
 
Druk  nr 958-A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 VII kadencja 
            

DODATKOWE   SPRAWOZDANIE  
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

o rządowym projekcie ustawy o środkach 
ochrony roślin (druk nr 740). 
 

Sejm na  31  posiedzeniu w dniu 3 stycznia  2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 958 do Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia  poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu. 

          Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu  poprawek  na posiedzeniu w dniu 

24 stycznia 2013 r.   

wnosi: 

 
 W y s o k i  S e j m   raczy  następujące   poprawki: 

1) w art. 4 ust. 1 – 3 nadać brzmienie:  

„1. Wnioski w sprawach: 

1) zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków przedkłada się w 
języku angielskim; 

2) zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na 
handel równoległy i pozwoleń na prowadzenie badań przedkłada się w języku 
polskim. 

2. Dokumentację dołączaną do wniosków w sprawach: 

1) zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków przedkłada się w 
języku angielskim; 

2) zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu przedkłada się w 
języku angielskim; 

3) pozwoleń na handel równoległy i pozwoleń na prowadzenie badań przedkłada się 
w języku polskim lub w języku angielskim. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1107/2009, 
przedkłada się w języku angielskim lub w języku polskim.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

2) w art. 9 ust 2 nadać brzmienie: 

„2. Ocenę i uwagi sporządza się w języku polskim lub w języku angielskim.”; 

– KP PO  
– przyjąć 

 



  

3) w art. 10 w ust. 3 w pkt 1 lit. b nadać brzmienie: 

„b) nie pozostają z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka 
ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel 
równoległy, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie opracowywania oceny lub uwag,”; 

– KP PO 
– przyjąć 

4) w art. 21 w pkt 2 skreślić lit. c;  

– KP PO 
– przyjąć 

5) art. 29 nadać brzmienie: 

„Art. 29. Wprowadzanie do obrotu chemicznych substancji czynnych, sejfnerów, 
synergetyków oraz składników obojętnych odbywa się zgodnie z 
przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

6) w art. 35 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla 
zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 
ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków 
oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym 
ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.”; 

– KP PO 
–  przyjąć 

7) w art. 35 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 
integrowanej ochrony roślin, mając na uwadze ograniczenie zagrożeń dla zdrowia 
ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanych ze stosowaniem środków ochrony 
roślin.”.  

– KP PO 
– przyjąć 

   

 

Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 r. 
 

 
 
 
             Zastępca 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Piotr Polak   

 Przewodniczącego Komisji 
 
 

                          /-/ Artur Dunin  
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Minister 
· Spn~w ZasranlcznYth 

. DPUE- 920-478- U/tl/Uiar/44 
· Sttw Alł?> 
dot.: RRW-015·193-2013 z 24.01.2013 r. 

P1n 
Artur Dunłn 
~ PrzewodniCz•~ ICDmłsJI 
Rolnictw~ ł Rozwoju wsi 
SeJmRP 

'opinii o rcodnalcJ 1 prawem Ultłl. EuropeJskieJ prJfiiTIMIIt ~w..,...,. 
~iu KomisJi IID/nlr:IWD i. RMWo}u łW {tllfllc tfr JSIMJ ·o ntclo.,.,. Prole'*'
·u.tp, o irodlładł ochrony fOllin t~uk nr 7IIIJ wyrateina na pod.-,. 1rt. 11 liSt.~ • 
·ust~Wy z dnie 4 wr1•n11 1997 r. o dalliiiCh ldmlnłllncJł f'lłclowl) (Di..·u.z ZDD7' r. Nr 15, 

. ·pcq,. 4S7. ~ Póin. l!ft•) W ZW"IfcU 'l: lrt. 41 ust. 4 .~llmlnu s.Jmu przel· mi"IStra 
·Włlłdw.p do l)lraw c:złonkostwllbec~YPOłpOIIteJ ·Po~ ~unii Eu~paJsldeJ. 
' ' 

Szanowny Panle Pn.~wodnlu.ący. 

w zwl.zlru z przedfolonym dodatkowym sprawozdaniem komisJI Rol"lc:twal RozwoJu Wsi 
·.(druk nr958-A) upn1jmłe prlłdstawfam nastA:puJ•at opinię. 

· ~rtwlcllłWiłte w dod~ 1prawoJda"lu KomisJI Ralnlctw.a l RozwoJu Wsi nie .. 
sprzeczne 1. ptWWem Unii. EuropaJJłdeJ. 

z powDżanlem 

oą·wJadomqlcl: 
Pan Stanisław Kalemba 
Minister Rolni~a i RoiWOju Wsi 
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