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Opinia 
o Zlodnoścl t prawam Unii EuropeJskieJ projektu usmwy o zmiGnle ustcrW)' o JmdkGdJ ochmny 

roilin (druk nr 2121}, wyruona przez ministra wta•clwe1o do spraw t~łonkostwa 
RzeczypospoliteJ PolsłdeJ w Unii EuropejskieJ 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

W uzasadnieniu projektu wskazano, że środki ochrony roślin zaliczane są do odpadów 
w przypadku upływu terminu Ich przydatności do właściwego użycia, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z póin. 
zm.). Przywołana regulacja zawierała wykaz kategorii odpadów, w tym kategorię oznaczoną 
symbolem "Q3 Produkty, których termln przydatności do właściwego użycia upłynął". 
Uzasadnienie zmiany ustawy odnosi się równlet do szeregu obowiązków związanych 
z powstaniem odpadów niebezpiecznych z upływem termlnu ważności środków ochrony roślin 
l koniecznośclą ich utylizacji wynikającą z braku możliwości atestów środków ochrony roślin, 
którym upłynął termln ważności. 

Odnosząc się do powyższego, należy zwrócił uwagę, że przywołana ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach została uchylona ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. u. 
z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), która nie zawiera analogicznego wykazu kategorii odpadów. 
Stosownie do powyższego uzasadnienie projektu wymaga odpowiedniej modyfikacji. 



Należy również wskazać, że załączone do projektu opinie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii 
Sejmu odwołują się do rozpori~dzenia Komisji (UE) nr 545/2011, które zostało uchylone 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 284/2013. Powyższe pozostaje jednak bez wpływu na wnioski 
zawarte w opiniach. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przyjęcie· projektowanych resulacjl spowoduje konieczność 
notyfikacji Komisji zmian dokonanych w ustawie. 

Projekt ustawy nie jest spneczny z prawem Unii Europejskiej z zastrzeżeniem uwag zawartych 
w niniejszej opinii. 
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