żywności, w 
tym także prowadzenie i przechowywanie 
dokumentacji dotyczącej stosowania 
środków ochrony roślin. Komisja powinna 
przyjąć podobne zasady monitorowania i 
kontroli w odniesieniu do
przechowywania i stosowania środków 
ochrony roślin nieobjętych 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

(44) 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 ustanawia środki kontroli 
stosowania środków ochrony roślin na 
wszystkich etapach produkcji żywności, w 
tym także prowadzenie i przechowywanie 
dokumentacji dotyczącej stosowania 
środków ochrony roślin. Podobne zasady
powinny zostać ustanowione w oparciu o 
wniosek legislacyjny Komisji dotyczący
przechowywania i stosowania środków 
ochrony roślin nieobjętych 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 30 z pierwszego czytania.

Poprawka 28

Wspólne stanowisko Rady
Punkt 44 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(44a) Biurokratyczne obciążenie rolników 
powinno być ograniczone do minimum.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 31 z pierwszego czytania.

Poprawka 29

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 45

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(45) Należy zapewnić ścisłą 
koordynację z innymi aktami prawnymi
Wspólnoty, w szczególności z 
rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
lutego 2005 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów w żywności i paszy 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz
na ich powierzchni oraz aktami prawnymi
Wspólnoty dotyczącymi ochrony 
pracowników oraz wszystkich osób 
mających kontakt z ograniczonym
stosowaniem i celowym uwalnianiem 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie.

(45) Środki przewidziane niniejszym 
rozporządzeniem obowiązują bez 
uszczerbku dla istniejących aktów 
prawnych Wspólnoty, w szczególności 
dyrektywy 2008/…/WE [ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania na rzecz 
osiągnięcia zrównoważonego stosowania 
pestycydów], dyrektywy 2000/60/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
lutego 2005 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów w żywności i paszy 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego2

oraz dla aktów prawnych Wspólnoty
dotyczących ochrony pracowników oraz 



PR\740972PL.doc 27/155 PE412.104v01-00

PL

wszystkich osób mających kontakt z 
ograniczonym stosowaniem i celowym 
uwalnianiem organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie.
 Dz.U.: proszę wstawić numer.
2 Dz.U. L 70 z 16.03.05, str. 1. Rozporządzenie 
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
178/2006 (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 3).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności między odnośnymi aktami prawnymi. 

Przywrócenie poprawki 32 z pierwszego czytania.

Poprawka 30

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 53

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(53) W szczególności Komisja powinna
zostać upoważniona do przyjmowania 
rozporządzeń dotyczących wymogów 
odnośnie etykietowania, dotyczących 
kontroli oraz zasad dotyczących
adiuwantów, ustalających program prac w 
zakresie sejfnerów i synergetyków, w tym 
ich wymogów dotyczących danych,
odraczających wygaśnięcie okresu 
zezwolenia, wydłużających termin 
zezwoleń tymczasowych, ustalających 
wymogi dotyczące informacji na temat 
handlu równoległego oraz dotyczących 
włączania składników obojętnych, jak 
również do przyjmowania zmian 
rozporządzeń w sprawie wymogów 
dotyczących danych oraz w sprawie 
jednolitych zasad oceny i zezwoleń, oraz 
do zmian załączników. Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 

(53) W szczególności Komisja powinna
mieć prawo do zatwierdzania substancji 
czynnych, przedłużania zatwierdzeń lub 
dokonywania ich przeglądu,
przyjmowania zharmonizowanych metod 
określania charakteru i ilości substancji 
czynnych, sejfnerów i synergetyków, oraz 
– we właściwych przypadkach –
odnośnych zanieczyszczeń i składników 
obojętnych, przyjmowania szczegółowych 
przepisów dopuszczających odstępstwa od 
zezwoleń na środki ochrony roślin do 
celów badań i rozwoju oraz listy 
substancji zatwierdzonych oraz do 
przyjmowania rozporządzeń dotyczących 
wymogów odnośnie etykietowania, zasad
otyczących adiuwantów, odraczających 
wygaśnięcie okresu zezwolenia, 
wydłużających termin zezwoleń 
tymczasowych, ustalających wymogi 
dotyczące informacji na temat handlu 
równoległego oraz dotyczących włączania 
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uzupełnienie go o nowe elementy inne niż 
istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

składników obojętnych, jak również do 
przyjmowania zmian rozporządzeń w 
sprawie wymogów dotyczących danych 
oraz w sprawie jednolitych zasad oceny i 
zezwoleń, oraz do zmian załączników. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszego rozporządzenia, między 
innymi poprzez uzupełnienie go o nowe 
elementy inne niż istotne, środki te należy 
przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
decyzji 1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w sprawie 
komitologii. Jest ona połączona z kilkoma szczegółowymi poprawkami, w których wnioskuje 
się o stosowanie nowej procedury. 

Częściowe przywrócenie poprawki 33 z pierwszego czytania.

Poprawka 31

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 54

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(54) Ze względu na skuteczność, terminy 
mające zwykle zastosowanie w ramach 
procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą należy skrócić w odniesieniu do 
przyjęcia rozporządzenia odraczającego 
wygaśnięcie terminu zatwierdzenia o 
okres wystarczający do rozpatrzenia 
wniosku.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia skrócenia terminu odroczenia wygaśnięcia terminu zatwierdzenia.
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Skreślenie nowego punktu preambuły dodanego przez Radę.

Poprawka 32

Wspólne stanowisko Rady
Odniesienie 56

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(56) Procedurę doradczą należy również 
zastosować przy przyjmowaniu niektórych 
środków czysto technicznych, w 
szczególności wytycznych technicznych, z 
uwagi na ich charakter niewiążący.

(56) Procedurę doradczą należy również 
zastosować przy przyjmowaniu niektórych 
środków czysto technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne są bardzo ważne i dlatego też należy je przyjąć w drodze procedury regulacyjnej.

Poprawka do nowego punktu preambuły dodanego przez Radę.

Poprawka 33

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

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

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

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

3. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
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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.
5. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
ponadto harmonizacja przepisów 
dotyczących wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin celem 
zharmonizowania dostępności środków 
ochrony roślin dla rolników w różnych 
państwach członkowskich.
6. Nie można uniemożliwiać państwom 
członkowskim stosowania zasady 
ostrożności w zakresie ograniczenia lub 
zakazu stosowania pestycydów.
7. Państwa członkowskie mogą utworzyć 
strefy wolne od pestycydów, które uznają 
za konieczne w celu zapewnienia zasobów 
wody pitnej. Strefy takie mogą obejmować 
cały teren danego państwa.
8. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić zakaz stosowania lub 
wprowadzania do obrotu pestycydów 
zatwierdzonych na terenie UE w 
przypadku, gdy ich poziom da się zmierzyć 
poza strefą korzeniową.

Or. en

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

Ustęp 6 spowoduje, że przepisy niniejszego rozporządzenia staną się zasadą minimum, która 
pozwoli poszczególnym państwom członkowskim na dalsze postępy w opracowywaniu 
pestycydów.

Celem punktu 7 i 8 jest zagwarantowanie, że osiągnięcia przewidziane w dyrektywie o 
wodach gruntowych polegające na zapewnieniu dostępności wody pitnej, zostaną 
przeniesione również do niniejszego rozporządzenia.

Przywrócenie poprawki 34 z pierwszego czytania.
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Poprawka 34

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 2 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do substancji, w tym 
mikroorganizmów, wykazujących ogólne 
lub specyficzne oddziaływanie na 
organizmy szkodliwe lub na rośliny, części 
roślin lub na produkty roślinne; substancje 
te są zwane dalej „substancjami 
czynnymi”.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do substancji, w tym mikroorganizmów
i wirusów, wykazujących ogólne lub 
specyficzne oddziaływanie na organizmy 
szkodliwe lub na rośliny, części roślin lub 
na produkty roślinne; substancje te są 
zwane dalej „substancjami czynnymi”.
Jednak po przyjęciu konkretnego 
rozporządzenia w sprawie środków 
kontroli biologicznej przestanie mieć 
zastosowanie do mikroorganizmów, 
wirusów, feromonów i środków 
biologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że przepisy przewidziane w omawianym 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 opracowanie rozporządzenia w sprawie środków kontroli biologicznej.

Przywrócenie poprawki 35 z pierwszego czytania.

Poprawka 35

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 37 z pierwszego czytania.

Poprawka 36

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(3) „preparaty” (3) „preparaty”

Mieszaniny złożone z dwóch lub więcej 
substancji przeznaczonych do stosowania 
jako środek ochrony roślin lub jako 
adiuwant;

Mieszaniny lub roztwory złożone z dwóch 
lub więcej substancji, z których 
przynajmniej jedna jest substancją 
czynną, przeznaczonych do stosowania 
jako środek ochrony roślin lub jako 
adiuwant;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja terminu „preparat” powinna obejmować nie tylko mieszaniny (układ niejednorodny 
– daje się łatwo rozdzielić na składniki prostymi metodami fizycznymi takimi jak: sączenie 
przez bibułę, separacja mechaniczna, wirowanie), ale także roztwory (układ jednorodny –
homogeniczny), które różnią się właściwościami.

Przywrócenie poprawki 38 z pierwszego czytania.
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Poprawka 37

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(4) „substancja potencjalnie 
niebezpieczna”

(4) „substancja potencjalnie 
niebezpieczna”

Każda substancja, która posiada 
nieodłączną zdolność do wywierania 
szkodliwego wpływu na ludzi, zwierzęta 
lub środowisko i jest obecna lub powstaje 
w środku ochrony roślin w stężeniu 
wystarczającym, by powodować ryzyko 
takiego wpływu;

Każda substancja, która posiada 
nieodłączną zdolność do wywierania 
szkodliwego wpływu na ludzi, zwierzęta 
lub środowisko. 

Substancje te obejmują - lecz się do nich 
nie ograniczają - substancje spełniające 
kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG z 
dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych, oraz obecne w składzie 
środka ochrony roślin w stężeniu 
powodującym uznanie środka za 
niebezpieczny w rozumieniu art. 3 
dyrektywy 1999/45/WE;

Substancje te obejmują - lecz się do nich 
nie ograniczają - substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne 
zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG z 
dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych, oraz uznane za 
niebezpieczne w rozumieniu art. 3 
dyrektywy 1999/45/WE.

Wszelkie substancje mające lub mogące 
mieć właściwości rakotwórcze, 
mutagenne, zaburzające gospodarkę 
hormonalną, neurotoksyczne, 
immunotoksyczne, szkodliwe dla 
rozrodczości lub genotoksyczne należy 
uznać za substancje potencjalnie 
niebezpieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Do substancji potencjalnie niebezpiecznych należy zaliczyć wszelkie substancje mogące 
wywrzeć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt lub na środowisko. Należą do nich 
substancje mające właściwości rakotwórcze, mutagenne, zaburzające gospodarkę 
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hormonalną, neurotoksyczne, immunotoksyczne, szkodliwe dla rozrodczości lub 
genotoksyczne.

Przywrócenie poprawki 39 z pierwszego czytania.

Poprawka 38

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(4a) „wyrób”
Przedmiot, który podczas produkcji 
otrzymuje określony kształt, powierzchnię 
lub konstrukcję, która decyduje o jego 
funkcji w stopniu większym niż jego 
skład chemiczny.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno obejmować jedynie substancji czynnych i środków ochrony 
roślin jako takich, ale także zawierać przepisy dotyczące „wyrobów”, które mogą zawierać 
takie substancje (np. tekstyliów). Proponowana definicja i definicja przyjęta w ramach 
REACH są identyczne.

Przywrócenie poprawki 40 z pierwszego czytania.

Poprawka 39

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(5) „rośliny” (5) „rośliny”

Żywe rośliny lub żywe części roślin, w tym
świeże owoce, warzywa i nasiona;

Żywe rośliny lub żywe części roślin, wraz 
z nasionami przeznaczonymi do siewu, a
w szczególności: świeże owoce, warzywa, 
kwiaty, liście, pędy, żywy pyłek, sadzonki, 
bulwy i kłącza;

Or. en



PR\740972PL.doc 35/155 PE412.104v01-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka natury porządkowej.

Przywrócenie poprawki 42 z pierwszego czytania.

Poprawka 40

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 8

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(8) „wprowadzanie do obrotu” (8) „wprowadzanie do obrotu”

Posiadanie do celów sprzedaży we 
Wspólnocie, w tym oferowanie do 
sprzedaży lub innej formy przekazania, za 
opłatą lub bezpłatnie, oraz sprzedaż, 
dystrybucja i inne formy przekazania, z 
wyjątkiem zwrotu do poprzedniego 
sprzedawcy. Do celów niniejszego 
rozporządzenia, za wprowadzanie do 
obrotu uznaje się wprowadzanie do 
swobodnego obrotu na terytorium 
Wspólnoty,

Posiadanie do celów sprzedaży we 
Wspólnocie, w tym oferowanie do 
sprzedaży lub innej formy przekazania, za 
opłatą lub bezpłatnie, oraz sprzedaż, 
dystrybucja i inne formy przekazania, z 
wyjątkiem zwrotu do poprzedniego 
sprzedawcy. Do celów niniejszego 
rozporządzenia, za wprowadzanie do 
obrotu uznaje się wprowadzanie do 
swobodnego obrotu na terytorium 
Wspólnoty, a także przywóz;

Or. en

Uzasadnienie

Produkty przywożone muszą spełniać wszystkie kryteria określone w omawianym 
rozporządzeniu.

Częściowe przywrócenie poprawki 44 z pierwszego czytania.

Poprawka 41

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 8 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(8a) „handel równoległy”
Przywóz środka ochrony roślin z państwa 
członkowskiego, w którym produkt ten 
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został zatwierdzony zgodnie z przepisami 
dyrektywy 91/414/EWG lub niniejszego 
rozporządzenia, z zamiarem 
wprowadzenia go do obrotu w 
importującym państwie członkowskim, w 
którym ten środek ochrony roślin lub 
identyczny produkt referencyjny został 
zatwierdzony w myśl przepisów dyrektywy 
91/414/EWG lub niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba jasnej definicji oraz minimalnego pakietu zharmonizowanych we 
Wspólnocie zasad regulujących wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu poprzez 
handel równoległy. 

Przywrócenie poprawki 45 z pierwszego czytania.

Poprawka 42

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 8 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(8b) „importer”
Osoba, która sprowadza środki ochrony 
roślin w celach handlowych;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 47 z pierwszego czytania.



PR\740972PL.doc 37/155 PE412.104v01-00

PL

Poprawka 43

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 10 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(10a) „niskie ryzyko”
Mający charakter uznany za z natury 
mało prawdopodobny, aby wywrzeć 
szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta lub 
środowisko;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja konieczna, aby zagwarantować jasność przepisów dotyczących substancji czynnych 
i środków ochrony roślin niskiego ryzyka.

Przywrócenie poprawki 43 z pierwszego czytania.

Poprawka 44

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 12 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(12a) „zdrowie”
Stan dobrego samopoczucia fizycznego, 
psychicznego i socjalnego, a nie tylko 
brak choroby lub niepełnosprawności;

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 48 z pierwszego czytania.
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Poprawka 45

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 12 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(12b) „grupy szczególnie wrażliwe”
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 
zażywające leki, pracownicy i mieszkańcy 
w dużym stopniu i przez długi czas 
narażeni na kontakt z pestycydami;

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 49 z pierwszego czytania.

Poprawka 46

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 15

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(15) „strefa” skreślone
Grupa państw członkowskich zgodnie z 
definicją podaną w załączniku I.
Do celów stosowania w szklarniach jako 
środek do zabiegów pozbiorczych, 
stosowania w pustych magazynach i do 
zaprawiania nasion, „strefa” oznacza 
wszystkie strefy określone w załączniku I;

Or. en
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Uzasadnienie

The proposed definition is misleading because it refers to zones in Annex I which do not have 
relatively similar agriculture, plant health and environmental conditions. The proposed 
zoning system undermines the national authorisation and it is not in line with the EC 
principle of proportionality and subsidiarity because it is going beyond what is necessary to 
speeding up the decision making process These objectives can be reached by amending the 
mutual recognition system without the concept of zoning. 
In addition, water management conditions can differ within the three proposed zones.
Reinstating first reading Amendment 52.

Poprawka 47

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 15 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(15a) „zintegrowane zarządzanie 
szkodnikami”
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. Zintegrowana ochrona przed 
szkodnikami kładzie nacisk na uzyskanie 
zdrowych plonów przy minimalnej 
interwencji w agrosystem dzięki uznaniu 
za priorytet zapobiegawczych środków 
uprawy zbóż i wykorzystywania 
przystosowanych odmian 
i niechemicznych metod ochrony roślin 
oraz gospodarowania zbiorami;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zintegrowanego zarządzania szkodnikami 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 
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potrzebę stosowania środków ochrony roślin.

Przywrócenie poprawki 50 z pierwszego czytania.

Poprawka 48

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 15 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(15b) „niechemiczne metody ochrony 
roślin oraz ochrony przed szkodnikami i 
gospodarowania plonami”
Stosowanie technik kontroli szkodników i 
ochrony przed szkodnikami, które nie 
posiadają właściwości chemicznych. 
Niechemiczne metody ochrony roślin oraz 
ochrony przed szkodnikami i 
gospodarowania plonami obejmują 
płodozmian, kontrolę fizyczną i 
mechaniczną oraz zarządzanie populacją 
drapieżników żyjących w naturze;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze nadawać priorytet niechemicznym metodom ochrony przed szkodnikami jako 
jedynemu na prawdę profilaktycznemu i trwałemu rozwiązaniu, które jest bardziej zgodne z 
celami w zakresie zrównoważonej ochrony upraw niż stosowanie złożonych chemikaliów 
służących do zabijania roślin, owadów i innych form życia, co nie może być uznane za 
działanie zrównoważone. Państwa członkowskie muszą wspierać i zachęcać do przyjmowania 
na szeroką skalę niechemicznych rozwiązań alternatywnych w zakresie ochrony roślin oraz 
ochrony przed szkodnikami i gospodarowania plonami.

Przywrócenie poprawki 51 z pierwszego czytania.
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Poprawka 49

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 16

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(16) „dobra praktyka ochrony roślin” (16) „dobra praktyka stosowania 
środków ochrony roślin”

Praktyka, w której zabiegi z użyciem 
środków ochrony roślin stosowanych do 
danych roślin lub produktów roślinnych, 
zgodnie z warunkami dozwolonego 
stosowania, są wybierane, dawkowane i 
planowane tak, by zapewnić akceptowalną 
skuteczność przy minimalnej niezbędnej 
ilości, z właściwym uwzględnieniem 
miejscowych warunków oraz możliwości 
zwalczania metodami mechanicznymi i 
biologicznymi;

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, potrzeby 
zapobiegania nabywaniu odporności oraz 
możliwości zwalczania metodami 
mechanicznymi i biologicznymi, nadając 
priorytet niechemicznym metodom 
ochrony roślin oraz ochrony przed 
szkodnikami i gospodarowania uprawami;

Or. en

Uzasadnienie

Optimum efficacy is a biased term. It is therefore better to ensure that only the minimum 
quantity is used. Good Plant Protection Practice is much broader than the current definition 
that just includes considerations regarding the application of pesticides (see definition of 
Integrated Pest Management above). It is therefore necessary to clarify the definition as only 
referring to Plant Protection Products.

The only real solution to eliminate the adverse impacts of pesticides on public health, 
animals, wildlife and wider environment is to take a preventative and truly sustainable 
approach by prioritising non-chemical methods of plant protection and pest and crop 
management. 

To provide for optimum plant protection while minimising risks to human and animal health 
and to the environment, it is essential to avoid the build-up of resistance. If resistance occurs, 
this may create the need to use plant protection products with a greater impact on human and 
animal health and on the environment. Prevention of the build-up of resistance therefore 
needs to be included in the definition of good plant protection practice

Reinstatement of first reading Amendment 53.
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Poprawka 50

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 19

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19) „ochrona danych” (19) „ochrona danych”

Czasowe prawo właściciela sprawozdania
z testu lub badania, dzięki któremu 
sprawozdanie takie nie może zostać 
wykorzystane na rzecz innego 
wnioskodawcy;

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 55 z pierwszego czytania.

Poprawka 51

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 19 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19a) „państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy”
Państwo członkowskie przyjmujące 
odpowiedzialność za ocenę substancji 
aktywnych, sejfnerów lub synergetyków. 
Jest ono zobowiązane do wywiązywania 
się z tego zadania w sposób profesjonalny 
oraz opublikowania w przewidzianym 
terminie sprawozdania z oceny wpływu.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest podanie definicji państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy.

Przywrócenie poprawki 56 z pierwszego czytania.

Poprawka 52

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 3 – punkt 19 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19b) „testy i badania”
Badanie lub doświadczenie mające na 
celu określenie właściwości i zachowania 
się substancji czynnej lub środków 
ochrony roślin, ustalenie zagrożenia 
wynikającego z kontaktu z substancjami 
czynnymi i/lub odnośnymi produktami ich 
rozkładu, określenie bezpiecznych 
poziomów narażenia na działanie oraz 
określenie warunków bezpiecznego 
stosowania środków ochrony roślin.

Or. en

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

Przywrócenie poprawki 57 z pierwszego czytania.

Poprawka 53

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W ocenie substancji czynnej najpierw 
ustala się, czy zostały spełnione kryteria 
zatwierdzania określone w pkt 3.6.2–3.6.4 i 
3.7 załącznika II. Jeśli kryteria te zostały 

W ocenie substancji czynnej najpierw 
ustala się, czy zostały spełnione kryteria 
zatwierdzania określone w pkt 3.6.2–3.6.5 i 
3.7 załącznika II. Jeśli kryteria te zostały 
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spełnione, w ramach oceny ustala się 
następnie, czy spełnione zostały inne 
kryteria zatwierdzenia określone w pkt 2 i 
3 załącznika II.

spełnione, w ramach oceny ustala się 
następnie, czy spełnione zostały inne 
kryteria zatwierdzenia określone w pkt 2 i 
3 załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie
W ocenie powinno się w pierwszej kolejności przyjrzeć kryteriom granicznym, łącznie z 
kryterium o właściwościami powodowania zaburzeń endokrynologicznych podanym w pkt. 
3.6.5. załącznika II. 

Poprawka do nowego ustępu dodanego przez Radę.

Poprawka 54

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(a) nie mają jakiegokolwiek szkodliwego 
wpływu na zdrowie ludzi, w tym grup 
szczególnie wrażliwych, lub na zdrowie 
zwierząt, z uwzględnieniem znanego 
wpływu w postaci kumulacji w organizmie
i działania synergicznego, jeżeli
uzgodniono metody umożliwiające ocenę 
takiego wpływu; ani nie mają wpływu na 
wody gruntowe;

(a) nie mogą mieć szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, w szczególności na zdrowie 
użytkowników, którzy mają bezpośredni 
kontakt z tymi środkami, mieszkańców 
i osób postronnych oraz grup szczególnie 
wrażliwych, lub na zdrowie zwierząt, z 
uwzględnieniem znanego wpływu w 
postaci kumulacji w organizmie i działania
synergicznego, jeżeli dostępne są metody 
umożliwiające ocenę takiego wpływu; ani 
nie mają wpływu na wody gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszystkie grupy szczególnie wrażliwe. Należy stosować dostępne metody 
oceny skutków kumulacji w organizmie i skutków synergicznych, nie zaś oczekiwać na 
porozumienie w sprawie takich metod, co może doprowadzić do ogromnych opóźnień.
Przywrócenie poprawki 296 z pierwszego czytania oraz tekstu wniosku Komisji. 
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Poprawka 55

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) nie mają żadnego niedopuszczalnego 
wpływu na środowisko;

b) nie mogą mieć żadnego 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko, 
z uwzględnieniem skutków kumulacji w 
organizmie i skutków synergicznych oraz 
wszystkich istotnych dróg narażenia 
organizmów w środowisku naturalnym;
Urząd przedstawi metody umożliwiające 
ocenę takich skutków;

Or. en

Uzasadnienie

Ocena powinna odzwierciedlać rzeczywistość, łącznie z potencjalnymi skutkami kumulacji w 
organizmie i skutkami synergicznymi. 

Przywrócenie poprawki 255 z pierwszego czytania.

Poprawka 56

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W przypadku pozostałości o znaczeniu 
toksykologicznym, ekotoksykologicznym, 
środowiskowym lub dotyczącym wody 
pitnej istnieją powszechnie stosowane 
metody ich pomiaru. Normy analityczne 
muszą być powszechnie dostępne.

W przypadku pozostałości wszystkich 
zatwierdzonych substancji istnieją 
powszechnie stosowane metody ich 
pomiaru, które są wystarczająco 
precyzyjne odnośnie do wszelkich 
technicznie wykrywalnych poziomów, 
które mogą wystąpić we wszelkich 
nośnikach o charakterze środowiskowym 
i biologicznym. Pozostałości są możliwe 
do wykrycia przy pomocy zwykłych metod 
wykrywania pozostałości wtórnych, które 
stosuje się we wspólnotowych 
laboratoriach referencyjnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zagrożenia i negatywny wpływ stosowania pestycydów, należałoby 
stosować powszechnie metody pomiaru pozostałości wszystkich zatwierdzonych substancji. 
Metody te muszą być wystarczająco precyzyjne, by wykryć wszelkie technicznie 
rozpoznawalne poziomy obecne w mediach o charakterze środowiskowym i biologicznym. 
Obejmuje to cząstki, kropelki i opary obecne w powietrzu, pozostałości przenoszone z pyłkiem 
kwiatowym lub pyłem zbożowym (np. w czasie żniw), roznoszenie zanieczyszczonej gleby, 
przemieszczanie się pestycydów na duże odległości oraz pozostałości obecne w wodzie, 
żywności i paszy itd.

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 
niewykrywalnych za pomocą ogólnie stosowanych metod.

Przywrócenie poprawki 62 z pierwszego czytania.

Poprawka 57

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) nie ma natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, bezpośrednio 
lub poprzez wodę pitną (z uwzględnieniem 
substancji powstających w wyniku 
uzdatniania wody), żywność, paszę lub 
powietrze, ani skutków w miejscu pracy 
lub poprzez inny pośredni wpływ, 
z uwzględnieniem znanego wpływu w 
postaci kumulacji w organizmie i działania 
synergicznego, jeżeli uzgodniono metody 
umożliwiające ocenę takiego wpływu; ani 
nie ma wpływu na wody gruntowe;

b) nie ma natychmiastowego lub 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi, zwłaszcza zdrowie 
mieszkańców lub osób postronnych oraz 
szczególnie wrażliwych grup ludności lub
zwierząt, bezpośrednio lub poprzez wodę 
pitną (z uwzględnieniem substancji 
powstających w wyniku uzdatniania 
wody), żywność, paszę lub powietrze,
łącznie z lokalizacjami odległymi od 
miejsca wykorzystania tych substancji w 
wyniku przemieszczania się na duże 
odległości, ani skutków w miejscu pracy 
lub poprzez inny pośredni wpływ, 
z uwzględnieniem znanego wpływu w 
postaci kumulacji w organizmie i działania 
synergicznego, jeżeli metody 
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umożliwiające ocenę takiego wpływu są 
dostępne;  ani nie ma wpływu na wody
powierzchniowe lub gruntowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić wszystkie grupy narażone na ryzyko działania pestycydów, a zwłaszcza 
mieszkańców, którzy mogą być regularnie narażeni na działanie pestycydów pochodzących z 
różnych źródeł. 

Dojście do porozumienia w sprawie stosowanych metod trwa z reguły długo. W przypadku, 
gdy metody oceny skutków kumulacji w organizmie oraz skutków synergicznych są dostępne, 
trzeba z nich korzystać. 

Przywrócenie poprawki 297 z pierwszego czytania oraz tekstu wniosku Komisji. 

Poprawka 58

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(e) nie ma jakiegokolwiek 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko, 
w szczególności w odniesieniu do 
następujących kwestii:

(e) nie ma jakiegokolwiek 
niedopuszczalnego wpływu na środowisko, 
w szczególności w odniesieniu do 
następujących kwestii:

(i) jego losu i dystrybucji w 
środowisku, w szczególności
w odniesieniu do zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych – w tym wód 
estuaryjnych i wód przybrzeżnych – wód 
gruntowych, powietrza i gleby;

(i) jego losu i dystrybucji w środowisku, w 
szczególności w odniesieniu do 
zanieczyszczenia - w tym wód 
estuaryjnych i wód przybrzeżnych - 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 niebędące 
celem działania;

(ii) wpływu na gatunki niebędące celem 
działania, szczególnie na zachowanie się 
tych gatunków;

(iii) wpływu na różnorodność 
biologiczną.

(iii) wpływu na różnorodność biologiczną i 
na ekosystem;
(iiia) wpływu na zagładę gatunków 
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zagrożonych wyginięciem.

Or. en

Uzasadnienie

Many pesticides have indirect effects on the ecosystem, i.e. through food chain effects 
(reduced bird population in agro-ecosystems due to massive reduction of prey insects). These 
effects should be taken into account as far as possible.
Special attention should also be given to the environmental effects due to long-range 
environmental transportation of plant protection products, e.g. in the Arctic region.

Too often mortality alone is studied and not effects on behaviour. This must therefore be 
specified.

Habitats of species threatened with extinction which appear on the Red List are to be found in 
many parts of Europe.

Pesticides and other plant protection products are a threat to birds in particular, given that 
they migrate and feed in many different areas where spraying and other treatments involving 
pesticides, among other substances, may take place. Feeding by rare species of animal in 
contaminated areas could bring about the extinction of those species.

Reinstating first reading Amendment 64.

Poprawka 59

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 – ustęp 7

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

7. W drodze odstępstwa od ust. 1, w 
przypadku gdy na podstawie 
udokumentowanych dowodów uznano, że 
substancja czynna jest niezbędna do 
zwalczania poważnego niebezpieczeństwa 
dla zdrowia roślin, któremu nie można 
zapobiec innymi dostępnymi sposobami, 
taka substancja czynna może zostać 
zatwierdzona na okres nieprzekraczający 
pięciu lat, nawet jeśli substancja ta nie 
spełnia kryteriów określonych 
w załączniku II pkt 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 lub 
3.8.2, pod warunkiem że stosowanie tej 

skreślony
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substancji czynnej podlega środkom 
ograniczającym ryzyko, które mają 
zapewnić zminimalizowanie narażenia 
ludzi i środowiska. W przypadku tych 
substancji najwyższe dopuszczalne 
poziomy pozostałości określa się zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 396/2005.
Odstępstwa tego nie stosuje się wobec 
substancji czynnych, które zostały lub 
muszą zostać sklasyfikowane zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG jako substancje 
rakotwórcze kategorii pierwszej lub 
substancje toksyczne dla reprodukcji 
kategorii 1.

Or. en

Uzasadnienie

Rolnictwo wymagające, aby substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla 
reprodukcji kategorii pierwszej lub drugiej były stosowane w celu kontrolowania poważnego 
zagrożenia dla zdrowia, opiera się na całkowicie nieprawidłowych podstawach. Nie ma 
powodu, aby zezwalać na jakiekolwiek odstępstwa od rygorystycznych kryteriów. 

Skreślenie nowego ustępu dodanego przez Radę.

Poprawka 60

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 4a
Badania na zwierzętach

W celu uniknięcia badań na zwierzętach 
badania na zwierzętach kręgowych do 
celów niniejszego rozporządzenia 
przeprowadza się tylko w ostateczności. 
Należy wspierać stosowanie badań bez 
udziału zwierząt i inteligentnych strategii 
badań oraz zabronić powielania badań na 
zwierzętach kręgowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Wspieranie inteligentnych strategii badań oraz obowiązkowe udostępnianie danych może 
przyczynić się znacząco do zmniejszenia liczby zwierząt wykorzystywanych do badań.

Przywrócenie poprawki 66 z pierwszego czytania.

Poprawka 61

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 6 – punkt i a) (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 68 z pierwszego czytania.

Poprawka 62

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Urząd odpowiada za koordynację 
procedury zatwierdzania.
Opiera się przy tym na właściwych 
organach państw członkowskich.

1. Wniosek o zatwierdzenie substancji 
czynnej lub zmianę warunków 
zatwierdzenia jest przedkładany przez 
producenta substancji czynnej państwu 
członkowskiemu, zwanemu dalej 

Wniosek o zatwierdzenie substancji 
czynnej lub zmianę warunków 
zatwierdzenia jest przedkładany przez 
producenta substancji czynnej Urzędowi
wraz z pełną i podsumowującą
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„państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy” wraz z dokumentacją
skróconą i pełną, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 
lub z naukowo umotywowanym 
uzasadnieniem nieskładania niektórych 
części tej dokumentacji, z których wynika, 
że substancja czynna spełnia kryteria 
zatwierdzania określone w art. 4.

dokumentacją, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 
lub upoważnieniem do korzystania z
danych takiej dokumentacji lub naukowo 
umotywowanym uzasadnieniem 
nieskładania niektórych części tej 
dokumentacji, z których wynika, że 
substancja czynna spełnia kryteria
zatwierdzania określone w art. 4. Urząd 
informuje właściwe organy państw 
członkowskich o otrzymanych wnioskach.

Stowarzyszenie producentów powołane 
przez producentów w celu spełnienia 
warunków niniejszego rozporządzenia 
może złożyć wspólny wniosek.

Państwo członkowskie może wybrać 
substancję czynną, w odniesieniu do 
której Urząd otrzymał wniosek, w celu
uzyskania statusu państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy.

Wniosek jest rozpatrywany przez państwo 
członkowskie zaproponowane przez 
wnioskodawcę, chyba że inne państwo 
członkowskie wyrazi zgodę na jego 
rozpatrzenie.

W przypadku, gdy dwa lub więcej państwa 
członkowskie wyrażają chęć uzyskania 
statusu państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy i nie mogą 
dojść do porozumienia w kwestii tego, 
które z nich będzie organem właściwym,
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy zostanie wyznaczone 
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 79 ust. 3.

Decyzja opiera się na obiektywnych 
kryteriach, takich jak warunki 
geograficzne, rolnicze i klimatyczne, 
zwłaszcza w odniesieniu do organizmów 
docelowych, wyniki i bezstronność organu 
właściwego i laboratorium 
referencyjnego, a także brak powiązań z 
producentami.

Or. en

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 powinny być rozstrzygane w ramach procedury komitologii w oparciu 
o obiektywne kryteria.

Przywrócenie poprawki 69 z pierwszego czytania.
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Poprawka 63

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 70 z pierwszego czytania.

Poprawka 64

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1b. Ocena wniosku może zostać 
przeprowadzona przez kilka państw 
członkowskich wspólnie w ramach 
systemu współpracy „co-rapporteur 
system”. 

Or. en
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Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 71 z pierwszego czytania.

Poprawka 65

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Składając wniosek wnioskodawca może 
– zgodnie z art. 63 – żądać, by niektóre 
informacje, w tym określone części 
dokumentacji, były traktowane jako poufne 
oraz fizycznie oddziela te informacje.

2. Składając wniosek wnioskodawca może 
– zgodnie z art. 63 – żądać, by niektóre 
informacje, w tym określone części 
dokumentacji, były traktowane jako poufne 
oraz fizycznie oddziela te informacje. W 
przypadku każdego dokumentu lub każdej 
części dokumentu musi on wyjaśnić, 
dlaczego mają być one traktowane jako 
poufne.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie wnioski o poufność muszą zostać właściwie uzasadnione.

Przywrócenie tekstu z wniosku Komisji.

Poprawka 66

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(c) dla każdego punktu określającego 
wymogi dotyczące danych dla środka 
ochrony roślin, podsumowania i wyniki 
testów i badań, nazwę ich właściciela i 
tożsamość osoby lub nazwę instytutu, 
który przeprowadził testy i badania, istotne 
dla oceny kryteriów, przewidzianych w art. 

(c) dla każdego punktu określającego 
wymogi dotyczące danych dla środka 
ochrony roślin, podsumowania i wyniki 
testów i badań, nazwę ich właściciela i 
tożsamość osoby lub nazwę instytutu, 
który przeprowadził testy i badania, istotne 
dla oceny kryteriów, przewidzianych w art. 
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4 ust. 2 i 3, dla jednego lub większej liczby 
środków ochrony roślin, które są 
reprezentatywne dla zastosowań 
wymienionych w lit. a), z uwzględnieniem 
faktu, że brak w dokumentacji danych, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, wynikający z proponowanego 
ograniczonego zakresu reprezentatywnych 
zastosowań substancji czynnej, może 
prowadzić do ograniczeń w zatwierdzeniu;

4 ust. 2 i 3, dla jednego lub większej liczby 
środków ochrony roślin, które są 
reprezentatywne dla zastosowań 
wymienionych w lit. a), z uwzględnieniem 
faktu, że brak w dokumentacji danych, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, wynikający z proponowanego 
ograniczonego zakresu reprezentatywnych 
zastosowań substancji czynnej, prowadzi
do ograniczeń w zatwierdzeniu;

Or. en

Uzasadnienie

Brak danych w dokumentacji doprowadzi do ograniczeń w zatwierdzeniu.

Sformułowanie kompromisowe w stosunku do poprawki 74 z pierwszego czytania.

Poprawka 67

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ca) dla każdego testu lub badania z 
udziałem kręgowców, uzasadnienie 
kroków podjętych w celu unikania badań 
na zwierzętach oraz powtarzania badań 
na kręgowcach;

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 75 z pierwszego czytania.
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Poprawka 68

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4a. Do dokumentacji wnioskodawca 
dołącza wszystkie recenzowane, ogólnie 
dostępne publikacje naukowe poświęcone 
danej substancji czynnej i jej metabolitom 
w kontekście negatywnych skutków 
ubocznych dla zdrowia, środowiska i 
gatunków innych niż docelowe. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 78 z pierwszego czytania.

Poprawka 69

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W terminie dwunastu miesięcy od daty 
powiadomienia przewidzianego w art. 9 
ust. 3 akapit pierwszy, państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
przygotowuje i przedkłada Komisji 
sprawozdanie (dalej zwane „projektem 
sprawozdania z oceny”) wraz z kopią dla 
Urzędu, oceniające, czy można się 
spodziewać, że dana substancja czynna 
spełnia kryteria zatwierdzenia, określone w 
art. 4.

1. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy może rozpocząć ocenę 
sprawozdań z testów i badań niezwłocznie 
po ich przedłożeniu przez wnioskodawcę, 
również przed datą powiadomienia 
przewidzianego w pierwszym akapicie art. 
9 ust. 3. W terminie dwunastu miesięcy od 
daty powiadomienia przewidzianego w art. 
9 ust. 3 akapit pierwszy, państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
przygotowuje i przedkłada Komisji 
sprawozdanie (dalej zwane „projektem 
sprawozdania z oceny”) wraz z kopią dla 
Urzędu, oceniające, czy można się 
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spodziewać, że dana substancja czynna 
spełnia kryteria zatwierdzenia, określone w 
art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Rozpoczęcie oceny dostępnych informacji przed uzyskaniem kompletnych danych przyspieszy 
dostęp nowych, nowatorskich produktów do rynku. 

Częściowe przywrócenie poprawki 80 z pierwszego czytania.

Poprawka 70

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit trzeci

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Jeśli zgodnie z art. 4 ust. 1 podczas oceny 
zostanie ustalone, że kryteria zatwierdzenia 
określone w pkt 3.6.2–3.6.4 i 3.7 
załącznika II nie zostały spełnione, projekt 
sprawozdania z oceny ogranicza się do tej 
części oceny.

Jeśli zgodnie z art. 4 ust. 1 podczas oceny 
zostanie ustalone, że kryteria zatwierdzenia 
określone w pkt 3.6.2–3.6.5 i 3.7 
załącznika II nie zostały spełnione, projekt 
sprawozdania z oceny ogranicza się do tej 
części oceny.

Or. en

Uzasadnienie

W ocenie powinno przyjrzeć rygorystycznym kryteriom, łącznie z kryterium o właściwościach 
powodowania zaburzeń endokrynologicznych podanym w pkt 3.6.5. załącznika II. 

Poprawka do nowego ustępu dodanego przez Radę.

Poprawka 71

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 11 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy potrzebuje 

3. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy potrzebuje 
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dodatkowych badań lub informacji, ustala 
termin ich dostarczenia przez 
wnioskodawcę. W takim przypadku okres 
dwunastomiesięczny zostaje przedłużony o 
dodatkowy okres przyznany przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. 
Dodatkowy okres wynosi maksymalnie 
sześć miesięcy i kończy się w momencie 
otrzymania dodatkowych informacji przez 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy. Informuje ono o tym 
odpowiednio Komisję i Urząd.

dodatkowych badań lub informacji, ustala 
termin ich dostarczenia przez 
wnioskodawcę. W takim przypadku okres 
dwunastomiesięczny zostaje przedłużony o 
dodatkowy okres przyznany przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. 
Dodatkowy okres wynosi maksymalnie 
sześć miesięcy i kończy się w momencie 
otrzymania dodatkowych informacji przez 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy. Informuje ono o tym 
odpowiednio Komisję i Urząd.

Przedkładając dodatkowe informacje, 
wnioskodawca składa jednocześnie 
wszelkie wnioski o ochronę danych 
zgodnie z art. 59. Zastosowanie ma art. 7 
ust. 2.

Jeżeli do końca dodatkowego okresu, 
wnioskodawca nie przedstawił 
dodatkowych badań lub informacji, 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy informuje wnioskodawcę, 
Komisję i Urząd oraz wskazuje brakujące 
elementy w ocenie załączonej do projektu 
sprawozdania z oceny.

Jeżeli do końca dodatkowego okresu, 
wnioskodawca nie przedstawił 
dodatkowych badań lub informacji, 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy informuje wnioskodawcę, 
Komisję i Urząd, że wniosek jest 
niedopuszczalny.

Or. en

Uzasadnienie

Powinien istnieć mechanizm zastrzegający ochronę danych w przypadku przedkładania 
dodatkowych informacji.
Aby zachować spójność z podobnymi przepisami zawartymi w art. 9 ust. 2, 37 ust. 1 i 48 ust. 
3, państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powinno uznać wniosek za 
niedopuszczalny, jeżeli wnioskodawca nie przedstawił dodatkowych informacji po upływie 
dodatkowego okresu.

Częściowe przywrócenie poprawki 80 z pierwszego czytania oraz poprawka do nowego 
ustępu dodana przez Radę.
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Poprawka 72

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania 
stanowiska od Urzędu, Komisja 
przedstawia sprawozdanie, dalej zwane 
„sprawozdaniem z przeglądu”, oraz projekt 
rozporządzenia komitetowi, o którym 
mowa w art. 79 ust. 1, uwzględniając 
projekt sprawozdania z oceny 
przygotowany przez państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy oraz 
stanowisko Urzędu.

1. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
stanowiska od Urzędu, Komisja 
przedstawia sprawozdanie (dalej zwane 
„sprawozdaniem z przeglądu”), oraz 
projekt rozporządzenia komitetowi, o 
którym mowa w art. 79 ust. 1, 
uwzględniając projekt sprawozdania z 
oceny przygotowany przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
oraz stanowisko Urzędu.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie potrzebuje sześciu miesięcy na sporządzenie sprawozdania dotyczącego w pełni 
przeanalizowanej dokumentacji. Procedurę należy przyspieszyć.

Przywrócenie poprawki 86 z pierwszego czytania.

Poprawka 73

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Wnioskodawca ma możliwość 
przedstawiania 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 przedstawiania uwag do 
sprawozdania z przeglądu.

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

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zwiększyć przejrzystość procedury.

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

Przywrócenie poprawki 87 z pierwszego czytania.

Poprawka 74

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 13 - ustęp 2 - wprowadzenie i litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Na podstawie sprawozdania z przeglądu, 
innych czynników związanych
z rozpatrywaną kwestią oraz zasady 
ostrożności, jeżeli stosują się warunki 
określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 178/2002, zostaje przyjęte -
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 79 ust. 3 - rozporządzenie, 
które przewiduje, że:

2. Na podstawie sprawozdania z przeglądu, 
innych czynników związanych z 
rozpatrywaną kwestią oraz zasady 
ostrożności, jeżeli stosują się warunki 
określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 178/2002, z należytym 
uzasadnieniem zostaje przyjęte - zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 79 ust. 4 -
rozporządzenie, które przewiduje, że:

(a) substancja czynna jest zatwierdzona, z 
zastrzeżeniem z warunków i ograniczeń,
o których mowa w art. 6, w odpowiednich 
przypadkach;

(a) substancja czynna jest zatwierdzona, z 
zastrzeżeniem warunków i ograniczeń, o 
których mowa w art. 6, w odpowiednich 
przypadkach, i włączona do 
załącznika IIa;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna dla dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w 
sprawie komitologii. Należy zwiększyć przejrzystość procedury. Dlatego też należy utrzymać 
włączenie zatwierdzonych substancji do załącznika rozporządzenia.

Przywrócenie poprawki 88 z pierwszego czytania. 
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Poprawka 75

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 13 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Zatwierdzone substancje czynne zostają 
włączone do rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 75 ust. 3, zawierającego
wykaz zatwierdzonych substancji 
czynnych. Komisja prowadzi publicznie 
dostępny wykaz zatwierdzonych substancji 
czynnych w formie elektronicznej.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 89 z pierwszego czytania.

Poprawka 76

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 14 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Przedłużenie zatwierdzenie odbywa się 
na okres nieprzekraczający piętnastu lat.
Zatwierdzenie substancji czynnej, o której 
mowa w art. 4 ust. 7, jest przedłużane na 
okres nieprzekraczający pięciu lat.

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

Or. en

Uzasadnienie

W proponowanym tekście odnowienie zezwolenia przez państwo członkowskie wynika z 
odnowienia substancji czynnej (artykuł 43 ust. 5). 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. 1 proponowanego tekstu, jak również z zasadą 
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zapewnienia wysokiego standardu ochrony (punkt 9 preambuły).

Przywrócenie poprawki 90 z pierwszego czytania.

Poprawka 77

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 15 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Wniosek o przedłużenie przewidziany w 
art. 14 zostaje przedłożony przez 
producenta substancji czynnej państwu 
członkowskiemu, wraz z kopią dla 
pozostałych państw członkowskich, 
Komisji i Urzędu, nie później niż trzy lata 
przed wygaśnięciem pierwszego 
zatwierdzenia.

1. Wniosek o przedłużenie przewidziany w 
art. 14 zostaje przedłożony przez 
producenta substancji czynnej wybranemu
państwu członkowskiemu, wraz z kopią dla 
pozostałych państw członkowskich, 
Komisji i Urzędu, nie później niż trzy lata 
przed wygaśnięciem pierwszego 
zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 91 z pierwszego czytania.

Poprawka 78

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 18 - litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) niezbędne dane, które należy 
przedłożyć;

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

Or. en
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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.

Przywrócenie poprawki 92 z pierwszego czytania.

Poprawka 79

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 20 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
przewidzianą art. 79 ust. 3, zostaje przyjęte 
rozporządzenie, które przewiduje, że:

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 
79 ust. 4, zostaje przyjęte rozporządzenie
wraz z należytym uzasadnieniem, które 
przewiduje, że:

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 94 z pierwszego czytania.

Poprawka 80

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 20 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Jeśli pozwalają na to przesłanki 
przemawiające za nieodnawianiem
zatwierdzenia, rozporządzenie, o którym 
mowa w ust. 1, przewiduje okres na 
zużycie zapasów - nieprzekraczający
jednego roku - dla wprowadzania do 
obrotu, a także okres nie dłuższy niż jeden 
rok dla wyprzedaży, składowania i zużycia 
istniejących zapasów danych środków
ochrony roślin.

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

W przypadku wycofania zatwierdzenia lub 
jeżeli zatwierdzenie nie jest przedłużone ze 

W przypadku wycofania zatwierdzenia lub 
jeżeli zatwierdzenie nie jest przedłużone ze 
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względu na bezpośrednie
niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi lub 
zwierząt lub dla środowiska, dane środki 
ochrony roślin zostają natychmiast 
wycofane z obrotu.

względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia 
ludzi lub zwierząt lub dla środowiska, dane 
środki ochrony roślin zostają natychmiast 
wycofane z obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy okres nieprzekraczający jednego roku powinien być przyznawany tylko jeżeli 
przyczyny nieodnowienia zatwierdzenia nie dotyczą ochrony zdrowia lub środowiska.  Po 
upływie tego okresu producenci powinni zapewnić bezpieczne usunięcie i likwidację swoich 
produktów. Natychmiastowe wycofanie zatwierdzenia następuje jeżeli zatwierdzenie środka 
ochrony roślin nie zostało odnowione ze względu na zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub 
zdrowia zwierząt albo dla środowiska.

Przywrócenie poprawki 95 z pierwszego czytania.

Poprawka 81

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Komisja może w każdej chwili 
dokonać przeglądu zatwierdzenia 
substancji czynnej. Może wziąć pod uwagę 
wniosek państwa członkowskiego o 
przegląd zatwierdzenia danej substancji 
czynnej.

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie przejrzystości procesu i połączenie wniosku z zasadą 
ostrożności. Ma również zagwarantować, że decyzje będą uwzględniały aktualną wiedzę 
naukową i techniczną, zgodnie z artykułem 4 ust. 1 wniosku oraz zasadą ustanowioną w 
punkcie 9 preambuły, zgodnie z którą należy zapewnić wysoki standard ochrony. 

Przywrócenie poprawki 97 z pierwszego czytania.
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Poprawka 82

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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.

Or. en

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.

Przywrócenie poprawki 98 z pierwszego czytania.

Poprawka 83

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.  Jeżeli Komisja uzna, że kryteria 
zatwierdzenia przewidziane w art. 4 
przestały być spełniane lub nie zostały 
dostarczone dalsze informacje wymagane 
zgodnie z art. 6 lit. f), rozporządzenie w 
celu wycofania lub zmiany zatwierdzenia 
zostaje przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3.

3.  Jeżeli Komisja uzna, że kryteria 
zatwierdzenia przewidziane w art. 4 
przestały być spełniane lub nie zostały 
dostarczone dalsze informacje wymagane 
zgodnie z art. 6 lit. f), rozporządzenie w 
celu wycofania lub zmiany zatwierdzenia 
zostaje przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 79 ust. 4.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 99 z pierwszego czytania.

Poprawka 84

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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. 79 ust. 4 niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. en

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.

Przywrócenie poprawki 100 z pierwszego czytania.
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Poprawka 85

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

* Po upływie roku od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba ustanowienia jasnych i obiektywnych kryteriów pozwalających określić, 
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które substancje mogą zostać oznaczone jako substancje o niskim profilu ryzyka. Nie zostały 
one bowiem zdefiniowane we wniosku. W celu zachęcenia do badań nad mniej szkodliwymi 
substancjami i środkami istotne jest, aby zapewnić przedsiębiorstwom jasność i pewność 
prawną w zakresie dokładnego znaczenia profilu niskiego ryzyka. Część wymienionych tu 
kryteriów pochodzi z dyrektywy o produktach biobójczych, 98/8/WE. Poprzez zastosowanie 
tych kryteriów, od 25% do 30% czynnych substancji zostanie uznanych za przedstawiające 
niskie ryzyko.

Przywrócenie poprawki 102 z pierwszego czytania.

Poprawka 86

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1a. Nie naruszając postanowień art. 5 
czynne substancje oparte na środkach 
kontroli biologicznej odpowiadające 
kryteriom art. 4 zatwierdza się na okres 
nieprzekraczający 15 lat w przypadku, gdy 
oczekuje się, że środki ochrony roślin 
zawierające te środki kontroli biologicznej 
prezentują jedynie niski poziom 
zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz dla środowiska naturalnego, jak 
określono w art. 47 ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 103 z pierwszego czytania.
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Poprawka 87

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 22 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Zastosowanie mają art. 4 oraz art. 6–21 i 
sekcja 5 załącznika II. Substancje czynne 
niskiego ryzyka wymienia się oddzielnie w
rozporządzeniu, o którym mowa w art. 13 
ust. 4.

2. Zastosowanie mają art. 4 oraz art. 6–21 i 
sekcja 5 załącznika II. Substancje czynne 
niskiego ryzyka wymienia się oddzielnie w
załączniku IIa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawką do art. 13 ust. 2, która ustanawia PRPK do zatwierdzania 
substancji czynnych.

Poprawiono nowe zdanie dodane przez Radę.

Poprawka 88

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 23 - ustęp 1 - akapit 1 i akapit 2 - część wprowadzająca

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Substancje podstawowe są 
zatwierdzane zgodnie z ust. 2–6. W drodze 
odstępstwa od art. 5, zatwierdzenie jest 
udzielane na czas nieokreślony.

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

Do celów ust. 2-6 niniejszego artykułu 
substancja podstawowa to substancja 
czynna, która:

Or. en

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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Przywrócenie poprawki 104 z pierwszego czytania.

Poprawka 89

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Dla celów niniejszego rozporządzenia 
substancja czynna spełniająca kryteria 
środka spożywczego zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 jest uznawana za substancję 
podstawową.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje stanowiące środki spożywcze zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 są 
z definicji, jako środki spożywcze, nietoksyczne. Substancje takie, np. oleje słonecznikowe, są 
obecnie wykorzystywane w rolnictwie ekologicznym.

Przywrócenie poprawki 274 z pierwszego czytania.

Poprawka 90

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W drodze odstępstwa od art. 4
substancja podstawowa zostaje 
zatwierdzona, jeżeli odpowiednie oceny 
przeprowadzone zgodnie z innymi aktami 
prawnymi Wspólnoty regulującymi 
stosowanie tej substancji do celów innych 
niż cele środka ochrony roślin wykażą, że 
substancja nie ma bezpośredniego ani 
opóźnionego szkodliwego wpływu na 
zdrowie ludzi lub zwierząt, ani 

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 cele środka 
ochrony roślin wykażą, że substancja nie 
ma bezpośredniego ani opóźnionego 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub 
zwierząt, ani niedopuszczalnego wpływu 
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niedopuszczalnego wpływu na środowisko. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura oceny ryzyka powinna być obowiązkowa także dla substancji podstawowych.

Przywrócenie poprawki 105 z pierwszego czytania.

Poprawka 91

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 23 – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5. Stosuje się art. 6 i 13. Substancje 
podstawowe wymienia się oddzielnie w
rozporządzeniu, o którym mowa w art. 13 
ust. 4.

5. Stosuje się art. 6 i 13. Substancje 
podstawowe wymienia się oddzielnie w
załączniku IIa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawką do art. 13 ust. 2, która ustanawia PRPK do zatwierdzania 
substancji czynnych.

Poprawiono nowe zdanie dodane przez Radę.
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Poprawka 92

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 1 

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Substancja czynna spełniająca kryteria 
przewidziane w art. 4 zostaje zatwierdzona
jako substancja kwalifikująca się do 
zastąpienia, jeżeli spełnia jedno lub więcej 
kryteriów dodatkowych określonych w pkt 
4 załącznika II. W drodze odstępstwa od 
art. 14 ust. 2 zatwierdzenie może zostać 
przedłużone jednokrotnie lub wielokrotnie 
na okres nieprzekraczający dziesięciu lat.

1. W drodze odstępstwa od art. 5 i art. 14 
ust. 2, substancja czynna spełniająca 
kryteria przewidziane w art. 4 zostaje 
zatwierdzona 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 pkt 4 załącznika II.

Or. en

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 dużo. Przykładowo w Szwecji program zastępowania 
pestycydów został zakończony przy podaniu 5 lat jako nieprzekraczalnego terminu znalezienia 
alternatywy. Naczelnym priorytetem powinno być zastępowanie środków ochrony roślin przez 
ich niechemiczne alternatywy.

Przywrócenie poprawki 106 z pierwszego czytania.

Poprawka 93

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 24 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 stosuje się art. 
4–21. Substancje kwalifikujące się do 
zastąpienia wymienia się oddzielnie w
rozporządzeniu, o którym mowa w art. 13 

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 stosuje się art. 
4–21. Substancje kwalifikujące się do 
zastąpienia wymienia się oddzielnie w
załączniku IIa.
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ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawką do art. 13 ust. 2, która ustanawia PRPK do zatwierdzania 
substancji czynnych.

Poprawiono nowe zdanie dodane przez Radę.

Poprawka 94

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1a. Dla zatwierdzenia sejfnera 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 sejfner lub 
synergetyk.

Or. en

Uzasadnienie

Sejfnery i synergetyki są oceniane w stosunku do różnych innych substancji czynnych, z 
którymi mają być łączone.

Przywrócenie poprawki 107 z pierwszego czytania.
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Poprawka 95

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 26

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W ciągu…* zostaje przyjęte 
rozporządzenie ustanawiające program 
prac dla stopniowego przeglądu 
synergetyków i sejfnerów znajdujących się 
w obrocie w chwili wejścia w życie tego
rozporządzenia, zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 79 ust. 4. Rozporządzenie
zawiera procedury dotyczące 
powiadamiania, oceny i podejmowania
decyzji. Wymaga od stron 
zainteresowanych przedłożenia w 
określonym terminie wszelkich 
niezbędnych danych państwom 
członkowskim, Komisji i Urzędowi.

W ciągu...* zostaje przyjęte 
rozporządzenie ustanawiające program 
prac dla stopniowego przeglądu 
synergetyków i sejfnerów znajdujących się 
w obrocie w chwili wejścia w życie
rozporządzenia zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 251 Traktatu, 
ustanawiające program . Rozporządzenie
obejmuje ustanowienie procedur w 
zakresie wymagań dotyczących danych, w 
tym środków służących ograniczeniu 
badań na zwierzętach do minimum, 
powiadomień, ocen i podejmowania
decyzji. Wymaga od stron 
zainteresowanych przedłożenia w 
określonym terminie wszelkich 
niezbędnych danych państwom 
członkowskim, Komisji i Urzędowi.

* Uwaga dla Dz.U. 60 miesiące od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

* Uwaga dla Dz.U.: 24 miesiące od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 108 z pierwszego czytania.

Poprawka 96

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 27 - tytuł i ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Składniki obojętne Zatwierdzenie składników obojętnych
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1. Włączanie składnika obojętnego w 
skład środka ochrony roślin nie jest 
dozwolone, jeżeli stwierdzono, że:

1. Składnik obojętny zostaje zatwierdzony, 
jeżeli ustalono, że:

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

(a) składnik obojętny lub jego 
pozostałości, powstałe wskutek stosowania 
zgodnego z dobrą praktyką ochrony roślin i 
realistycznymi warunkami stosowania nie 
ma szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi 
lub zwierząt lub na wody gruntowe lub
niedopuszczalnego wpływu na środowisko;
oraz

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

b) jego użycie, wskutek stosowania 
zgodnego z dobrą praktyką ochrony roślin
oraz z uwzględnieniem realistycznych 
warunków stosowania, nie ma szkodliwego 
wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt lub
niedopuszczalnego wpływu na rośliny, 
produkty roślinne lub środowisko.

2. Składniki obojętne, których włączanie w 
skład środka ochrony roślin nie jest 
dozwolone zgodnie z ust. 1, zostają 
włączone do załącznika III zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 79 ust. 4.

2. Składniki obojętne zatwierdzone
zgodnie z ust. 1 zostają włączone do 
załącznika III zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 79 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie
Składniki obojętne mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Powinny zatem być 
zatwierdzane i włączane do wykazów pozytywnych, podobnie jak sejfnery 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”.

Przywrócenie poprawki 109 z pierwszego czytania.
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Poprawka 97

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. Jeżeli składnik obojętny jest stosowany 
jako składnik środka ochrony roślin 
zatwierdzonego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, jego szczególne 
stosowanie jako składnika środka ochrony 
roślin jest traktowane jako zarejestrowane 
zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH)1.
____________

1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1. Wersja 
poprawiona w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 110 z pierwszego czytania.

Poprawka 98

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) wprowadzanie do obrotu i
stosowanie środków ochrony roślin do 
celów badawczo-rozwojowych zgodnie z 
art. 54;

b) stosowanie środków ochrony roślin do 
celów badawczo-rozwojowych zgodnie z 
art. 54;

Or. en
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Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 111 z pierwszego czytania.

Poprawka 99

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(d) produkcja, składowanie lub 
przemieszczanie środka ochrony roślin 
przeznaczonego do stosowania w państwie 
trzecim, pod warunkiem że państwo 
członkowskie, w którym ma miejsce 
produkcja, składowanie lub 
przemieszczanie wprowadziło wymogi 
dotyczące kontroli w celu 
zagwarantowania, że dany środek ochrony 
roślin zostanie wywieziony z jego 
terytorium.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest, aby środki wywożone ze Wspólnoty były zwolnione ze spełnienia 
wymagań związanych z zezwoleniem. 

Poprawiono nowe zdanie dodane przez Radę.

Poprawka 100

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(c) składniki obojętne środka nie są (c) składniki obojętne środka zostały 
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włączone do załącznika III; zatwierdzone na mocy art. 27;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 27 powyżej.

Przywrócenie poprawki 113 z pierwszego czytania.

Poprawka 101

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 114 z pierwszego czytania.

Poprawka 102

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

W procedurze udzielania zezwoleń kluczowym elementem są jednolite zasady.

Przywrócenie poprawki 115 z pierwszego czytania.

Poprawka 103

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera f)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

(f) pozostałości wynikające z dozwolonego 
stosowania środka można wyznaczyć za 
pomocą znormalizowanych, stosowanych
powszechnie we wszystkich państwach 
członkowskich metod, które są 
wystarczająco czułe w odniesieniu do 
technicznie wykrywalnych poziomów, 
które mogą być obecne w różnych 
czynnikach środowiskowych i 
biologicznych. Pozostałości powinny być 
możliwe do wykrycia przy pomocy 
zwykłych metod wykrywania pozostałości 
wtórnych, które stosuje się we 
wspólnotowych laboratoriach 
referencyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z wcześniejszą poprawką zaproponowaną do art. 4 ust. 2 i jej uzasadnieniem.

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. 
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Przywrócenie poprawki 116 z pierwszego czytania.

Poprawka 104

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 29 - ustęp 1 - litera h a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ha) udzielenie zezwolenia nie jest 
sprzeczne z krajowymi planami 
opracowanymi zgodnie z dyrektywą 
2008/.../WE [ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania na rzecz 
osiągnięcia zrównoważonego stosowania 
pestycydów]*.
* Uwaga dla Dz.U.: proszę wstawić numer.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 117 z pierwszego czytania.

Poprawka 105

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. W odniesieniu do ust. 1 lit. e) zgodnie
z procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 79 ust. 3 mogą zostać przyjęte metody 
zharmonizowane.

4. W odniesieniu do ust. 1 lit. e) zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 79 ust 4
mogą zostać przyjęte metody 
zharmonizowane.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 119 z pierwszego czytania.

Poprawka 106

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 29 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Jednolite zasady należycie uwzględniają 
interakcję między substancją czynną, 
sejfnerami, synergetykami i składnikami 
obojętnymi.

Or. en

Uzasadnienie
Należy sprecyzować, że przy udzielaniu zezwolenia uwzględnia się interakcję różnych 
substancji. Nie wystarczy badać poszczególnych substancji składowych oddzielnie. 

Głównym celem poprawki jest uściślenie. Kwestii tej dotyczy już pośrednio art. 25 ust. 2 
w połączeniu z art. 8 ust. 1 lit. a), art. 29 ust. 4 oraz jednolite zasady. 

Przywrócenie poprawki 121 z pierwszego czytania.

Poprawka 107

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(c) państwo członkowskie stwierdza, że 
substancja czynna może spełnić wymogi 
art. 4 ust. 2 i 3 oraz że można spodziewać 
się, że środek ochrony roślin spełnia 
wymogi określone w art. 29 ust. 1 lit. b)–
g); oraz

(c) państwo członkowskie stwierdza, że 
substancja czynna może spełnić wymogi 
art. 4 ust. 2 i 3 oraz że środek ochrony 
roślin spełnia wymogi określone w art. 29 
ust. 1 lit. b)–g); oraz

Or. en
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Uzasadnienie

W celu wydania tymczasowego zezwolenia państwo członkowskie musi stwierdzić, że środek 
ochrony roślin rzeczywiście spełnia wymogi.

Częściowe przywrócenie poprawki 281 z pierwszego czytania.

Poprawka 108

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Zezwolenie obejmuje klasyfikację środków 
ochrony roślin do celów dyrektywy 
1999/45/WE. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że posiadacze zezwoleń są 
zobowiązani do niezwłocznego 
sklasyfikowania lub uaktualnienia etykiety 
po każdorazowej zmianie klasyfikacji i 
etykietowania produktu ochrony roślin 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. W 
takim przypadku niezwłocznie informują o 
tym właściwy organ.

Zezwolenie obejmuje klasyfikację środków 
ochrony roślin do celów dyrektywy 
1999/45/WE. Państwa członkowskie
decydują, że posiadacze zezwoleń są 
zobowiązani do niezwłocznego 
sklasyfikowania lub uaktualnienia etykiety 
po każdorazowej zmianie klasyfikacji i 
etykietowania produktu ochrony roślin 
zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. W 
takim przypadku niezwłocznie informują o 
tym właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia, że posiadacze zezwoleń 
uaktualniają etykiety.

Poprawiono nowy fragment dodany przez Radę.
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Poprawka 109

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 31 - ustęp 2 - akapity drugi a i drugi b (nowe)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Zezwolenie zawiera instrukcje 
prawidłowego stosowania zgodnie z 
zasadami zintegrowanego zwalczania 
szkodników określonymi w art. 3, które 
należy stosować począwszy od 2012 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 305 z pierwszego czytania.

Poprawka 110

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 31 - ustęp 3 - litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(a) ograniczenie dystrybucji i stosowania 
środka ochrony roślin uwzględniające 
wymogi nałożone na mocy innych 
przepisów wspólnotowych w celu ochrony 
zdrowia dystrybutorów, użytkowników, 
osób postronnych i pracowników oraz 
środowiska; takie ograniczenie oznaczane 
jest w etykiecie;

(a) ograniczenie dystrybucji i stosowania 
środka ochrony roślin w celu ochrony 
zdrowia dystrybutorów, użytkowników, 
osób postronnych, mieszkańców i 
pracowników oraz konsumentów, zwierząt 
i środowiska, uwzględniające wymogi 
nałożone na mocy innych przepisów 
wspólnotowych; takie ograniczenie 
oznaczane jest w etykiecie;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 303 z pierwszego czytania i poprawienie nowego tekstu Rady 
dotyczącego innych przepisów wspólnotowych, które stanowią dodatkowy element, a nie 
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ograniczenie.

Przywrócenie poprawki 126 z pierwszego czytania.

Poprawka 111

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 127 z pierwszego czytania.

Poprawka 112

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 31 – ustęp 3 – litera b b) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(bb) inne ograniczenia lub warunki 
istotne dla wydania zezwolenia oraz dla 
stosowania środka ochrony roślin, w 
szczególności jeżeli mają one chronić 
zdrowie osób zajmujących się jego 
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dystrybucją, użytkowników, pracowników, 
mieszkańców, osób postronnych i 
konsumentów lub zdrowie zwierząt 
i środowisko;

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie nowej litery umożliwiłoby państwom członkowskim włączenie innych ograniczeń lub 
warunków, zwłaszcza mających chronić dystrybutorów, użytkowników, pracowników, 
mieszkańców, osób postronnych i konsumentów lub zdrowie zwierząt i środowisko.

Przywrócenie poprawki 303 z pierwszego czytania.

Poprawka 113

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 33 - ustęp 1 - akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

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.

Przywrócenie poprawki 128 z pierwszego czytania.
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Poprawka 114

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 33 - ustęp 2 - litery a) i b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(a) wykaz zamierzonych zastosowań 
środka w każdej ze stref określonych 
w załączniku I oraz państwach
członkowskich, w których wnioskodawca 
złożył wniosek lub zamierza go złożyć;

(a) wykaz państw członkowskich, w 
których wnioskodawca złożył wniosek lub 
zamierza go złożyć;

b) wskazanie państwa członkowskiego, od 
którego wnioskodawca oczekuje oceny 
wniosku w danej strefie. W przypadku 
wniosku o zastosowanie w szklarniach, 
jako środka do zabiegów pozbiorczych, 
stosowania w pustych magazynach i do 
zaprawiania nasion, proponuje się tylko 
jedno państwo członkowskie, które 
rozpatruje wniosek uwzględniając 
wszystkie strefy. W takim przypadku 
wnioskodawca przesyła na żądanie 
skróconą lub pełną dokumentację, o 
której mowa w art. 8, do innych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślono nowe sformułowanie dodane przez Radę zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu, że 
należy usunąć podział na strefy.

Poprawka 115

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 3 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) dla każdej substancji czynnej, sejfnera i 
synergetyku zawartego w środku ochrony 
roślin, pełną i skróconą dokumentację dla 

b) dla każdej substancji czynnej, sejfnera i 
synergetyku, składnika obojętnego i 
adiuwantu zawartego w środku ochrony 
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każdego punktu określającego wymogi 
dotyczące danych dla substancji czynnej, 
sejfnera i synergetyku;

roślin, pełną i skróconą dokumentację dla 
każdego punktu określającego wymogi 
dotyczące danych dla substancji czynnej, 
sejfnera i synergetyku, składnika 
obojętnego i adiuwantu, jak również pełną 
i skróconą dokumentację dotyczącą 
łącznych skutków substancji czynnych, 
sejfnerów i synergetyków, składników 
obojętnych i adiuwantów zawartych w 
środku ochrony roślin.

Or. en

Uzasadnienie

Sejfnery, 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.

Przywrócenie poprawki 129 z pierwszego czytania.

Poprawka 116

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 3 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(c) dla każdego testu lub badania na 
kręgowcach, uzasadnienie kroków 
podjętych w celu unikania zbędnych
badań;

(c) dla każdego testu lub badania na 
kręgowcach, uzasadnienie kroków 
podjętych w celu unikania badań na 
zwierzętach oraz powtarzania badań na 
kręgowcach;

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 130 z pierwszego czytania.
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Poprawka 117

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 6 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

6a. Na żądanie wnioskodawca dostarcza 
pozostałym państwom członkowskim 
kompletną dokumentację wymienioną w 
ust. 3 lit. a).

Or. en

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.

Przywrócenie poprawki 132 z pierwszego czytania.

Poprawka 118

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 33 – ustęp 6 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

6b. Formularze wniosków będą 
zunifikowane we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 133 z pierwszego czytania.
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Poprawka 119

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 35

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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 podziału pracy.

Na żądanie państwa członkowskiego 
rozpatrującego wniosek, pozostałe państwa 
członkowskie podejmują współpracę w 
celu zapewnienia sprawiedliwego podziału 
pracy.

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

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

W przypadku gdy wniosek złożono w 
więcej niż jednej strefie, państwa 
członkowskie oceniające wniosek 
uzgadniają ocenę danych niezwiązanych z 
warunkami środowiskowymi i rolniczymi.

Or. en

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 mają prawo do składania swoich uwag państwu członkowskiemu 
oceniającemu dokumentację. Prowadzi to do podniesienia jakości oceny i ujednolicenia 
procesu oceny we wszystkich państwach.

Przywrócenie poprawki 134 z pierwszego czytania.
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Poprawka 120

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 35 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 35 a
Baza danych Urzędu

Po otrzymaniu informacji, które państwo 
członkowskie będzie rozpatrywać wniosek, 
wnioskodawca natychmiast przekazuje do 
Urzędu kompletną dokumentację i 
streszczenie wymienione w art. 33 ust. 3 
lit. a) i b) oraz informacje wymienione w 
art. 33 ust. 3 lit. c).
Urząd niezwłocznie udostępnia 
społeczeństwu streszczenie dokumentacji, 
z wyłączeniem informacji poufnych na 
mocy art. 63 i informacji wymienionych w 
art. 33 ust. 3 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Conform the last subparagraph of Article 9(3) and Article 10. Linked to Amendments of 
Recital 32 and Articles 54(1), 57(1) and (2) and 58(-1). In order to facilitate data sharing it is 
necessary to establish one central database with all the information on tests and studies 
carried out previously for the purposes of this Regulation, managed by the Authority. 
Applicants would then have to consult only one database before carrying out any tests or 
studies. The information referred to in Article 32(3)(c) should also be publicly available to 
ensure transparency in relation to the steps taken by applicants to avoid animal testing.

Reinstating first reading Amendment 135.

Poprawka 121

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 36 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwo członkowskie rozpatrujące 1. Państwo członkowskie rozpatrujące 



PE412.104v01-00 90/155 PR\740972PL.doc

PL

wniosek dokonuje niezależnej, 
obiektywnej i przejrzystej oceny w świetle 
aktualnej wiedzy naukowej i technicznej, 
korzystając z wytycznych dostępnych na 
dzień złożenia wniosku. Daje ono 
wszystkim państwom członkowskim w tej 
samej strefie możliwość przedstawienia 
uwag, które należy uwzględnić w ocenie.

wniosek dokonuje niezależnej, 
obiektywnej i przejrzystej oceny w świetle 
aktualnej wiedzy naukowej i technicznej, 
korzystając z wytycznych dostępnych na 
dzień złożenia wniosku.

Stosuje ono jednolite zasady dokonywania 
oceny środków ochrony roślin i udzielania 
zezwoleń, o których mowa w art. 29 ust. 6, 
na ich wprowadzanie do obrotu, w celu 
ustalenia - w jak największym stopniu -
czy środek ochrony roślin spełnia wymogi 
przewidziane w art. 29 w tej samej strefie, 
jeżeli jest stosowany zgodnie z art. 55, 
i w realistycznych warunkach stosowania.

Stosuje ono jednolite zasady dokonywania 
oceny środków ochrony roślin i udzielania 
zezwoleń, o których mowa w art. 29 ust. 6, 
na ich wprowadzanie do obrotu, w celu 
ustalenia - w jak największym stopniu -
czy środek ochrony roślin spełnia wymogi 
przewidziane w art. 29, jeżeli jest 
stosowany zgodnie z art. 55, 
i w realistycznych warunkach stosowania.

Państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek udostępnia ocenę pozostałym 
państwom członkowskim w tej samej 
strefie. Format sprawozdania z oceny jest 
ustalany zgodnie z procedurą doradczą, o 
której mowa w art. 79 ust. 2.

Państwo członkowskie rozpatrujące 
wniosek udostępnia ocenę pozostałym 
państwom członkowskim. Format 
sprawozdania z oceny jest ustalany zgodnie 
z procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 79 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawek 136 i 137 z pierwszego czytania.

Poprawka 122

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 36 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Zainteresowane państwa członkowskie 
odpowiednio udzielają lub odmawiają 
udzielenia zezwoleń w oparciu o 
stanowisko państwa członkowskiego 
rozpatrującego wniosek dotyczące oceny, 
zgodnie z w art. 31 i 32.

2. Bez uszczerbku dla art. 31 i 32, jeżeli 
jedno państwo członkowskie wydało już 
zezwolenie dotyczące środka ochrony 
roślin, pozostałe państwa członkowskie w 
ciągu 180 dni od otrzymania wniosku 
podejmują decyzję, czy i na jakich 
warunkach zezwolić na przedmiotowy 



PR\740972PL.doc 91/155 PE412.104v01-00

PL

środek ochrony roślin.

Or. en

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 terminie 180 dni powiadomione państwa członkowskie powinny mieć obowiązek 
potwierdzenia, odrzucenia lub ograniczenia danego zezwolenia odpowiednio do konkretnej 
sytuacji panującej w ich kraju. 

Przywrócenie poprawki 138 z pierwszego czytania.

Poprawka 123

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 36 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i z 
zastrzeżeniem prawa wspólnotowego,
możliwe jest nałożenie odpowiednich 
warunków w odniesieniu do wymogów, o 
których mowa w art. 30 ust. 3 lit. a) i b), 
oraz innych środków ograniczających 
ryzyko wynikających z określonych 
warunków stosowania.

3. W drodze ustępstwa od ust. 2 i z 
zastrzeżeniem prawa wspólnotowego,
państwa członkowskie mogą opatrzyć 
zezwolenie szczególnymi warunkami 
i ograniczeniami stosowania, jeżeli 
istnieją potwierdzone dowody naukowe na 
to, że – z uwagi na szczególne warunki 
stosowania, wzorce stosowania, zwyczaje 
żywieniowe lub inne istotne okoliczności –
warunki i ograniczenia przewidziane w 
pierwotnym zezwoleniu nie są 
wystarczające.

Jeżeli ustanowienie krajowych środków 
ograniczających ryzyko, o których mowa 
w akapicie pierwszym, nie jest w stanie 
przezwyciężyć obaw państwa 
członkowskiego dotyczących zdrowia ludzi 
lub zwierząt lub środowiska, państwo 
członkowskie może w ostateczności 
odmówić udzielenia zezwolenia na 
wprowadzanie środka ochrony roślin do 
obrotu na swoim terytorium jeżeli – ze 
względu na szczególne warunki dotyczące 
środowiska lub rolnictwa – uzasadniło 
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ono podstawy, na których uznało, że dany 
produkt stanowi poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla 
środowiska.
Niezwłocznie informuje ono o swojej 
decyzji wnioskodawcę oraz Komisję i 
przedkłada naukowe lub techniczne 
uzasadnienie swojej decyzji.

Niezwłocznie informuje ono o swojej 
decyzji wnioskodawcę oraz Komisję i 
przedkłada naukowe lub techniczne 
uzasadnienie swojej decyzji.

Można wprowadzić dodatkowe warunki 
w odniesieniu do wymagań, o których 
mowa w art. 31 ust. 3.

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość odwołania się od dezyzji, w 
której odmówiono udzielenia zezwolenia 
dla takiego produktu, przed sądem 
krajowym lub innymi instancjami 
odwoławczymi.

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość odwołania się od decyzji, w 
której udzielono lub odmówiono 
udzielenia zezwolenia dla takiego produktu
jakiejkolwiek zainteresowanej stronie, 
przed sądem krajowym lub innymi 
instancjami odwoławczymi.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie i potencjalne problemy z nim związane mogą różnić się znacząco 
w poszczególnych państwach członkowskich, nawet należących do tej samej strefy. Państwa 
członkowskie powinny zatem mieć możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków 
i ograniczeń stosowania.

Zarówno pozytywne jak i negatywne decyzje powinny zakładać możliwość odwołania się od 
nich przed odpowiednimi instancjami odwoławczymi.

Przywrócenie poprawki 139 z pierwszego czytania i zmiana nowego tekstu dodanego przez 
Radę.

Poprawka 124

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 37 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Inne zainteresowane państwa 
członkowskie podejmują decyzję w 
sprawie wniosku, o którym mowa w art. 
36 ust. 2 i 3, najpóźniej w ciągu 90 dni od 

skreślony
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otrzymania sprawozdania z oceny oraz 
kopii zezwolenia państwa członkowskiego 
rozpatrującego wniosek.

Or. en

Uzasadnienie
Skreślono nowe sformułowanie dodane przez Radę zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu, że 
należy usunąć podział na strefy.

Poprawka 125

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Nie później niż do ...* Komisja przedkłada 
wniosek wprowadzający znormalizowany 
format dokumentacji, o której mowa w lit. 
a), b) i c).
_____
* 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 143 z pierwszego czytania.

Poprawka 126

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1a. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
udostępniają Urzędowi akta zawierające 
dokumentację dostarczoną zgodnie z ust. 
1 lit. a), b) i c). Urząd prowadzi rejestr, do 
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którego wpisane są wszystkie 
zatwierdzenia w poszczególnych 
państwach członkowskich

Or. en

Uzasadnienie

Organ centralny, jakim jest Urząd, powinien monitorować różne zatwierdzenia substancji 
udzielone w państwach członkowskich.

Przywrócenie poprawki 144 z pierwszego czytania.

Poprawka 127

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 39 – ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 146 z pierwszego czytania.

Poprawka 128

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 40 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Posiadacz zezwolenia udzielonego 
zgodnie z art. 29 może złożyć - w ramach 

1. Posiadacz zezwolenia może złożyć – w 
ramach procedury wzajemnego uznawania 
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procedury wzajemnego uznawania 
przewidzianej w niniejszej podsekcji -
wniosek o zezwolenie dla tego samego 
środka ochrony roślin, takiego samego 
zastosowania i przy zastosowaniu 
porównywalnych praktyk rolnych w 
innym państwie członkowskim, w 
następujących przypadkach:

przewidzianej w niniejszej podsekcji -
wniosek o zezwolenie dla tego samego 
środka ochrony roślin i dla takiego samego 
zastosowania w innym państwie 
członkowskim. 

(a) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie (państwo 
członkowskie odniesienia), które należy do 
tej samej strefy;
b) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie (państwo 
członkowskie odniesienia), które należy do 
innej strefy, pod warunkiem że 
zezwolenie, o które wnioskowano nie jest 
wykorzystywane do celów wzajemnego 
uznawania w innym państwie 
członkowskim z tej samej strefy;
(c) zezwolenie zostało udzielone przez 
państwo członkowskie do stosowania 
w szklarniach lub do zabiegów 
pozbiorczych lub do stosowania w pustych 
pomieszczeniach lub pojemnikach 
używanych do przechowywania roślin lub 
produktów roślinnych, lub do zaprawiania 
nasion, niezależnie od strefy, do której 
należy państwo członkowskie odniesienia.

Or. en

Uzasadnienie
The division into authorization zones is not appropriate as conditions in the proposed zones 
are often incomparable. Authorizations should be granted only at Member State level but 
notified to other Member States. Within a reasonable time period, notified Member States 
should be obliged to confirm, reject or restrict the authorization pursuant their specific 
national situation.
The assumption of the Commission seems to be that the climatologic and environmental 
conditions in all greenhouses and in all cases of post-harvest treatment are relatively similar. 
As this is not the case, this part of the article should be deleted.

Reinstating first reading Amendment 147.
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Poprawka 129

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 41 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwo członkowskie, w którym 
złożono wniosek na podstawie art. 40,
udziela zezwolenia dla danego środka 
ochrony roślin na takich samych 
warunkach jak państwo członkowskie
rozpatrujące wniosek, z wyjątkiem 
przypadków, w których stosuje się art. 36 
ust. 3.

1. Państwo członkowskie, w którym 
złożono wniosek na podstawie art. 40,
przeprowadza dokładną analizę oceny 
dokonanej przez państwo członkowskie
odniesienia pod kątem warunków 
panujących na jego własnym terytorium.

Or. en

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.

Przywrócenie poprawki 148 z pierwszego czytania.

Poprawka 130

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 41 – ustęp 1 a i 1 b (nowe)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasada wzajemnego uznawania musi zapewnić państwom członkowskim pewien margines 
decydowania, czy zgodnie z konkretnymi warunkami w danym kraju należy udzielić 
zezwolenia.

Przywrócenie poprawki 149 z pierwszego czytania.

Poprawka 131

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 41 – ustęp 1 c (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1c. Zezwolenie może podlegać 
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. 
W każdym wypadku warunki te powinny 
obejmować:
- dawkę na hektar podczas każdego 
stosowania;
- okres między ostatnim zastosowaniem 
i zbiorami;
- liczbę zastosowań rocznie;
- zalecenie dotyczące potrzeby oprysku;
- poziom zagrożenia/ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego (skutki skumulowane);
- ochronę wód gruntowych i 
różnorodności biologicznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 41 ust. 1a (nowy).

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

Przywrócenie poprawki 150 z pierwszego czytania.

Poprawka 132

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 41 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwo 
członkowskie może udzielić zezwolenia dla 
środka ochrony roślin, jeżeli:

skreślony

(a) złożono wniosek o zezwolenie na 
podstawie art. 40 ust. 1 lit. b);
b) zawiera on substancję 
kwalifikującą się do zastąpienia;
(c) zastosowano art. 30; albo
(d) zawiera on substancję 
zatwierdzoną zgodnie z art. 4 ust. 7.

Or. en

Uzasadnienie
Przyjęte przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu stanowisko odnośnie do 
wzajemnego uznawania zakłada istnienie krajowej klauzuli ochronnej. W związku z tym 
niepotrzebne są odstępstwa.

Poprawiono nowy fragment dodany przez Radę.
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Poprawka 133

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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.  

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 152 z pierwszego czytania.

Poprawka 134

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 42 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Państwo członkowskie, które 
otrzymało wniosek na podstawie art. 40 
podejmuje decyzję w sprawie wniosku w 
ciągu 90 dni.

2. Państwo członkowskie, które otrzymało 
wniosek na podstawie art. 40 podejmuje 
decyzję w sprawie wniosku w ciągu 180
dni.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 154 z pierwszego czytania.

Poprawka 135

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 43 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Wytyczne dotyczące zezwolenia na 
przeprowadzenie kontroli zgodności mogą 
zostać ustanowione zgodnie z procedurą
doradczą wymienioną w art. 79 ust. 2.

4. Wytyczne dotyczące zezwolenia na 
przeprowadzenie kontroli zgodności mogą 
zostać ustanowione zgodnie z procedurą
regulacyjną wymienioną w art. 79 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt kompromisowy w oparciu o poprawkę 158 z pierwszego czytania.

Poprawka 136

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 44 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ca) w oparciu o rozwój wiedzy naukowej i 
technicznej można zmienić sposób 
stosowania i stosowane ilości;

Or. en

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.

Przywrócenie poprawki 160 z pierwszego czytania.
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Poprawka 137

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 44 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Jeżeli państwo członkowskie wycofuje 
lub zmienia zezwolenie zgodnie z ust. 3, 
natychmiast informuje o tym posiadacza 
zezwolenia, pozostałe państwa 
członkowskie, Komisję i Urząd. Inne 
państwa członkowskie należące do tej 
samej strefy odpowiednio wycofują lub 
zmieniają zezwolenie z odpowiednim 
uwzględnieniem warunków krajowych 
oraz środków ograniczających ryzyko, z 
wyjątkiem przypadków, w których 
zastosowano art. 36 ust. 3 akapit drugi do 
czwartego. W odpowiednich przypadkach 
stosuje się art. 46.

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

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 161 z pierwszego czytania.

Poprawka 138

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 46 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli pozwalają na to powody wycofania, 
zmiany lub nieprzedłużenia zezwolenia, 
okres na zużycie zapasów jest ograniczony 
i nie przekracza sześciu miesięcy dla 
wprowadzania do obrotu 
oraz dodatkowego okresu
nieprzekraczający jednego roku dla 
wyprzedaży, składowania i zużycia 
istniejących zapasów danych środków 

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 162 z pierwszego czytania.

Poprawka 139

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 46 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 46 a
Likwidacja i niszczenie środków ochrony 

roślin nieposiadających zezwolenia
Niezależnie od przepisów art. 46 zapasy 
środków ochrony roślin nieposiadających 
zezwolenia zostają bezpiecznie 
zlikwidowane i zniszczone, za co 
odpowiedzialny jest były posiadacz 
zezwolenia. 

Or. en

Uzasadnienie

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



PR\740972PL.doc 103/155 PE412.104v01-00

PL

Przywrócenie poprawki 163 z pierwszego czytania.

Poprawka 140

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 46 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 46b
Przywóz

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 164 z pierwszego czytania.

Poprawka 141

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 47 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 47a
Wprowadzanie do obrotu i stosowanie 
środków ochrony roślin mniejszego ryzyka
1. Bez uszczerbku dla art. 29 środek 
ochrony roślin zostaje dopuszczony do 
obrotu jako środek mniejszego ryzyka, 
jeżeli spełnia następujące wymagania:
(a) co najmniej jedna z czynnych 
substancji w nim zawartych odpowiada 
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definicji z art. 22;
b) wszystkie substancje czynne, sejnery i
synergetyki niskiego ryzyka zawarte w tym 
środku zostały zatwierdzone zgodnie z 
rozdziałem II;
(c) z jego stosowaniem wiąże się, w świetle 
wiedzy naukowej i technicznej, znacznie 
mniejsze ryzyko dla zdrowia ludzi lub 
zwierząt oraz dla środowiska naturalnego 
niż w przypadku porównywalnego środka 
ochrony roślin dopuszczonego już do 
obrotu;
(d) jest wystarczająco skuteczny;
(e) spełnia wymogi art. 29 ust. 1 lit. b), c) i 
e)–h).
2. Wnioskodawca składający wniosek o 
zezwolenie dla środka ochrony roślin 
mniejszego ryzyka wykazuje, że spełnione 
są wymagania ust. 1 i dołącza do wniosku 
pełną i skróconą dokumentację na temat 
każdego punktu wymagań dotyczących 
substancji czynnej i środka ochrony 
roślin.
3. W ciągu 120 dni państwo członkowskie 
podejmuje decyzję, czy zatwierdzić 
wniosek o zezwolenie na środek ochrony 
roślin mniejszego ryzyka.
Okres ten wynosi 90 dni, jeżeli 
zatwierdzenie zostało już udzielone dla 
takiego samego środka ochrony roślin 
mniejszego ryzyka przez inne państwo 
członkowskie.
Jeżeli państwo członkowskie potrzebuje 
dodatkowych informacji, ustala termin ich 
dostarczenia przez wnioskodawcę. W 
takim przypadku studwudziestodniowy 
okres zostaje przedłużony o dodatkowy 
okres przyznany przez państwo 
członkowskie.
4. O ile nie określono inaczej, stosuje się 
wszystkie przepisy dotyczące zezwoleń 
wydawanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 168 z pierwszego czytania.

Poprawka 142

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 49 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Jeśli istnieją istotne obawy, że 
zaprawione nasiona, o których mowa w 
ust. 1, mogą stanowić poważne zagrożenie 
dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla 
środowiska i że nie można w zadowalający 
sposób zapobiec temu zagrożeniu za 
pomocą środków podjętych przez 
zainteresowane państwo(a) członkowskie, 
niezwłocznie podejmuje się środki –
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 76 ust. 3 – mające na celu 
ograniczenie lub zakazanie stosowania 
i/lub sprzedaży takich zaprawionych 
nasion. Przed podjęciem takich środków 
Komisja bada materiał dowodowy i może 
wystąpić do Urzędu o opinię. Komisja 
może ustalić termin dostarczenia takiej 
opinii.

2. Jeśli istnieją obawy, że zaprawione 
nasiona, o których mowa w ust. 1, mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
zwierząt lub dla środowiska i że nie można 
w zadowalający sposób zapobiec temu 
zagrożeniu za pomocą środków podjętych 
przez zainteresowane państwo(a) 
członkowskie, niezwłocznie podejmuje się 
środki – zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 76 ust. 3 – mające na 
celu ograniczenie lub zakazanie stosowania 
i/lub sprzedaży takich zaprawionych 
nasion. Przed podjęciem takich środków 
Komisja bada materiał dowodowy i może 
wystąpić do Urzędu o opinię. Komisja 
może ustalić termin dostarczenia takiej 
opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Środki ochronne powinny być podejmowane jeżeli istnieje zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, 
a nie tylko jeżeli istnieje „poważne” zagrożenie. 

Poprawiono nowy fragment dodany przez Radę.
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Poprawka 143

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a i b

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Ocena porównawcza jest dokonywana 
przez państwa członkowskie przy ocenie 
wniosku o zezwolenie dla środka ochrony 
roślin zawierającego substancję czynną 
zatwierdzoną jako kwalifikująca się do 
zastąpienia. Państwa członkowskie nie 
udzielają zezwolenia na środek ochrony 
roślin zawierający substancję kwalifikującą 
się do zastąpienia lub ograniczają jego 
stosowanie, jeżeli ocena porównawcza 
oceniająca ryzyko i korzyści, określona w 
załączniku IV wykaże że:

1. Państwa członkowskie nie udzielają 
zezwolenia na stosowanie dla konkretnej 
uprawy środka ochrony roślin
zawierającego substancję kwalifikującą się 
do zastąpienia lub stwarzającą duże 
zagrożenie, jeżeli ocena porównawcza 
oceniająca ryzyko i korzyści, określona w 
załączniku IV wykaże że:

(a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieje już środek ochrony roślin, 
który otrzymał zezwolenie lub 
niechemiczna metoda kontroli lub 
zapobiegania, które są znacznie 
bezpieczniejsze dla zdrowia ludzi i 
zwierząt lub dla środowiska; oraz

(a) dla zastosowań wymienionych we 
wniosku istnieje już środek ochrony roślin, 
który otrzymał zezwolenie lub 
niechemiczna metoda kontroli lub 
zapobiegania o podobnej skuteczności i
znacznie bezpieczniejsze dla zdrowia ludzi 
i zwierząt lub dla środowiska;

b) środek ochrony roślin lub niechemiczna 
metoda kontroli lub zapobiegania, o 
których mowa w lit. a) nie powodują
znaczących niedogodności ekonomicznych 
lub praktycznych; oraz

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

Or. en

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

Przywrócenie poprawki 169 z pierwszego czytania.

Poprawka 144

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 50 – ustęp 1 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(c) różnorodność chemiczna substancji 
czynnych jest wystarczająca, by 
zminimalizować ryzyko wystąpienia 
odporności u organizmu będącego celem 
działania; oraz

(c) różnorodność chemiczna substancji 
czynnych, tam gdzie to właściwe, lub 
metody i praktyki zarządzania uprawami i 
przeciwdziałania szkodnikom są 
wystarczające, by zminimalizować ryzyko 
wystąpienia odporności u organizmu 
będącego celem działania;

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście zminimalizowania ryzyka wystąpienia odporności u organizmu docelowego 
należy brać pod uwagę inne niż chemiczne metody i sposoby zarządzania plonami i 
przeciwdziałania szkodnikom.

Przywrócenie poprawki 170 z pierwszego czytania.

Poprawka 145

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 50 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

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

Przywrócenie poprawki 171 z pierwszego czytania.

Poprawka 146

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 50 – ustęp 3 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Zezwolenia takie są udzielane na okres 
nieprzekraczający pięciu lat.

Zezwolenia takie są udzielane na okres 
nieprzekraczający trzech lat.

Or. en

Uzasadnienie
Zezwolenie dla środka ochrony roślin zawierającego substancję nadającą się do zastąpienia 
bez oceny porównawczej powinno być ograniczone maksymalnie do trzech lat.

Przywrócenie terminu proponowanego przez Komisję.

Poprawka 147

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 50 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. W odniesieniu do środków ochrony 
roślin zawierających substancję 
kwalifikującą się do zastąpienia państwa 
członkowskie regularnie przeprowadzają 
ocenę porównawczą przewidzianą w ust. 1, 
i nie później niż w dniu przedłużenia lub 
zmiany zezwolenia.

4. W odniesieniu do środków ochrony 
roślin zawierających substancję 
kwalifikującą się do zastąpienia państwa 
członkowskie regularnie przeprowadzają 
ocenę porównawczą przewidzianą w ust. 1, 
i najpóźniej cztery lata po udzieleniu lub 
odnowieniu zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ocenę porównawczą należy przeprowadzić przed końcem obowiązywania zezwolenia. 
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Przywrócenie terminu proponowanego przez Komisję.

Poprawka 148

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 50 – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5. Jeżeli państwo członkowskie podejmuje
decyzję o wycofaniu lub zmianie 
zezwolenia zgodnie z ust. 4, takie 
wycofanie lub zmiana stają się skuteczne 
pięć lat po podjęciu decyzji przez państwo 
członkowskie lub z datą zakończenia
okresu zatwierdzenia substancji
kwalifikującej się do zastąpienia, jeżeli ten 
okres kończy się wcześniej.

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

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany termin dwóch lat przyspieszy proces zastępowania i będzie stanowić bodziec do 
innowacji. 

Przywrócenie poprawki 173 z pierwszego czytania.

Poprawka 149

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 51 – ustęp 2 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(d) osoby lub podmioty, o których mowa w 
ust. 1 przedłożyły dokumentację 
i informacje uzasadniające rozszerzenie, w 
szczególności dane dotyczące poziomu 
pozostałości oraz, w stosownych 
przypadkach, dane dotyczące oceny ryzyka 
dla użytkowników, pracowników i osób 
postronnych.

(d) osoby lub podmioty, o których mowa w 
ust. 1 przedłożyły dokumentację 
i informacje uzasadniające rozszerzenie, w 
szczególności dane dotyczące poziomu 
pozostałości oraz dane dotyczące oceny 
ryzyka dla użytkowników, pracowników, 
mieszkańców i osób postronnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie grupy populacji narażone na ryzyko działania pestycydów muszą zostać objęte 
oceną ryzyka.

Poprawiono nowy fragment dodany przez Radę.

Poprawka 150

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2α. Państwa członkowskie mogą przyjąć, 
po otrzymaniu zezwolenia Komisji, 
konkretne środki ułatwiające składanie 
wniosków dotyczących rozszerzenia 
zezwolenia na zastosowania drobne oraz 
składanie wniosków dotyczących tych 
zastosowań. 

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie procedur biurokratycznych i zachęcanie zainteresowanych do wykorzystywania 
środków ochrony roślin do drobnych zastosowań powinno rozwiązać wiele problemów 
dotyczących niektórych upraw. Stwierdzono, że posiadacze zezwoleń nie są przychylnie 
nastawieni wobec objęcia nimi zastosowań drobnych, ze względu na niewielkie znaczenie 
gospodarcze dla branży. Niektóre kraje trzecie, w przypadku objęcia zezwoleniem zastosowań 
drobnych, stosują środki takie jak przedłużenie ochrony danych. Również w UE należy 
przewidzieć możliwość wprowadzenia analogicznych zachęt, aby przeciwdziałać brakowi 
środków ochrony roślin dla tego typu upraw. 

Przywrócenie poprawki 175 z pierwszego czytania.
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Poprawka 151

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Jeżeli państwa członkowskie rozszerzają 
zakres zezwolenia na zastosowania 
małoobszarowe, informują o tym w razie 
konieczności posiadacza zezwolenia
i zwracają się do niego o odpowiednią 
zmianę etykietowania.

4. Jeżeli państwa członkowskie rozszerzają 
zakres zezwolenia na zastosowania 
małoobszarowe, informują o tym 
posiadacza zezwolenia, który dokonuje 
odpowiedniej zmiany etykietowania.

Or. en

Uzasadnienie

Dla bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin najistotniejsze znaczenie ma właściwe 
etykietowanie. Najlepszym sposobem informowania użytkownika jest wskazanie drobnych 
zastosowań na etykiecie i jasne oświadczenie, że producent nie ponosi odpowiedzialności za 
wskazane wzorce stosowania.

Częściowe przywrócenie poprawki 179 z pierwszego czytania.

Poprawka 152

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 51 – ustęp 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 177 z pierwszego czytania.

Poprawka 153

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 51 – ustęp 6

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

6. Państwa członkowskie ustanawiają i 
regularnie aktualizują wykaz zastosowań 
małoobszarowych. Wykaz podawany jest 
do publicznej wiadomości na oficjalnych 
stronach internetowych państwa 
członkowskiego i Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ułatwienia wymiany informacji i lepszego poinformowania zainteresowanych osób 
państwa członkowskie i Komisja muszą podać wykaz do publicznej wiadomości na oficjalnej 
stronie internetowej.

Przywrócenie poprawki 180 z pierwszego czytania.

Poprawka 154

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 51 – ustęp 6 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Nie później niż ...* Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek dotyczący ustanowienia 
europejskiego funduszu wsparcia dla 
drobnych zastosowań. Fundusz może 
finansować dodatkowe badania 
pozostałości w przypadku drobnych 
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zastosowań.
________

* Po upływie jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja ta jest zgodna z kierunkiem wytyczonym przez ITRE, znosi jednak odniesienie do 
podatków europejskich.

Przywrócenie poprawki 276 z pierwszego czytania.

Poprawka 155

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 52 - ustęp 3 - litera b) i c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) są one identyczne pod względem 
specyfikacji i zawartości substancji 
czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz 
pod względem formuły; oraz

b) dotyczy ich ta sama specyfikacja lub 
dotyczą ich te same specyfikacje, 
zatwierdzone jako tożsame zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 38.

(c) są takie same lub równoważne pod 
względem występujących w nich 
składników obojętnych oraz rozmiaru 
opakowania, materiału lub postaci oraz 
pod względem możliwego niekorzystnego 
wpływu w odniesieniu do zdrowia ludzi 
lub zwierząt lub do środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi określania tożsamości produktów referencyjnych mają niepotrzebnie charakter 
ograniczający. 

Częściowe przywrócenie poprawki 286 z pierwszego czytania.
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Poprawka 156

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 53 – tytuł

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Sytuacje nadzwyczajne w ochronie roślin Nadzwyczajne zezwolenia

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 181 z pierwszego czytania.

Poprawka 157

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

1. W drodze odstępstwa od art. 28, 
doświadczenia i testy prowadzone dla 
potrzeb badań i rozwoju wiążące się z 
uwalnianiem do środowiska środków 
ochrony roślin nieposiadających 
zezwolenia lub wiążące się z 
niedozwolonym zastosowaniem środka 
ochrony roślin mogą być przeprowadzane, 
jeżeli państwo członkowskie, na którego 
terytorium przeprowadzane są 
doświadczenia i testy oceniło dostępne 
dane i udzieliło pozwolenia do celu 
przeprowadzenia próby. Wszelkie tego 
typu eksperymenty i testy muszą być 
bardzo ściśle kontrolowane, aby 
zagwarantować, że nie będą mieć 
natychmiastowego lub opóźnionego 
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi (w 
tym mieszkańców i osób znajdujących się 
w pobliżu) oraz wrażliwych grup takich 
jak niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, 



PR\740972PL.doc 115/155 PE412.104v01-00

PL

do łańcucha żywnościowego paszy i 
żywności zawierających pozostałości, 
chyba że ustanowiono już odpowiednie 
przepisy na podstawie rozporządzenia
(WE) nr 396/2005.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 183 z pierwszego czytania.
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Poprawka 158

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 54 – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5. Szczegółowe zasady stosowania 
niniejszego artykułu, w szczególności 
maksymalne ilości środków ochrony roślin, 
jakie mogą być uwalniane podczas
doświadczeń lub testów oraz minimalne 
dane, jakie należy złożyć zgodnie z ust. 2,
mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą
regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 3.

5. 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. 79 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 184 z pierwszego czytania.

Poprawka 159

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit trzeci

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Informacje powinny obejmować możliwe niepożądane reakcje u ludzi, zwierząt i dla 
środowiska. 
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Przywrócenie poprawki 188 z pierwszego czytania.

Poprawka 160

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Bez uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do przyjmowania 
przejściowych środków ochronnych, 
państwo członkowskie, które jako pierwsze
udzieliło zezwolenia w każdej ze stref
ocenia otrzymane informacje i powiadamia
pozostałe państwa członkowskie należące 
do tej samej strefy o wycofaniu lub 
zmianie zezwolenia zgodnie z art. 44.

3. Państwo członkowskie, które otrzymało 
takie powiadomienie, bezzwłocznie 
przekazuje je innym państwom 
członkowskim. Bez uszczerbku dla prawa 
państw członkowskich do przyjmowania 
przejściowych środków ochronnych, 
państwo członkowskie, które udzieliło 
zezwolenia, ocenia otrzymane informacje i
informuje pozostałe państwa członkowskie 
o wycofaniu lub zmianie zezwolenia 
zgodnie z art. 44.

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 189 z pierwszego czytania.

Poprawka 161

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 57 – ustęp 1 – wprowadzenie

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają
publicznie w formie elektronicznej 
informacje na temat środków ochrony 
roślin, które otrzymały zezwolenie lub 
zostały wycofane 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:

Or. en
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Uzasadnienie

Aby ułatwić wymianę danych, konieczne jest ustanowienie jednej centralnej bazy danych, 
zarządzanej przez Urząd i zawierającej wszystkie informacje o testach i badaniach 
wykonanych uprzednio dla celów niniejszego rozporządzenia. Przed przeprowadzeniem 
testów lub badań wnioskodawcy musieliby wówczas korzystać tylko z jednej bazy danych.

Przywrócenie poprawki 191 z pierwszego czytania.

Poprawka 162

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera e a) i e b) (nowe)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ea) wykaz państw członkowskich, w 
których udzielono zezwolenia dla środka 
ochrony roślin,
(eb) informacje na temat podstawowych 
zagrożeń dla środowiska i zdrowia, 

Or. en

Uzasadnienie

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

Przywrócenie poprawki 192 z pierwszego czytania.

Poprawka 163

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit siódmy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Badania objęte są ochroną także wtedy, 
gdy były niezbędne do przedłużenia lub 
przeglądu zezwolenia. Okres ochrony 
danych wynosi w tym przypadku 30
miesięcy. Akapity od pierwszego do 
czwartego są stosowane z odpowiednimi 

Badania objęte są ochroną także wtedy, 
gdy były niezbędne do przedłużenia lub 
przeglądu zezwolenia. Okres ochrony 
danych wynosi w tym przypadku 12
miesięcy. Akapity od pierwszego do 
czwartego są stosowane z odpowiednimi 
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zmianami. zmianami.

Or. en

Uzasadnienie

12 miesięcy jest okresem wystarczającym pod względem ochrony danych badań niezbędnych 
do odnowienia zezwolenia.

Jest to poprawka kompromisowa oparta na poprawce 194 z pierwszego czytania.

Poprawka 164

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 60 - ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Dla każdej substancji czynnej, sejfnera, 
synergetyku i adiuwantu państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
sporządza wykaz sprawozdań z testów i 
badań niezbędnych do pierwszego 
zatwierdzenia, zmiany warunków 
zatwierdzenia lub do przedłużenia
zatwierdzenia oraz udostępnia ten wykaz 
państwom członkowskim i Komisji.

1. Dla każdej substancji czynnej, sejfnera, 
synergetyku i adiuwantu państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
przekazuje Urzędowi, który udostępnia 
opinii publicznej w momencie publikacji 
projektu sprawozdania z oceny zgodnie z 
przepisami art. 12, wykaz sprawozdań z
badań i testów niezbędnych do pierwszego 
zatwierdzenia, zmiany warunków 
zatwierdzenia lub odnowienia
zatwierdzenia oraz streszczenie wyników 
sprawozdań z badań i testów w celu 
ustalenia skuteczności środka i jego 
nieszkodliwości dla ludzi, zwierząt, roślin i 
środowiska.

2. Dla każdego środka ochrony roślin, w 
stosunku do którego państwa członkowskie 
wydają zezwolenie, sporządzają i 
udostępniają one każdej zainteresowanej 
stronie, na żądanie:

2. Dla każdego środka ochrony roślin, w 
stosunku do którego państwa członkowskie 
wydają zezwolenie, przekazują one 
Urzędowi, który udostępnia opinii 
publicznej w momencie publikacji 
projektu sprawozdania z oceny zgodnie z 
przepisami art. 12:

(a) wykaz sprawozdań z testów i badań 
dotyczących substancji czynnej, sejfnera 
lub synergetyku, adiuwantu i środka 
ochrony roślin, niezbędnych do udzielenia 
pierwszego zezwolenia, zmiany warunków 
zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia; 

a) wykaz sprawozdań z testów i badań 
dotyczących substancji czynnej, sejfnera 
lub synergetyku, adiuwantu i środka 
ochrony roślin, niezbędnych do udzielenia 
pierwszego zezwolenia, zmiany warunków 
zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia; 
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oraz oraz
b) wykaz sprawozdań z testów i badań, w 
odniesieniu do których wnioskodawca 
wystąpił o ochronę danych zgodnie z art. 
59, i wszelkie uzasadnienia przedłożone 
zgodnie z tym artykułem.

b) wykaz sprawozdań z testów i badań, w 
odniesieniu do których wnioskodawca 
wystąpił o ochronę danych zgodnie z art. 
59, i wszelkie uzasadnienia przedłożone 
zgodnie z tymże artykułem.

ba) streszczenie wyników sprawozdań z 
badań i testów w celu ustalenia 
skuteczności środka i jego nieszkodliwości 
dla ludzi, zwierząt, roślin i środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić wymianę danych, konieczne jest ustanowienie jednej centralnej bazy danych, 
zarządzanej przez Urząd i zawierającej wszystkie informacje o testach i badaniach 
wykonanych uprzednio dla celów niniejszego rozporządzenia. Przed przeprowadzeniem 
testów lub badań wnioskodawcy musieliby wówczas korzystać tylko z jednej bazy danych.

Przywrócenie poprawki 299 z pierwszego czytania.

Poprawka 165

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 61 – punkt -1 (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

-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. 35a, 54 i 57.

Or. en

Uzasadnienie

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 niniejszego rozporządzenia.
Przywrócenie poprawki 201 z pierwszego czytania.
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Poprawka 166

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 61 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Jeżeli właściwy organ państwa 
członkowskiego, jest przekonany, że 
potencjalny wnioskodawca zamierza 
złożyć wniosek o zezwolenie, przekazuje 
mu nazwę i adres posiadacza lub 
posiadaczy odpowiednich wcześniejszych 
zezwoleń i równocześnie informuje 
posiadaczy tych zezwoleń o nazwie i 
adresie wnioskodawcy.

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, jeśli uzyska dowód, że 
potencjalny wnioskodawca zamierza 
złożyć wniosek o zezwolenie albo o jego 
odnowienie lub przegląd, przekazuje mu 
nazwę i adres posiadacza lub posiadaczy 
wcześniejszych właściwych zezwoleń i 
równocześnie informuje posiadacza lub
posiadaczy zezwoleń o nazwie i adresie 
wnioskodawcy.

Or. en

Uzasadnienie
W celu ochrony średnich przedsiębiorstw oraz zajmujących się badaniami naukowymi 
działów przemysłu ochrony roślin należy rozszerzyć ochronę danych, tak aby objąć nią dane 
związane z odnowieniem lub przeglądem zezwolenia.
Przywrócenie poprawki 203 z pierwszego czytania.

Poprawka 167

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 61 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Potencjalny wnioskodawca oraz 
posiadacz lub posiadacze odpowiednich
zezwoleń podejmują wszelkie uzasadnione 
kroki w celu osiągnięcia porozumienia w 
sprawie wspólnego korzystania z 
wszelkich sprawozdań z testów i badań 
chronionych na mocy art. 59, które są 
wymagane od wnioskodawcy w celu 
uzyskania zezwolenia na wprowadzenie 
środka ochrony roślin do obrotu.

3. Potencjalny wnioskodawca o zezwolenie 
albo o odnowienie lub przegląd 
zezwolenia oraz posiadacz lub posiadacze
właściwych zezwoleń podejmują wszelkie 
uzasadnione kroki w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie wzajemnego
korzystania z wszelkich sprawozdań z 
testów i badań chronionych na mocy art. 
59, które są wymagane od wnioskodawcy 
w celu uzyskania zezwolenia na środek
ochrony roślin albo odnowienia lub 
przeglądu zezwolenia. Porozumienie może 
zostać zastąpione wniesieniem sprawy do
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sądu arbitrażowego i przyjęciem jego 
orzeczenia. Starając się zagwarantować, 
że koszty udzielania informacji zostaną 
określone w sposób sprawiedliwy, 
przejrzysty i niedyskryminujący, Komisja 
może przyjąć, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 
3, wytyczne dotyczące podziału kosztów na 
podstawie powyższych zasad.

Or. en

Uzasadnienie
W celu ochrony średnich przedsiębiorstw oraz zajmujących się badaniami naukowymi 
działów przemysłu ochrony roślin należy rozszerzyć ochronę danych, tak aby objąć nią dane 
związane z odnowieniem lub przeglądem zezwolenia.
W celu zminimalizowania niepotrzebnego powtarzania badań należy wdrożyć mechanizmy 
arbitrażu i podziału kosztów, które mogłyby pomóc wnioskodawcom i podmiotom 
posiadającym zezwolenie dojść do porozumienia. Podobne przepisy zostały wprowadzone w 
dyrektywie REACH. 
Przywrócenie poprawki 204 z pierwszego czytania.

Poprawka 168

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 61 – ustęp 3 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3a. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uznaje, że może powstać 
monopol, oraz jeżeli potencjalny 
wnioskodawca i posiadacz lub posiadacze 
odpowiednich zezwoleń na wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin 
zawierających tę samą substancję czynną, 
ten sam sejfner lub synergetyk nie mogą 
osiągnąć porozumienia dotyczącego 
wspólnego wykorzystania testów i badań 
na kręgowcach, potencjalny 
wnioskodawca informuje o tym właściwy 
organ państwa członkowskiego. Niemniej 
jednak obie strony uzgadniają, które sądy 
i trybunały są właściwe do celów 
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wykonania postanowień art. 62 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno ustanawiać szczegółowe przepisy, aby zapobiec powstawaniu 
monopoli na rynku środków ochrony roślin.
Przywrócenie poprawki 205 z pierwszego czytania.

Poprawka 169

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 62 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Potencjalny wnioskodawca oraz 
posiadacz lub posiadacze odpowiednich 
zezwoleń dokładają wszelkich starań, by 
wspólnie korzystać z testów i badań na 
kręgowcach. Koszty wspólnego 
korzystania ze sprawozdań z badań i 
testów są określane w sposób 
sprawiedliwy, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Na potencjalnym 
wnioskodawcy ciąży jedynie obowiązek 
częściowego pokrycia kosztów informacji, 
jakie ma przedłożyć w celu spełnienia
wymogów dotyczących zezwolenia.

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

Or. enUzasadnienie
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Koszt wytworzenia danych jest większy niż koszt netto badania. Potencjalny wnioskodawca 
powinien być zobowiązany do częściowego pokrycia kosztów danych, które potem będzie miał 
prawo wykorzystać dla własnych celów związanych z rejestracją. 
Przywrócenie poprawki 207 z pierwszego czytania.

Poprawka 170

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 62 – ustęp 3 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

* Siedem lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy niniejszego wniosku wyniki testów prowadzonych z wykorzystaniem kręgowców są 
objęte ochroną danych, jednak istnieje wymóg udostępniania tych danych. Kompromis ten jest 
konieczny w obecnych warunkach ze względów praktycznych (w przeciwnym razie wiele 
nowych produktów nie będzie mogło zostać wprowadzonych do obrotu), ale z czasem 
powinien zostać poddany ocenie. Mniej restrykcyjny system ochrony danych i tak będzie 
służył ograniczeniu liczby testów na kręgowcach. 
Przywrócenie poprawki 208 z pierwszego czytania.
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Poprawka 171

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 63 – ustęp 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 209 z pierwszego czytania.

Poprawka 172

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 63 – ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnione prawo społeczeństwa do informacji należy zagwarantować w ramach 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z konwencją z Aarhus. Informując opinię publiczną, 
należy jednakże zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji i nieuczciwej 
konkurencji. Zaproponowane miejsce konsultowania danych będzie dobrym kompromisem, 
ponieważ zainteresowane strony trzecie będą miały dostęp do poufnych informacji, a 
potencjalna konkurencja nie będzie mogła wykorzystać tego systemu w złej wierze w celu 
uzyskania poufnych danych handlowych. 
Przywrócenie poprawki 211 z pierwszego czytania.

Poprawka 173

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 65 – ustęp 3 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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 6.12.06, s. 16.

Or. en

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 konsumenta końcowego. 
Przywrócenie poprawki 214 z pierwszego czytania.
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Poprawka 174

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 66 – ustęp 2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość utrzymania ewentualnych ograniczeń krajowych, które mogą 
istnieć w tej dziedzinie 
Przywrócenie poprawki 215 z pierwszego czytania. 

Poprawka 175

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 66 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. W reklamach nie przedstawia się 
wizualnie żadnych potencjalnie 
niebezpiecznych praktyk, takich jak 
mieszanie lub stosowanie bez stosownej 
odzieży ochronnej, stosowanie w pobliżu 
żywności lub stosowanie przez dzieci lub 
w ich pobliżu.

4. W reklamach nie przedstawia się 
wizualnie żadnych potencjalnie 
niebezpiecznych praktyk, takich jak 
mieszanie lub stosowanie bez stosownej 
odzieży ochronnej, stosowanie w pobliżu 
żywności lub stosowanie przez dzieci lub 
w ich pobliżu lub na obszarach 
mieszkalnych lub też w miejscach 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Dzieci oraz grupy szczególnie narażone mogą przebywać w domach lub ogrodach 
znajdujących się w pobliżu pól, na których rozpylano środki ochrony roślin, oraz w innych 
miejscach publicznych, tak więc nie należy również pokazywać w reklamach rozpylania tych 
środków w pobliżu takich obszarów.
Poprawiono nowy fragment dodany przez Radę.
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Poprawka 176

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 67 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 67 Artykuł 67
Prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji
Prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji
1. Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, 
importerzy, eksporterzy i profesjonalni 
użytkownicy środków ochrony roślin 
prowadzą i przechowują dokumentację 
dotyczącą produkowanych, wwożonych, 
wywożonych, przechowywanych, 
stosowanych i wprowadzanych przez nich 
do obrotu środków ochrony roślin przez co 
najmniej trzy lata.

1. Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, 
importerzy, eksporterzy i profesjonalni 
użytkownicy środków ochrony roślin 
prowadzą i przechowują dokumentację 
dotyczącą produkowanych, wwożonych, 
wywożonych, przechowywanych, 
stosowanych i wprowadzanych przez nich 
do obrotu środków ochrony roślin przez co 
najmniej dziesięć lat od zakończenia ich 
produkcji lub stosowania.

Na żądanie właściwego organu
udostępniają oni odpowiednie informacje 
zawarte w tej dokumentacji. Strony trzecie, 
takie jak branża wody pitnej, mogą 
zażądać dostępu do tych informacji
zwracając się do właściwego organu.

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

Or. en

Uzasadnienie

Detaliści i hurtownicy żądają wyczerpujących informacji na temat pestycydów stosowanych 
w danym środku, aby lepiej stosować wymogi dotyczące możliwości jego 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 obowiązującego rozporządzenia. 
Obywatele nie mają obecnie dostępu do informacji na temat chemikaliów, na których 
działanie są narażeni, informacji tych nie mogą również uzyskać ich lekarze ani inni 
pracownicy służby zdrowia. Informacja ta ma jednak zasadnicze znaczenie dla prawidłowej 
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oceny i prawidłowego leczenia osób doświadczających negatywnego wpływu na zdrowie. W 
świetle wszelkiego przewlekłego wpływu środków ochrony roślin dokumentacja ta powinna 
być przechowywana przez co najmniej 10 lat. 
Przywrócenie poprawki 216 z pierwszego czytania w wersji nieznacznie przeredagowanej.

Poprawka 177

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 67 – ustęp 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

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. przemysłu wody pitnej), które żądają dostępu do nich. 
Uwzględnianie negatywnych skutków substancji w środowisku wodnym nie powinno być 
jedynie zadaniem sektorów z początku łańcucha dostaw. 
Przywrócenie poprawki 217 z pierwszego czytania. 

Poprawka 178

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 67 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Posiadacze zezwolenia dostarczają 
właściwym organom w państwach 
członkowskich wszelkich danych 
dotyczących wielkości sprzedaży środków 
ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

2. Producenci środków ochrony roślin
informują właściwe władze o: 
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nr .../2008 w sprawie statystyk 
dotyczących środków ochrony roślin.

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

Or. en

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. 
Przywrócenie poprawki 218 z pierwszego czytania. 

Poprawka 179

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 68 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Państwa członkowskie przeprowadzają 
urzędowe kontrole 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 
urzędowe kontrole 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 220 z pierwszego czytania. 

Poprawka 180

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 68 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Rozporządzenie przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 79 ust. 4, 
określa przepisy dotyczące kontroli, w
szczególności w zakresie produkcji, 
pakowania, etykietowania, składowania, 
transportu, marketingu, formuły, handlu 
równoległego i stosowania środków 
ochrony roślin. Zawiera ono również 
przepisy dotyczące gromadzenia informacji 
i sprawozdawczości w zakresie podejrzeń 
zatruć.

Rozporządzenie, przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 251 
Traktatu, określa przepisy kontroli w 
zakresie produkcji, pakowania, 
etykietowania, składowania, transportu, 
marketingu, formuły i stosowania środków 
ochrony roślin. Rozporządzenie to zawiera
przepisy równoważne z 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 
załącznikami 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.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące kontroli powinny zostać określone rozporządzeniem Parlamentu i Rady. 
Przywrócenie poprawki 221 z pierwszego czytania.

Poprawka 181

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 73 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 73a
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Fundusz na rzecz bezpiecznej likwidacji 
przestarzałych pestycydów

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

Or. en

Uzasadnienie

Przestarzałe pestycydy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowa ludzkiego i środowiska 
naturalnego w wielu państwach członkowskich i krajach trzecich. Należy nałożyć na 
producentów wymóg pokrycia kosztów związanych z bezpiecznym zlikwidowaniem i 
zniszczeniem tych niebezpiecznych substancji. 
Przywrócenie poprawki 222 z pierwszego czytania. 

Poprawka 182

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 77

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Komisja, zgodnie z procedurą doradczą, o 
której mowa w art. 79 ust. 2, może przyjąć 
lub zmienić wytyczne techniczne lub inne 
wytyczne w celu wykonania niniejszego 
rozporządzenia. Komisja może zwrócić się 
do Urzędu o przygotowanie lub wzięcie 
udziału w przygotowywaniu takich 
wytycznych.

Komisja może, zgodnie z procedurą
regulacyjną, o której mowa w art. 79 ust.
3, 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 przygotowywaniu takich 
wytycznych. Urząd może wszcząć 
przygotowanie lub przegląd dokumentów 
zawierających wytyczne na temat oceny 
ryzyka substancji czynnych.

Or. en
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Uzasadnienie
EFSA powinien mieć prawo sam wszczynać przygotowanie lub przegląd dokumentów 
zawierających wytyczne, związanych z oceną ryzyka.
Poprawka kompromisowa oparta na poprawce 224 z pierwszego czytania.

Poprawka 183

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 78 – ustęp 1 – litera f)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(f) rozporządzenie ustanawiające program 
prac dla sejfnerów i synergetyków, o 
którym mowa w art. 26;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie
Ten program prac należy przyjąć w ramach procedury współdecyzji.

Jest to poprawka nowego ustępu wprowadzonego przez Radę, zgodna z poprawką 108 z 
pierwszego czytania.

Poprawka 184

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 78 – ustęp 1 – litera l)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(l) rozporządzenie w sprawie kontroli, o 
których mowa w art. 68 akapit trzeci.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie
Rozporządzenie w sprawie kontroli należy przyjąć w ramach procedury współdecyzji.

Jest to poprawka nowego ustępu wprowadzonego przez Radę, zgodna z poprawką 221 z 
pierwszego czytania.
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Poprawka 185

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 78 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 79 ust. 2, przyjmuje się
rozporządzenie zawierające wykaz 
substancji czynnych włączonych do 
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. 
Substancje te uznaje się za zatwierdzone 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa
w art. 79 ust. 4, zostaje przyjęte
rozporządzenie włączające wykaz 
substancji czynnych włączonych do 
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG do 
załącznika IIa niniejszego rozporządzenia. 
Substancje te uznaje się za zatwierdzone 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna do dostosowania tekstu do przepisów nowej decyzji w 
sprawie komitologii.
Przywrócenie poprawki 226 z pierwszego czytania połączone z dodatkową zmianą mającą na 
celu zagwarantowanie spójności z poprawką do art. 13 ust. 2, który ustanawia załącznik do 
spisu substancji czynnych.

Poprawka 186

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 79 – ustęp 5 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5a. Posiedzenia Komitetu i jego grup 
roboczych są otwarte dla posłów do 
Parlamentu Europejskiego na żądanie. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć przejrzystość procedur komitologii. Obserwatorzy z PE powinni mieć 
możliwość brania udziału w posiedzeniach Komitetu i jego grup roboczych. 
Przywrócenie poprawki 228 z pierwszego czytania. 
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Poprawka 187

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 80 – ustęp 7

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

7. Do dnia…. * Komisja ustala wykaz 
substancji włączonych do załącznika I do 
dyrektywy 91/414/EWG, które spełniają 
kryteria określone w załączniku II pkt 4 do 
niniejszego rozporządzenia i w odniesieniu 
do których mają zastosowanie przepisy art. 
50 niniejszego rozporządzenia.

7. Do dnia…. * Komisja ustala wykaz 
substancji włączonych do załącznika I do 
dyrektywy 91/414/EWG, które spełniają 
kryteria określone w załączniku II pkt 4 do 
niniejszego rozporządzenia i w odniesieniu 
do których mają zastosowanie przepisy art. 
50 niniejszego rozporządzenia.

* Uwaga dla Dz.U. 78 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 Uwaga dla Dz.U. 36 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Czekanie sześć i pół roku z przyjęciem spisu substancji nadających się do zastąpienia nie jest 
uzasadnione. Należy to zrobić najpóźniej po 3 latach. 

Poprawiono nowy fragment dodany przez Radę.

Poprawka 188

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 81 - ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1, 
państwo członkowskie może, w okresie 
pięciu lat od przyjęcia programu, o którym 
mowa w art. 26, udzielić zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu na swoim 
terytorium środków ochrony roślin 
zawierających sejfnery i synergetyki, które 
nie zostały zatwierdzone, jeżeli są objęte 
tym programem.
2. W drodze odstępstwa od art. 27 i bez 
uszczerbku dla prawa wspólnotowego, 
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państwa członkowskie mogą stosować 
krajowe przepisy dotyczące składników 
obojętnych nieobjętych załącznikiem III 
do dnia…..*
Jeśli po ….*państwo członkowskie ma 
uzasadnione podstawy, aby uważać, że 
składnik obojętny nieobjęty załącznikiem 
III może stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla 
środowiska, może czasowo zakazać lub 
ograniczyć stosowanie danego składnika 
obojętnego na swoim terytorium. 
Informuje o tym natychmiast pozostałe 
państwa członkowskie i Komisję oraz 
podaje powody swej decyzji. Zastosowanie 
ma art. 71.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z wcześniejszą poprawką zaproponowaną do art. 29 ust. 2 i jej uzasadnieniem.
Przywrócenie poprawki 229 z pierwszego czytania. 

Poprawka 189

Wspólne stanowisko Rady
Artykuł 82

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Do dnia…..* Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
systemu wzajemnego uznawania zezwoleń, 
a w szczególności w sprawie stosowania 
przez państwa członkowskie przepisów, o 
których mowa w art. 36 ust. 3 i w art. 50 
ust. 1a, podziału Wspólnoty na trzy strefy 
oraz w sprawie stosowania kryteriów 
zatwierdzania substancji czynnych, 
sejfnerów i synergetyków określonych 
w załączniku II oraz wpływu powyższego 
na zróżnicowanie i konkurencyjność 
rolnictwa oraz na zdrowie ludzi i na 

Do dnia…..* Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania 
systemu wzajemnego uznawania zezwoleń, 
a w szczególności w sprawie stosowania 
przez państwa członkowskie przepisów, o 
których mowa w art. 50 ust. 2, podziału 
Wspólnoty na trzy strefy oraz w sprawie 
stosowania kryteriów zatwierdzania 
substancji czynnych, sejfnerów i 
synergetyków określonych w załączniku II 
oraz wpływu powyższego na 
zróżnicowanie i konkurencyjność rolnictwa 
oraz na zdrowie ludzi i na środowisko.
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środowisko. Wraz ze sprawozdaniem – w 
razie konieczności – mogą być 
przedkładane odpowiednie wnioski 
legislacyjne, które mają na celu zmianę 
tych przepisów.

Wraz ze sprawozdaniem – w razie 
konieczności – mogą być przedkładane 
odpowiednie wnioski legislacyjne, które 
mają na celu zmianę tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wiąże się z częściowym usunięciem art. 36 ust. 3 - nie powinno być odstępstw od 
rygorystycznych kryteriów.

Wiąże się ona również ze skreśleniem przez Parlament w pierwszym czytaniu pojęcia podziału 
na strefy. 

Poprawka ma na celu dokonanie zmian w nowych przepisach wprowadzonych przez Radę.

Poprawka 190
Wspólne stanowisko Rady
Załącznik I 

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Załącznik I skreślony
Strefa A – Północ

Do tej strefy należą następujące państwa 
członkowskie:
Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Finlandia, 
Szwecja

Strefa B – Centrum
Do tej strefy należą następujące państwa 
członkowskie:
Belgia, Republika Czeska, Niemcy, 
Irlandia, Luksemburg, Węgry, 
Niderlandy, Austria, Polska, Rumunia, 
Słowenia, Słowacja, Zjednoczone 
Królestwo

Strefa C – Południe
Do tej strefy należą następujące państwa 
członkowskie:
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Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Francja, 
Włochy, Cypr, Malta, Portugalia

Or. en

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.
Przywrócenie poprawki 230 z pierwszego czytania. 

Poprawka 191

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Substancję czynną samą lub związaną z 
sejfnerem lub synergetykiem zatwierdza 
się wyłącznie wtedy, gdy dla jednego lub 
kilku reprezentatywnych zastosowań 
ustalono, że dany środek ochrony roślin –
w wyniku stosowania zgodnego z dobrą 
praktyką ochrony roślin oraz przy 
uwzględnieniu realistycznych warunków 
stosowania – jest wystarczająco skuteczny. 
Wymóg ten jest oceniany zgodnie 
z jednolitymi zasadami dokonywania 
oceny i udzielania zezwoleń na 
wprowadzanie do obrotu środków ochrony 
roślin, o których mowa w art. 29 ust. 6.

Substancję czynną samą lub związaną z 
sejfnerem lub synergetykiem zatwierdza 
się wyłącznie wtedy, gdy dla szerokiej 
gamy reprezentatywnych zastosowań 
ustalono, że dany środek ochrony roślin –
w wyniku stosowania zgodnego z dobrą 
praktyką ochrony roślin oraz przy 
uwzględnieniu realistycznych warunków 
stosowania – jest wystarczająco skuteczny.
Wymóg ten jest oceniany zgodnie 
z jednolitymi zasadami dokonywania 
oceny i udzielania zezwoleń na 
wprowadzanie do obrotu środków ochrony 
roślin, o których mowa w art. 29 ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Każda decyzja musi być oparta na realistycznych warunkach stosowania.
Częściowe przywrócenie poprawki 232 z pierwszego czytania. 
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Poprawka 192

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.6.1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.6.1. W stosownych przypadkach określa 
się ADI, AOEL i ARfD. Podczas 
określania takich wartości należy 
zapewnić odpowiedni margines 
bezpieczeństwa wynoszący przynajmniej
100, uwzględniający rodzaj i dotkliwość
skutków oraz wrażliwość szczególnych
grup ludności.

3.6.1. W stosownych przypadkach określa 
się ADI, AOEL i ARfD. Przy określaniu
takich wartości należy zapewnić stosowny
margines bezpieczeństwa wynoszący co 
najmniej 100, uwzględniający rodzaj i 
dotkliwość skutków, możliwe skutki 
skumulowane oraz wrażliwość
specyficznych grup ludności, które są 
szczególnie zagrożone.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić możliwe skutki skumulowane oraz szczególnie zagrożone grupy ludności.
Częściowe przywrócenie poprawki 300 z pierwszego czytania. 

Poprawka 193

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.6.5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.6.5. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie 
wtedy, gdy w oparciu o ocenę wytycznych 
dotyczących testów, uzgodnionych na 
poziomie Wspólnoty lub 
międzynarodowym oraz w oparciu o inne 
dostępne dane i informacje - w tym 
przegląd literatury naukowej - ocenione 
przez Urząd, nie zostały uznane za 
substancję oddziaływującą na układ 
endokrynny, która może mieć niepożądany 
wpływ na ludzi, chyba że narażenie ludzi 
na tę substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk w środku ochrony roślin 

3.6.5. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie 
wtedy, gdy w oparciu o ocenę wytycznych 
dotyczących testów, uzgodnionych na 
poziomie Wspólnoty lub 
międzynarodowym oraz w oparciu o inne 
dostępne dane i informacje - w tym 
przegląd literatury naukowej - ocenione 
przez Urząd, nie zostały uznane za 
substancję oddziaływującą na układ 
endokrynny, która może mieć
toksykologiczne znaczenie dla ludzi,
łącznie z okresem życia 
embrionalnego/płodowego oraz/lub 
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w realistycznych proponowanych 
warunkach stosowania jest nieistotne, tzn. 
dany produkt jest stosowany w systemach 
zamkniętych lub w innych warunkach 
wyłączających kontakt z ludźmi oraz jeżeli 
pozostałości substancji czynnej, sejfnera 
lub synergetyku w żywności lub paszach 
nie przekraczają wartości wzorcowej 
określonej zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

dzieciństwa, przy odpowiednim 
uwzględnieniu możliwych skutków 
skumulowanych, chyba że narażenie ludzi 
na tę substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk w środku ochrony roślin 
w realistycznych proponowanych 
warunkach stosowania jest nieistotne, tzn. 
dany produkt jest stosowany w systemach 
zamkniętych lub w innych warunkach 
wyłączających kontakt z ludźmi oraz jeżeli 
pozostałości substancji czynnej, sejfnera 
lub synergetyku w żywności lub paszach 
nie przekraczają wartości wzorcowej 
określonej zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę możliwą dotkliwość skutków substancji powodujących zaburzenia 
endokrynologiczne w czasie rozwoju, wykazanie, że mają one znaczenie toksykologiczne, 
powinno być wystarczające. 
Częściowe przywrócenie poprawki 300 z pierwszego czytania. 

Poprawka 194

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.6.5 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.6. Wpływ na zdrowie ludzi 3.6. Wpływ na zdrowie ludzi

3.6.5a. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, 
gdy w oparciu o ocenę lub o inne dostępne 
dane i informacje - nie została uznana za 
substancję wywołującą ryzyko 
rozwojowych neurotoksycznych lub 
immunotoksycznych właściwości u ludzi, 
uwzględniając narażenie podczas życia 
embrionalnego/płodowego i/lub w okresie 
dzieciństwa, a także prawdopodobne 
skutki skumulowane, chyba że narażenie 
ludzi na tę substancję czynną, sejfner lub 
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synergetyk w środku ochrony roślin 
w realistycznych proponowanych 
warunkach stosowania jest nieistotne, tzn. 
dany produkt jest stosowany w systemach 
zamkniętych lub w innych warunkach 
wyłączających kontakt z ludźmi oraz jeżeli 
pozostałości substancji czynnej, sejfnera 
lub synergetyku w żywności lub paszach 
nie przekraczają wartości wzorcowej 
określonej zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększa się częstotliwość występowania chorób neurologicznych oraz chorób wpływających 
na system odpornościowy. Nie powinno się zatwierdzać substancji powodujących takie skutki.
Częściowe przywrócenie poprawki 300 z pierwszego czytania. 

Poprawka 195

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.7.1 i 3.7.1.1 oraz 3.7.1.2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.7.1. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie 
wtedy, gdy nie uznano ich za trwałe
zanieczyszczenie organiczne (POP).

3.7.1. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie 
wtedy, gdy ich samych, produktów ich 
przemiany lub pozostałości nie uznano za 
trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP).

Substancja spełniająca wszystkie trzy 
kryteria w sekcjach poniżej jest POP.

Substancja spełniająca wszystkie trzy 
kryteria w sekcjach poniżej jest POP.

3.7.1.1. Trwałość 3.7.1.1. Trwałość
Substancja czynna, sejfner lub synergetyk 
spełnia kryterium trwałości jeżeli istnieją 
dowody, że okres jej degradacji 50 % 
(DT50) w wodzie jest dłuższy niż dwa 
miesiące, lub jej DT50 w glebie jest 
dłuższy niż sześć miesięcy, lub jeżeli jej 
DT50 w dennych osadach jest dłuższy niż 

Substancja czynna, sejfner lub synergetyk 
spełnia kryterium biokumulacji, jeżeli:
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sześć miesięcy.
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; 
albo
- istnieją dowody, że substancja czynna w 
innych sytuacjach jest wystarczająco 
trwała, aby rozpatrywać ją w kontekście 
konwencji w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych; albo

3.7.1.2. Bioakumulacja 3.7.1.2. Bioakumulacja
Substancja czynna, sejfner lub synergetyk 
spełnia kryterium biokumulacji jeżeli:

Substancja czynna, sejfner lub synergetyk 
spełnia kryterium biokumulacji jeżeli:

- istnieją dowody, że współczynnik jej 
biokoncentracji lub bioakumulacji w 
gatunkach organizmów wodnych jest 
większy niż 5000 lub, w razie braku takich 
danych, że współczynnik podziału n-
oktanol/woda (log Ko/w) jest większy niż 
5; lub

istnieją dowody, że współczynnik jej 
biokoncentracji lub bioakumulacji w 
gatunkach organizmów wodnych jest 
większy niż 2000 lub, w razie braku takich 
danych, że współczynnik podziału n-
oktanol/woda (log Ko/w) lub współczynnik 
podziału n-oktanol/powietrze (log Ko/a)
jest większy niż 5; albo

- istnieją dowody, że substancja czynna, 
sejfner lub synergetyk stwarzają inne 
powody do obaw, takie jak wysoka 
bioakumulacja w organizmach 
niebędących celem działania, wysoka 
toksyczność lub ekotoksyczność.

- istnieją dowody, że substancja czynna, 
sejfner lub synergetyk stwarzają inne 
powody do obaw, takie jak wysoka 
bioakumulacja w organizmach 
niebędących celem działania, wysoka 
toksyczność lub ekotoksyczność. albo
istnieją dane z monitorowania flory i 
fauny, z których wynika, że potencjał 
bioakumulacji substancji czynnej jest 
wystarczający, aby rozpatrywać ją w 
kontekście konwencji w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta sprawia, że rozporządzenie jest zgodne z przepisami załącznika D konwencji 
sztokholmskiej, który przewiduje również inne dowody niż tylko pewne badania.
Częściowe przywrócenie poprawki 230 z pierwszego czytania. 
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Poprawka 196

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.7.2 – część wprowadzająca – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.7.2. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie 
wtedy, gdy nie uznano ich za substancję 
trwałą, wykazującą zdolność do 
bioakumulacji i toksyczną (PBT).

3.7.2. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie 
wtedy, gdy ich samych, produktów ich 
przemiany lub pozostałości nie uznano za 
substancje trwałe, wykazujące zdolność do 
bioakumulacji i toksyczne (PBT).

Or. en

Uzasadnienie
Ważne jest włączenie również produktów przemiany lub pozostałości.
Częściowe przywrócenie poprawki 235 z pierwszego czytania.

Poprawka 197

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.7.2.1. – akapit drugi a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zawarte we wniosku Komisji zostały zaczerpnięte z REACH, pomimo iż mankamenty 
tych kryteriów zostały już zauważone w REACH, ponieważ mają one zostać poddane 
przeglądowi 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 
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niedostępne, albo nawet nie można ich zastosować.
Przywrócenie poprawki 236 z pierwszego czytania.

Poprawka 198

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.7.2.2 – akapit drugi a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zawarte we wniosku Komisji zostały zaczerpnięte z REACH, pomimo iż mankamenty 
tych kryteriów zostały już zauważone w REACH, ponieważ mają one zostać poddane 
przeglądowi 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.
Przywrócenie poprawki 237 z pierwszego czytania.

Poprawka 199

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.7.2.3 – tiret 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

– substancja jest sklasyfikowana jako 
rakotwórcza (kategorii 1 lub 2), mutagenna
(kategorii 1 lub 2) lub szkodliwa na 
rozrodczość (kategorii 1, 2 lub 3);

- substancja jest sklasyfikowana jako 
rakotwórcza (kategorii 1, 2 lub 3), 
mutagenna (kategorii 1, 2 lub 3), lub 
toksyczna dla celów reprodukcyjnych 
(kategorii 1, 2, lub 3), lub
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Or. en

Uzasadnienie

Trudno jest zrozumieć, dlaczego wprowadzono kategorię 3 w przypadku substancji 
toksycznych dla celów reprodukcyjnych, a w przypadku substancji rakotwórczych i 
mutagennych nie.

Przywrócenie poprawki 238 z pierwszego czytania.

Poprawka 200

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.7.3 – część wprowadzająca – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.7.3. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie 
wtedy, gdy nie uznano ich za 
substancję bardzo trwałą oraz
wykazującą dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB).

3.7.3. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie 
wtedy, gdy ich samych, produktów ich 
przemiany lub pozostałości nie uznano za 
substancje bardzo trwałe oraz wykazujące
dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).

Or. en

Uzasadnienie
Ważne jest włączenie również produktów przemiany lub pozostałości.
Częściowe przywrócenie poprawki 239 z pierwszego czytania.

Poprawka 201

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.7.3.1 akapit 1a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en
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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 mają one zostać poddane 
przeglądowi 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.
Przywrócenie poprawki 240 z pierwszego czytania.

Poprawka 202

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.7.3.2 – akapit pierwszy a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zawarte we wniosku Komisji zostały zaczerpnięte z REACH, pomimo iż mankamenty 
tych kryteriów zostały już zauważone w REACH, ponieważ mają one zostać poddane 
przeglądowi 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.
Przywrócenie poprawki 241 z pierwszego czytania.
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Poprawka 203

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.8.1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.8.1. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy
, gdy ocena ryzyka wykaże, że ryzyko jest 
dopuszczalne według kryteriów 
ustanowionych w jednolitych zasadach 
dokonywania oceny i udzielania zezwoleń 
na wprowadzanie do obrotu środków 
ochrony roślin, o których mowa w art. 29 
ust. 6, w realistycznych proponowanych 
warunkach stosowania środka ochrony 
roślin zawierająceg substancję czynną, 
sejfner lub synergetyk. Ocena musi 
uwzględniać dotkliwość skutków, 
niepewność danych oraz liczbę grup 
organizmów, na które substancja czynna, 
sejfner lub synergetyk mogą wywierać 
niekorzystny wpływ podczas zamierzonego 
stosowania.

3.8.1. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie 
wtedy, gdy ocena ryzyka wykaże, że 
ryzyko jest dopuszczalne według kryteriów 
ustanowionych w jednolitych zasadach 
dokonywania oceny i udzielania zezwoleń 
na wprowadzanie do obrotu środków 
ochrony roślin, o których mowa w art. 29 
ust. 6, w realistycznych proponowanych 
warunkach stosowania środka ochrony 
roślin zawierającego substancję czynną, 
sejfner lub synergetyk. Ocena musi 
uwzględniać dotkliwość skutków, łącznie 
ze skutkami dla różnorodności 
biologicznej, niepewność danych oraz 
liczbę grup organizmów, na które 
substancja czynna ma wywierać 
niekorzystny wpływa zgodnie z 
zamierzonym stosowaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie musi przyczyniać się do zachowania różnorodności biologicznej przez długi 
czas. 
Częściowe przywrócenie poprawki 242 z pierwszego czytania. 

Poprawka 204

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.8.2 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.8.2a. Substancję czynną, sejfner lub 
synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, 
jeżeli w oparciu o ocenę Wspólnoty lub 
przyjęte w skali międzynarodowej 
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wytyczne dotyczące testów i inne dostępne 
dane i informacje naukowe, nie zostały 
uznane za toksyczne dla pszczół, a iloczyn 
ryzyka (HQ) jest niższy niż 50.

Or. en

Uzasadnienie

Badania dowodzą, że pszczoły narażone na działanie środków ochrony roślin tracą 
orientację. W procesie zatwierdzania należy brać pod uwagę toksyczność dla pszczół. Iloczyn 
ryzyka (HQ) jest bardzo przydatnym wskaźnikiem służącym do obliczania toksyczności dla 
pszczół, dlatego powinien być jednoznacznie brany pod uwagę w ocenie ryzyka.
Przywrócenie poprawki 244 z pierwszego czytania. 

Poprawka 205

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.9

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Substancję czynną, sejfner lub synergetyk 
zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy – w 
stosownych przypadkach – można 
oznaczyć pozostałości do celów oceny 
ryzyka i do celów wykonawczych.

Substancję czynną, sejfner lub synergetyk 
zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy 
można oznaczyć pozostałości i można je 
wykryć za pomocą ogólnie stosowanych 
metod analitycznych do celów oceny 
ryzyka i do celów wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie do artykułu 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.
Przywrócenie poprawki 245 z pierwszego czytania. 
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Poprawka 206

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.9 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3.9a. Skutki w łańcuchu żywnościowym
Substancję czynną, sejfner  lub synergetyk 
zatwierdza się jedynie wówczas, gdy ich 
wpływ na łańcuch żywnościowy 
organizmów o wyższym stopniu rozwoju 
uważany jest za dopuszczalny na 
podstawie naukowo potwierdzonej 
metodologii oceny ryzyka, a w przypadku 
zatwierdzenia ich oszacowany wpływ na 
ekosystem jest zmniejszany dzięki 
systemowi ograniczeń i rekompensaty.

Or. en

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.
Przywrócenie poprawki 246 z pierwszego czytania. 

Poprawka 207

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II – punkt 3.9 b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność rozporządzenia z istniejącym prawodawstwem i spójność z 
ramową dyrektywą wodną.
Przywrócenie poprawki 247 z pierwszego czytania. 

Poprawka 208

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II - punkt 4 - wprowadzenie i pierwsze trzy odniesienia

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Substancja kwalifikująca się do 
zastąpienia

4. Substancja kwalifikująca się do 
zastąpienia

Substancję czynną zatwierdza się jako 
substancję nadającą się do zastąpienia 
zgodnie z art. 24, gdy jest spełniony 
którykolwiek z poniższych warunków:

Substancję czynną definiuje się jako 
substancję nadającą się do zastąpienia 
zgodnie z art. 24, gdy jest spełniony 
którykolwiek z poniższych warunków:

– jej poziom ADI, ARfD lub AOEL jest
znacząco niższy niż poziomy dla 
większości zatwierdzonych substancji 
czynnych w ramach grup 
substancji/kategorii zastosowania;

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 (takich 
jak: neurotoksyczność rozwojowa lub 
immunotoksyczność) które, w połączeniu 
ze wzorcami zastosowanie/narażenie, 
składają się na sytuacje zastosowania,
które mogą nadal budzić obawy, np. 
wysokie potencjalne ryzyko dla wód 
gruntowych; nawet przy bardzo
restrykcyjnych metodach zarządzania 
ryzykiem (takich jak szeroki zakres 

– 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);
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wyposażenia w środki ochrony osobistej, 
czy bardzo duże 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;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy zatwierdzać substancji, co do których istnieją dowody, że powodują zaburzenia 
endokrynologiczne lub mają właściwości neurotoksyczne i immunotoksyczne. 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.
Przywrócenie poprawki 248 z pierwszego czytania.

Poprawka 209

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik II a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać włączenie zatwierdzonych substancji do załącznika rozporządzenia.
Przywrócenie poprawki 249 z pierwszego czytania.
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Poprawka 210

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik III - tytuł

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Wykaz składników obojętnych, które nie 
mogą wchodzić w skład środków ochrony 
roślin, o których mowa w art. 27

Wykaz składników obojętnych, sejfnerów i 
synergetyków zatwierdzonych do 
stosowania w środkach ochrony roślin

Or. en

Uzasadnienie

Składniki obojętne mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Powinny zatem zostać 
zatwierdzone i włączone do wykazów pozytywnych. 
Przywrócenie poprawki 250 z pierwszego czytania. 

Poprawka 211

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik IV – punkt 1 – akapit pierwszy -1 (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

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 
substancja nadająca się do zastąpienia.

Or. en

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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Częściowe przywrócenie poprawki 251 z pierwszego czytania.

Poprawka 212

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik IV – punkt 1 – litery b) oraz c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) zastąpienie stosuje się jedynie w 
przypadku środków ochrony roślin, jeżeli 
ich stosowanie wiąże się ze znacząco
wyższym poziomem ryzyka dla zdrowia 
ludzi lub środowiska; oraz

b) zastąpienie może zostać zastosowane 
przez państwa członkowskie w stosunku 
do wszystkich substancji czynnych, które, 
stosowane w dozwolonych środkach
ochrony roślin, wiążą się z wyższym 
poziomem ryzyka dla zdrowia ludzi lub 
środowiska.

(c) zastąpienie stosuje się dopiero po 
umożliwieniu, w niezbędnych 
przypadkach, nabycia doświadczenia ze 
stosowania w praktyce, jeżeli nie jest ono 
jeszcze dostępne.

Or. en

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.

Częściowe przywrócenie poprawki 251 z pierwszego czytania.

Poprawka 213

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik IV – punkt 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Znacząca różnica ryzyka jest określana 
indywidualnie dla każdego przypadku 
przez właściwe organy. Brane są pod 

Znacząca różnica ryzyka, w szczególności 
w przypadku ryzyka dla zdrowia, jest 
określana indywidualnie dla każdego 
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uwagę właściwości substancji czynnej oraz 
możliwość narażenia różnych podgrup 
populacji (użytkownicy profesjonalni i 
nieprofesjonalni, osoby postronne, 
pracownicy, mieszkańcy, specyficzne 
grupy szczególnie narażone lub 
konsumenci) bezpośrednio lub pośrednio 
za pośrednictwem żywności, paszy, wody 
pitnej lub środowiska. Brane są również 
pod uwagę rygorystyczność nałożonych 
ograniczeń stosowania i zalecane 
wyposażenie ochrony osobistej.

przypadku przez właściwe organy, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
skumulowanych i synergicznych. Brane są 
pod uwagę właściwości substancji czynnej 
oraz możliwość narażenia różnych podgrup 
populacji (użytkownicy profesjonalni i 
nieprofesjonalni, osoby postronne, 
pracownicy, mieszkańcy, specyficzne 
grupy szczególnie narażone lub 
konsumenci) bezpośrednio lub pośrednio 
za pośrednictwem żywności, paszy, wody 
pitnej lub środowiska. Brane są również 
pod uwagę rygorystyczność nałożonych 
ograniczeń stosowania i zalecane 
wyposażenie ochrony osobistej.

W przypadku środowiska, w odpowiednich 
przypadkach, wartość 10 dla stosunku 
toksyczności do narażenia (TER) dla 
różnych środków ochrony roślin jest 
uważana za znaczącą różnicę ryzyka.

W przypadku środowiska, z 
uwzględnieniem znanych skutków 
skumulowanych i 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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić połączone efekty działania pestycydów. 
Wartość różnicy między PEC a PNEC, wynosząca 10, niepotrzebnie ograniczyłaby liczbę 
substancji nadających się do zastąpienia.

Przywrócenie poprawki 252 z pierwszego czytania.

Poprawka 214

Wspólne stanowisko Rady
Załącznik IV – punkt 3 – akapit drugi a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Ocena porównawcza uwzględnia również 
dopuszczone drobne zastosowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 253 z pierwszego czytania.
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