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Dotyczy: pisma z dnia 30 lipca 2021 r. odnośnie przywrócenia do stosowania w 
środkach ochrony roślin substancji czynnej dikwat.

Szanowny Panie,

zatwierdzenie substancji czynnej dikwat do stosowania w środkach ochrony roślin nie 

zostało odnowione zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1532 

z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej 

dikwat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 

dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011. W związku z powyższym, 

zezwolenia wydane dla środków ochrony roślin zawierających dikwat zostały wycofane 

z dniem 4 maja 2019 r., zaś środki ochrony roślin wprowadzone do tego dnia do obrotu 

mogły być stosowane do dnia 4 lutego 2020 r.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że istnieje wysokie ryzyko 

dla pracowników, osób postronnych i mieszkańców w przypadku wszystkich zastosowań 

substancji czynnej dikwat. Co więcej, wskazano na wysokie ryzyko dla ptaków. W związku 

z tym uznano, że kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 

1107/2009 nie zostały spełnione. Dlatego też zatwierdzenie substancji czynnej dikwat nie 

mogło zostać odnowione.
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Należy jednak wskazać, iż na podstawie art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 

w drodze odstępstwa od art. 28 w szczególnych okolicznościach państwo członkowskie 

może zezwolić, na okres nieprzekraczający 120 dni, na wprowadzanie do obrotu środków 

ochrony roślin, w celu ograniczonego i kontrolowanego stosowania, w przypadku gdy takie 

działanie okazuje się niezbędne z powodu niebezpieczeństwa, któremu nie można zapobiec 

za pomocą innych rozsądnych działań. Oznacza to, że w nadzwyczajnych sytuacjach 

możliwe jest wnioskowanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na wprowadzenie do 

obrotu środka ochrony roślin, który nie uzyskał zezwolenia w kraju po wykazaniu zaistnienia 

sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin. 

Z poważaniem

Nina Dobrzyńska
dyrektor
Departamentu Klimatu i Środowiska
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1532 z dnia 12 października 2018 r. 
w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej dikwat zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 257 z 15.10.2018, 
str. 10—12)

(2) Art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 
21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 
24.11.2009, str. 1—50)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Pana danych osobowych dostępna jest 
pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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