
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 stycznia
2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowaƒ
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecz-
nych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Brzmienie dodatkowych zwrotów okreÊla-
jàcych warunki bezpiecznego stosowania
Êrodków ochrony roÊlin oraz ich numery
okreÊla za∏àcznik nr 2a do rozporzàdze-
nia.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kryteria doboru dodatkowych zwrotów
okreÊlajàcych warunki bezpiecznego stoso-
wania Êrodków ochrony roÊlin okreÊla za-
∏àcznik nr 3a do rozporzàdzenia.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sposób ustalania alternatywnej nazwy ro-
dzajowej substancji na podstawie podzia∏u

substancji na grupy i podgrupy okreÊla za-
∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazw´ lub imi´ i nazwisko, adres i numer te-
lefonu podmiotu odpowiedzialnego za
wprowadzenie substancji do obrotu (produ-
centa, importera lub dystrybutora);”,

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w przypadku Êrodków ochrony roÊlin do-
datkowe zwroty, ustalone zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 2
ustawy, wskazujàce szczególny rodzaj za-
gro˝enia dla ludzi lub Êrodowiska;”,

c) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) w przypadku Êrodków ochrony roÊlin do-
datkowe zwroty okreÊlajàce warunki bez-
piecznego stosowania Êrodków ochrony
roÊlin w brzmieniu ustalonym w za∏àczniku
nr 2a do rozporzàdzenia, ustalone zgodnie
z kryteriami zawartymi w za∏àczniku
nr 3a do rozporzàdzenia;”;

3) w § 4:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazw´ lub imi´ i nazwisko, adres i numer
telefonu podmiotu odpowiedzialnego za
wprowadzenie preparatu do obrotu (pro-
ducenta, importera lub dystrybutora);”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) znak lub znaki ostrzegawcze i napisy
okreÊlajàce ich znaczenie, o których mo-
wa w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
odpowiadajàce klasyfikacji preparatu do-
konanej zgodnie z kryteriami klasyfikacji;
gdy preparatowi przypisano wi´cej ni˝ je-
den symbol:

a) obowiàzek umieszczenia znaku ostrze-
gawczego odpowiadajàcego symbolo-
wi T lub T+ czyni znaki ostrzegawcze
odpowiadajàce symbolom C, Xn i Xi
fakultatywnymi,

b) obowiàzek umieszczenia znaku ostrze-
gawczego odpowiadajàcego symbolo-
wi C czyni znaki ostrzegawcze odpo-
wiadajàce symbolom Xn i Xi fakulta-
tywnymi,

c) obowiàzek umieszczenia znaku ostrze-
gawczego odpowiadajàcego symbolo-
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z dnia 9 listopada 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oznakowania opakowaƒ substancji niebezpiecznych
i preparatów niebezpiecznych2)

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Eu-
ropejskich: 
1) dyrektywy 2003/82/WE z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. zmie-

niajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG w odniesieniu do stan-
dardowych zwrotów okreÊlajàcych szczególne zagro˝e-
nia i Êrodki ostro˝noÊci dla Êrodków ochrony roÊlin
(Dz. Urz. WE L 228 z 12.09.2003),

2) dyrektywy 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. do-
stosowujàcej dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE,
2003/37/WE, 2003/59/WE oraz dyrektywy 77/388/EWG,
91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE,
w zakresie swobodnego przep∏ywu towarów, swobody
Êwiadczenia us∏ug, rolnictwa, polityki transportowej,
opodatkowania, w nast´pstwie przystàpienia Republiki
Czeskiej, Estonii, Cypru, ¸otwy, Litwy, W´gier, Malty,
Polski, S∏owenii i S∏owacji (Dz. Urz. WE L 168
z 1.05.2004) (dyrektywa transponowana cz´Êciowo —
cz´Êç III za∏àcznika dotyczàca rolnictwa).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263.



wi E czyni znaki ostrzegawcze odpo-
wiadajàce symbolom F, F+ i O fakulta-
tywnymi,

d) obowiàzek umieszczenia znaku ostrze-
gawczego odpowiadajàcego symbolo-
wi Xn czyni znak ostrzegawczy odpo-
wiadajàcy symbolowi Xi fakultatyw-
nym;”,

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) w przypadku Êrodków ochrony roÊlin
dodatkowe zwroty, ustalone zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie
art. 4 ust. 2 ustawy, wskazujàce szcze-
gólny rodzaj zagro˝enia dla ludzi lub
Êrodowiska;”,

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) w przypadku Êrodków ochrony roÊlin
dodatkowe zwroty okreÊlajàce warunki
bezpiecznego stosowania Êrodków
ochrony roÊlin w brzmieniu ustalonym
w za∏àczniku nr 2a do rozporzàdzenia,
ustalone zgodnie z kryteriami zawartymi
w za∏àczniku nr 3a do rozporzàdzenia;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba wprowadzajàca preparat do obrotu,
która mo˝e wykazaç, ˝e zamieszczenie na
oznakowaniu lub w karcie charakterystyki
preparatu nazwy chemicznej substancji, któ-
rà zaklasyfikowano wy∏àcznie do jednej lub
kilku z nast´pujàcych kategorii niebezpie-
czeƒstwa:

1) wybuchowa,

2) utleniajàca,

3) skrajnie ∏atwopalna,

4) wysoce ∏atwopalna,

5) ∏atwopalna,

6) niebezpieczna dla Êrodowiska,

7) dra˝niàca (z wy∏àczeniem substancji
z przypisanym zwrotem R41),

8) szkodliwa (wy∏àcznie ze wzgl´du na skut-
ki Êmiertelne w warunkach nara˝enia
ostrego)

— spowoduje naruszenie tajemnicy handlo-
wej, mo˝e uzyskaç zgod´ Inspektora na za-
mieszczanie alternatywnej nazwy rodzajo-
wej takiej substancji, która mo˝e byç nazwà
identyfikujàcà najwa˝niejsze grupy funkcyj-
ne lub innà nazwà alternatywnà ustalonà
w sposób okreÊlony w za∏àczniku nr 5 do
rozporzàdzenia. Alternatywnej nazwy ro-
dzajowej nie wolno zamieszczaç w przypad-
ku substancji, dla których w odr´bnych
przepisach ustalono najwy˝sze dopuszczal-
ne st´˝enia w Êrodowisku pracy.”;

4) po za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia dodaje si´ za-
∏àcznik nr 2a do rozporzàdzenia w brzmieniu okre-
Êlonym w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzà-
dzenia;

5) po za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia dodaje si´ za-
∏àcznik nr 3a do rozporzàdzenia w brzmieniu okre-
Êlonym w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzà-
dzenia;

6) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia pkt 11 otrzy-
muje brzmienie:

„11. Preparaty przeznaczone do wyt∏aczania ga-
zem p´dnym pod ciÊnieniem w postaci aero-
zolu z jednorazowych pojemników oznako-
wuje si´ dodatkowo zgodnie z przepisami
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ, jakim
powinny odpowiadaç wyroby aerozolowe.”;

7) tytu∏ za∏àcznika nr 5 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie:

„Sposób ustalania alternatywnej nazwy rodzajo-
wej substancji na podstawie podzia∏u substancji
na grupy i podgrupy”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Ministra Zdrowia: M. Balicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2004 r. (poz. 2595)

Za∏àcznik nr 1

DODATKOWE ZWROTY OKREÂLAJÑCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN ORAZ ICH NUMERY

Dodatkowe zwroty wskazujàce warunki bezpiecz-
nego stosowania Êrodków ochrony roÊlin stanowià
uzupe∏nienie zwrotów S podanych w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.

1. Zwroty o znaczeniu ogólnym (SP).

Na oznakowaniu wszystkich Êrodków ochrony ro-
Êlin umieszcza si´ nast´pujàcy zwrot, który uzupe∏-

nia si´ napisem podanym w nawiasie, je˝eli to
w∏aÊciwe:

SP 1

Nie zanieczyszczaç wód produktem lub jego opa-
kowaniem (Nie myç aparatury w pobli˝u wód po-
wierzchniowych/Unikaç zanieczyszczania wód po-
przez rowy odwadniajàce z gospodarstw i dróg).



2. Zwroty okreÊlajàce warunki bezpiecznego stoso-
wania.

2.1. Zwroty okreÊlajàce warunki bezpiecznego sto-
sowania w odniesieniu do osób stosujàcych
Êrodki ochrony roÊlin (SPo).

SPo 1

Po kontakcie ze skórà najpierw usunàç pro-
dukt suchà szmatkà, a nast´pnie przemyç skó-
r´ du˝à iloÊcià wody.

SPo 2

Wypraç odzie˝ ochronnà po u˝yciu.

SPo 3

Po zapaleniu produktu nie wdychaç dymu
i niezw∏ocznie opuÊciç obszar poddany zabie-
gowi.

SPo 4

Opakowanie otwieraç na zewnàtrz pomiesz-
czeƒ i w suchych warunkach.

SPo 5

Dok∏adnie wietrzyç pomieszczenia poddane
zabiegowi/szklarnie (przez okreÊlony czas).
Przed ponownym wejÊciem poczekaç do wy-
schni´cia cieczy.

2.2. Zwroty okreÊlajàce warunki bezpiecznego sto-
sowania w odniesieniu do Êrodowiska (SPe).

SPe 1

W celu ochrony wód podziemnych/organi-
zmów glebowych nie stosowaç tego ani ˝ad-
nego innego produktu zawierajàcego (okreÊliç
substancj´ aktywnà lub klas´ substancji, kie-
dy dotyczy) d∏u˝ej ni˝ (okreÊlony czas)/cz´-
Êciej ni˝ (okreÊlona cz´stoÊç).

SPe 2

W celu ochrony wód podziemnych/organi-
zmów wodnych nie stosowaç na glebach
(okreÊliç typ gleby lub warunki glebowe).

SPe 3

W celu ochrony organizmów wodnych/roÊlin
nieb´dàcych obiektem zwalczania/stawono-
gów nieb´dàcych obiektem zwalczania/owa-
dów konieczne jest okreÊlenie strefy ochron-
nej w odleg∏oÊci (okreÊlona odleg∏oÊç) od te-
renów nieu˝ytkowanych rolniczo/zbiorników
i cieków wodnych.

SPe 4

W celu ochrony organizmów wodnych/roÊlin
nieb´dàcych obiektem zwalczania nie stoso-
waç na nieprzepuszczalnych powierzchniach,
takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska,
i w innych przypadkach, gdy istnieje wysokie
ryzyko sp∏ywania cieczy.

SPe 5

W celu ochrony ptaków/ssaków wolno˝yjà-
cych produkt musi byç ca∏kowicie przykryty
glebà; zapewniç, ˝e produkt jest równie˝ ca∏-
kowicie przykryty na koƒcach rz´dów.

SPe 6

W celu ochrony ptaków/ssaków wolno˝yjà-
cych usuwaç rozsypany produkt.

SPe 7

Nie stosowaç w okresie rozrodczym ptaków.

SPe 8

Niebezpieczne dla pszczó∏/W celu ochrony
pszczó∏ i innych owadów zapylajàcych nie sto-
sowaç na roÊliny uprawne w czasie kwitnie-
nia/Nie u˝ywaç w miejscach, gdzie pszczo∏y
majà po˝ytek/Usunàç lub przykryç ule na czas
zabiegu i przez (okreÊliç czas) po zabiegu/Nie
stosowaç, kiedy wyst´pujà kwitnàce chwa-
sty/Usuwaç chwasty przed kwitnieniem/Nie
stosowaç przed (okreÊliç czas).

2.3. Zwroty okreÊlajàce warunki bezpiecznego sto-
sowania w odniesieniu do dobrej praktyki rol-
niczej (SPa).

SPa 1

W celu unikni´cia powstawania odpornoÊci
nie stosowaç tego ani ˝adnego innego pro-
duktu zawierajàcego (okreÊliç substancj´ ak-
tywnà lub klas´ substancji, kiedy dotyczy) d∏u-
˝ej ni˝ (okreÊlony czas)/cz´Êciej ni˝ (okreÊlona
cz´stoÊç).

2.4. Zwroty okreÊlajàce warunki bezpiecznego sto-
sowania dla rodentycydów (SPr).

SPr 1

Przyn´ty muszà byç roz∏o˝one w taki sposób,
aby zminimalizowaç ryzyko zjedzenia przez in-
ne zwierz´ta. Zabezpieczyç przyn´t´ w ten
sposób, aby nie mog∏a zostaç wywleczona
przez gryzonie.

SPr 2

Obszar poddany zabiegowi musi byç oznako-
wany podczas zabiegu. Wyszczególniç niebez-
pieczeƒstwo zatrucia antykoagulantem (pier-
wotnego lub wtórnego) i w∏aÊciwe antidotum.

SPr 3

Martwe gryzonie usuwaç z obszaru poddane-
go zabiegowi ka˝dego dnia. Nie wyrzucaç do
pojemników na odpady komunalne i nie wy-
woziç na sk∏adowiska odpadów przeznaczo-
nych do unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych.
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1. Kryteria doboru zwrotów okreÊlajàcych warunki
bezpiecznego stosowania w odniesieniu do osób
stosujàcych Êrodki ochrony roÊlin (SPo).

SPo 1

Po kontakcie ze skórà najpierw usunàç produkt su-
chà szmatkà, a nast´pnie przemyç skór´ du˝à ilo-
Êcià wody.

Zwrot przypisuje si´ Êrodkom ochrony roÊlin za-
wierajàcym sk∏adniki, które mogà gwa∏townie re-
agowaç z wodà, takie jak cyjanki lub fosforek glinu.

SPo 2

Wypraç odzie˝ ochronnà po u˝yciu.

Zwrot jest zalecany w przypadku, gdy wymagane
jest stosowanie odzie˝y ochronnej przez osoby
stosujàce produkt. Jest obowiàzkowy dla wszyst-
kich Êrodków ochrony roÊlin zaklasyfikowanych ja-
ko bardzo toksyczne lub toksyczne.

SPo 3

Po zapaleniu produktu nie wdychaç dymu i nie-
zw∏ocznie opuÊciç obszar poddany zabiegowi.

Zwrot przypisuje si´ Êrodkom ochrony roÊlin sto-
sowanym do fumigacji w przypadkach, w których
u˝ycie Êrodków ochrony indywidualnej dróg odde-
chowych nie jest uzasadnione.

SPo 4

Opakowanie otwieraç na zewnàtrz pomieszczeƒ
i w suchych warunkach.

Zwrot przypisuje si´ Êrodkom ochrony roÊlin za-
wierajàcym sk∏adniki, które mogà gwa∏townie re-
agowaç z wodà lub z wilgotnym powietrzem, takie
jak fosforek glinu, lub mogà spowodowaç samo-
rzutny zap∏on, takie jak alkilenobis(ditiokarbami-
niany). Zwrot mo˝na przypisaç tak˝e lotnym pro-
duktom, którym przypisano zwroty R20, R23 lub
R26. W poszczególnych przypadkach konieczna
jest ocena eksperta w celu oszacowania, czy prepa-
rat ze wzgl´du na jego w∏aÊciwoÊci i opakowanie
mo˝e stwarzaç zagro˝enie dla osoby go stosujàcej.

SPo 5

Dok∏adnie wietrzyç pomieszczenia poddane zabie-
gowi/szklarnie (przez okreÊlony czas). Przed ponow-
nym wejÊciem poczekaç do wyschni´cia cieczy.

Zwrot mo˝e byç przypisywany Êrodkom ochrony
roÊlin stosowanym w szklarniach lub w innych za-
mkni´tych przestrzeniach, takich jak magazyny.

2. Kryteria doboru zwrotów okreÊlajàcych warunki
bezpiecznego stosowania ze wzgl´du na ochron´
Êrodowiska (SPe).

SPe 1

W celu ochrony wód podziemnych/organizmów
glebowych nie stosowaç tego ani ˝adnego innego

produktu zawierajàcego (okreÊliç substancj´ aktyw-
nà lub klas´ substancji, kiedy dotyczy) d∏u˝ej ni˝
(okreÊlony czas)/cz´Êciej ni˝ (okreÊlona cz´stoÊç).

Zwrot przypisuje si´ Êrodkom ochrony roÊlin, dla
których ocena przeprowadzona zgodnie z jednoli-
tymi zasadami wykazuje, w przypadku jednego lub
kilku zastosowaƒ wymienionych na oznakowaniu,
˝e Êrodki zaradcze zmniejszajàce ryzyko sà nie-
zb´dne, aby uniknàç kumulacji w glebie, ujemnych
skutków dla d˝d˝ownic oraz innych makro- albo
mikroorganizmów glebowych lub zanieczyszcze-
nia wód podziemnych.

SPe 2

W celu ochrony wód podziemnych/organizmów
wodnych nie stosowaç na glebach (okreÊliç typ
gleby lub warunki glebowe).

Zwrot przypisuje si´ jako Êrodek zaradczy zmniej-
szajàcy ryzyko w celu unikni´cia potencjalnego za-
nieczyszczenia wód podziemnych lub powierzch-
niowych w podatnych warunkach (np. zwiàzanych
z rodzajem gleby, topografià lub w przypadku gleb
zdrenowanych), je˝eli ocena przeprowadzona
zgodnie z jednolitymi zasadami wykazuje, w przy-
padku jednego lub kilku zastosowaƒ wymienio-
nych na oznakowaniu, ˝e Êrodki zaradcze zmniej-
szajàce ryzyko sà konieczne, aby uniknàç skutków,
których nie mo˝na zaakceptowaç.

SPe 3

W celu ochrony organizmów wodnych/roÊlin nie-
b´dàcych obiektem zwalczania/stawonogów nie-
b´dàcych obiektem zwalczania/owadów konieczne
jest okreÊlenie strefy ochronnej w odleg∏oÊci
(okreÊlona odleg∏oÊç) od terenów nieu˝ytkowa-
nych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych. 

Zwrot ten przypisuje si´ w celu ochrony roÊlin nie-
b´dàcych obiektem zwalczania, stawonogów nie-
b´dàcych obiektem zwalczania lub organizmów
wodnych, je˝eli ocena przeprowadzona zgodnie
z jednolitymi zasadami wykazuje, w przypadku
jednego lub kilku zastosowaƒ wymienionych na
oznakowaniu, ˝e Êrodki zaradcze zmniejszajàce ry-
zyko sà niezb´dne, aby uniknàç skutków, których
nie mo˝na zaakceptowaç.

SPe 4

W celu ochrony organizmów wodnych/roÊlin nie-
b´dàcych obiektem zwalczania nie stosowaç na
nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak:
asfalt, beton, bruk, torowiska, i w innych przypad-
kach, gdy istnieje wysokie ryzyko sp∏ywania cieczy.

W zale˝noÊci od sposobu stosowania Êrodka
ochrony roÊlin mo˝na przypisywaç ten zwrot, aby
zmniejszyç ryzyko sp∏ywania cieczy w celu ochro-
ny organizmów wodnych albo roÊlin nieb´dàcych
obiektem zwalczania.
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Za∏àcznik nr 2

KRYTERIA DOBORU DODATKOWYCH ZWROTÓW OKREÂLAJÑCYCH WARUNKI 
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN



SPe 5

W celu ochrony ptaków/ssaków wolno˝yjàcych
produkt musi byç ca∏kowicie przykryty glebà; za-
pewniç, ˝e produkt jest równie˝ ca∏kowicie przy-
kryty na koƒcach rz´dów.

Zwrot ten przypisuje si´ Êrodkom ochrony roÊlin,
takim jak np. granule, które muszà zostaç przykry-
te, aby chroniç ptaki lub ssaki wolno˝yjàce.

SPe 6

W celu ochrony ptaków/ssaków wolno˝yjàcych
usuwaç rozsypany produkt.

Zwrot ten przypisuje si´ Êrodkom ochrony roÊlin,
takim jak np. granule, aby uniknàç spo˝ycia przez
ptaki lub ssaki wolno˝yjàce. Zwrot zalecany dla
wszystkich preparatów w stanie sta∏ym, które u˝y-
wane sà w postaci nierozcieƒczonej.

SPe 7

Nie stosowaç w okresie rozrodczym ptaków.

Zwrot ten przypisuje si´, gdy ocena przeprowa-
dzona zgodnie z jednolitymi zasadami wykazuje,
w przypadku jednego lub kilku zastosowaƒ wymie-
nionych na oznakowaniu, ˝e taki Êrodek zaradczy
jest niezb´dny.

SPe 8

Niebezpieczne dla pszczó∏/W celu ochrony pszczó∏
i innych owadów zapylajàcych nie stosowaç na ro-
Êliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie u˝ywaç
w miejscach, gdzie pszczo∏y majà po˝ytek/Usunàç
lub przykryç ule na czas zabiegu i przez (okreÊliç
czas) po zabiegu/Nie stosowaç, kiedy wyst´pujà
kwitnàce chwasty/Usuwaç chwasty przed kwitnie-
niem/Nie stosowaç przed (okreÊliç czas).

Zwrot ten przypisuje si´, gdy ocena przeprowa-
dzona zgodnie z jednolitymi zasadami wykazuje,
w przypadku jednego lub kilku zastosowaƒ wymie-
nionych na oznakowaniu, ˝e Êrodki zaradcze
zmniejszajàce ryzyko muszà byç podj´te, aby chro-
niç pszczo∏y i inne owady zapylajàce oraz ich po-
tomstwo.

3. Kryteria doboru zwrotów okreÊlajàcych warunki
bezpiecznego stosowania odnoszàcych si´ do do-
brej praktyki rolniczej (SPa).

SPa 1

W celu unikni´cia powstawania odpornoÊci nie
stosowaç tego ani ˝adnego innego produktu za-
wierajàcego (okreÊliç substancj´ aktywnà lub kla-
s´ substancji, kiedy dotyczy) d∏u˝ej ni˝ (okreÊlony
czas)/cz´Êciej ni˝ (okreÊlona cz´stoÊç).

Zwrot przypisuje si´, gdy takie ograniczenie jest
niezb´dne, aby ograniczyç ryzyko rozwoju odpor-
noÊci.

4. Kryteria doboru zwrotów okreÊlajàcych warunki
bezpiecznego stosowania dla rodentycydów (SPr).

SPr 1

Przyn´ty muszà byç roz∏o˝one w taki sposób, aby
zminimalizowaç ryzyko zjedzenia przez inne zwie-
rz´ta. Zabezpieczyç przyn´t´ w ten sposób, aby nie
mog∏a zostaç wywleczona przez gryzonie.

Zwrot umieszcza si´ na etykiecie w sposób wi-
doczny, aby zapewniç podporzàdkowanie si´ osób
stosujàcych Êrodki zwalczajàce gryzonie tak, aby
mo˝liwoÊç niew∏aÊciwego u˝ycia by∏a ograniczona
do minimum.

SPr 2

Obszar poddany zabiegowi musi byç oznakowany
podczas zabiegu. Wyszczególniç niebezpieczeƒ-
stwo zatrucia antykoagulantem (pierwotnego lub
wtórnego) i w∏aÊciwe antidotum.

Zwrot umieszcza si´ na etykiecie w sposób wi-
doczny, tak aby przypadkowe zatrucie by∏o wy∏à-
czone tak dalece, jak jest to mo˝liwe.

SPr 3

Martwe gryzonie usuwaç z obszaru poddanego za-
biegowi ka˝dego dnia. Nie wyrzucaç do pojemni-
ków na odpady komunalne i nie wywoziç na sk∏a-
dowiska odpadów przeznaczonych do unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych.

Aby uniknàç wtórnego zatrucia zwierzàt zwrot
przypisuje si´ wszystkim rodentycydom zawierajà-
cym antykoagulanty jako substancje aktywne.
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2596
WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 29 listopada 2004 r.

sygn. akt K 7/04

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Adam Jamróz — przewodniczàcy,

Teresa D´bowska-Romanowska — sprawozdawca,

Marian Grzybowski,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 29 listopada 2004 r., wniosku Rzecznika Praw
Obywatelskich o zbadanie zgodnoÊci:


