
Ustanowienie Najwyższych Dopuszczalnych

Poziomów Pozostałości (NDPP)
Regulacja 396/2005 – oparta na ryzyku

 Ocena i regulacja NDPP następujących po zastosowaniu 

ŚOR

Usytuowanie ŚOR na rynku
Regulacja 1107/2009 – oparta na zagrożeniu

 Uprawnienia do sprzedaży, użytkowania oraz kontroli ŚOR

na rynku UE

Środki Ochrony Roślin (ŚOR)
(Plant Protection products – PPPs)

Używane do ochrony roślin, produktów 

roślinnych oraz regulacji  ich rozwoju – podczas 

prukcji, przechowywania i transportu.

or plant products or regulate their growth - during 

production, storage and transport

Co to oznacza?

Regulacje Unii Europejskiej
• Chronić życie ludzi, zwierząt oraz środowisko

• Zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku

• Zwiększyć produkcję rolną UE

• Trwający  przegląd istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin

• Przegląd regulacji przewidzianych w okresie nadchodzącym

• Rosnące ograniczenia wynikające z kryteriów określających uklady 

endokrynne

• Zwiększenie ograniczenia dla ŚOR wpływających na pszczoły miodne

• Zwiększenie ograniczenia z powodu dodatkowych restrykcji narodowych

• Trwający przegląd istniejącego poziomu pozostałości

• Przegląd regulacji przewidzianych w okresie nadchodzącym

• Zwiększenie ograniczeń z powodu dodatkowych ograniczeń narodowych

Coraz bardziej rozległe wprowadzenie podejścia opartego na zagrożeniu

Coraz bardziej rozległe stosowanie zasady ostrożności 
Najważniejsze ryzyka w sektorze

• Zła autoryzacja & więcej trudności w  zdobyciu zgody na 

nowe ŚOR

• NDPP ustalony na najniższych poziomach

• Zanieczyszczenie krzyżowe

PRZERWY W HANDLU

WPŁYW NA CAŁY ŁAŃCUCH  
DOSTAW ŻYWNOŚCI/ PASZY

Wpływ na COCERAL
• Dystrybucja zatwierdzonych ŚOR

• Mocne i wydajne rolnictwo w Europie w celu 

wsparcia rynku wewnętrznego

• Bezpieczny handel, przechowywanie i 

przetwarzanie w całej Europie

• Wymiana handlu z krajami trzecimi

Wpływ na członkostwo w COCERAL

Plony pochodzące z 
poza UE;
• Soja
• Przenica
• Kukurydza
• Ryż
• Siemie lniane

EU produkcja rolnicza;
• Przenica
• Ryż
• Jęczmień
• Olej
• Siemie lniane

Kontrola bezpieczeństwa


Dostępność ŚOR oraz
plonów na rynku UE

COCERAL
Handel pożywieniem i 

paszami
(rynek wewnętrzny, 

import/export)

SEKCJA AGROSUPPLY
Dystrybucja śOR

UNISTOCK
Składowanie w 

obiektach 
portowych

EUROMALT
Jęczmienny 

przemysł

EUROMAISIERS
Przemysł  mielonej 

kukurydzy

Kontrola UE  
Ośrodki Ochrony Roslin (ŚOR)

Bezpieczne ŚOR używane do Bezpiczne ŚOR użyte do


