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701
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 13 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn2)
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się pkt 26 i 27 w brzmieniu:
„26) maszyna do stosowania pestycydów — maszynę przeznaczoną do stosowania środków
ochrony roślin w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października
2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz.
UE L 309 z 24.11.2009, str. 1);
27) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia — wymagania
odnoszące się do projektowania i wytwarzania maszyn mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia osób oraz, w przypadkach gdzie ma
to zastosowanie, zwierząt domowych, mienia lub w przypadku maszyn do stosowania
pestycydów — środowiska.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Maszyna może być wprowadzona do obrotu
lub oddana do użytku, jeżeli spełnia przepisy
rozporządzenia i przy prawidłowym zainstalowaniu i konserwacji oraz zastosowaniu
zgodnym z przeznaczeniem lub w warunkach, które można przewidzieć, nie stwarza
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia
osób oraz, w przypadkach gdzie ma to zastosowanie, zwierząt domowych, mienia lub
w przypadku maszyn do stosowania pestycydów — środowiska.”;
3) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:
„Rozdział 3a
Zasadnicze wymagania w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące
szczególnych zagrożeń wynikających
ze stosowania pestycydów
§ 67a. 1. Producent maszyny do stosowania pestycydów lub jego upoważniony przedstawi1)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniającej
dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2009, str. 29).

ciel powinien zapewnić przeprowadzenie
oceny ryzyka niezamierzonego narażenia
środowiska na działanie pestycydów,
zgodnie z procedurą oceny i zmniejszania
ryzyka, o której mowa w § 9 ust. 1 i 2.
2. Maszyna do stosowania pestycydów powinna być zaprojektowana i wykonana
z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka, o której mowa w ust. 1, w taki sposób,
aby:
1) mogła być obsługiwana, regulowana
i konserwowana bez niezamierzonego
narażenia środowiska na działanie pestycydów;
2) nie dopuścić do wystąpienia wycieku
pestycydu.
§ 67b. Maszyna do stosowania pestycydów powinna być zaprojektowana i wykonana
w taki sposób, aby zapewnić:
1) ze stanowiska operatora możliwość
łatwego i precyzyjnego:
a) sterowania,
b) monitorowania,
c) wstrzymania stosowania pestycydów;
2) podczas jej napełniania lub opróżniania:
a) precyzyjne napełnianie niezbędną ilością pestycydu,
b) łatwe i całkowite jej opróżnianie,
c) zapobieganie podczas wykonywania
czynności, o których mowa w lit. a i b,
wydostawaniu się pestycydu lub zanieczyszczeniu pestycydem źródła poboru wody;
3) w zakresie stosowania pestycydu:
a) łatwe, dokładne i niezawodne regulowanie dawek nanoszonego pestycydu,
b) nanoszenie pestycydu tylko na obszary docelowe, ograniczenie jego utraty
na innych obszarach, zapobieganie
znoszenia pestycydu do otoczenia,
c) równomierne dystrybuowanie i jednolite nanoszenie pestycydu, tam gdzie
ma to zastosowanie,
d) uniemożliwienie utraty pestycydu, gdy
funkcja nanoszenia pestycydu jest wyłączona;
4) w zakresie jej konserwacji i serwisowania:
a) łatwe i dokładne czyszczenie bez zanieczyszczania środowiska,
b) łatwą wymianę zużytych części maszyny bez zanieczyszczania środowiska;
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5) w zakresie kontroli maszyny — możliwość łatwego podłączenia do niej niezbędnych
przyrządów
pomiarowych
umożliwiających kontrolę poprawności
jej działania.
§ 67c. Każdy typ maszyny do stosowania pestycydów powinien być poddany badaniom,
przeprowadzonym przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub na
zlecenie jednego z nich, w celu sprawdzenia, czy odpowiednie części maszyny do
stosowania pestycydów spełniają wymagania określone w § 67b pkt 3 lit. a—c.
§ 67d. Części maszyny do stosowania pestycydów
takie jak dysze, sita i filtry muszą być oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie ich typu i rozmiaru.
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3) typu i rozmiaru dysz, sit i filtrów, które
mogą być stosowane w danej maszynie;
4) częstości przeprowadzania kontroli oraz
kryteriów oceny i sposobu wymiany
części podlegających zużyciu, takich jak
dysze, sita i filtry, które mają wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie maszyny;
5) kalibracji, obsługi codziennej, przygotowania do zimy oraz innych czynności
niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania maszyny;
6) rodzajów pestycydów, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie maszyny;
7) umieszczania przez operatora nazwy aktualnie stosowanego pestycydu w miejscu, o którym mowa w § 67e;

§ 67e. Maszyna do stosowania pestycydów powinna być wyposażona w miejsce wyznaczone
do umieszczenia nazwy stosowanego pestycydu.

8) podłączenia i stosowania specjalnego
wyposażenia lub osprzętu oraz niezbędnych środków ostrożności, które należy
zastosować;

§ 67f. Instrukcja do maszyny do stosowania pestycydów powinna zawierać informacje dotyczące:

9) konieczności przestrzegania krajowych
przepisów w zakresie regularnych kontroli, wykonywanych przez wyznaczone
organy, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania
na rzecz osiągnięcia zrównoważonego
stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE
L 309 z 24.11.2009, str. 71);

1) środków ostrożności, które należy podjąć podczas mieszania, napełniania, nanoszenia, opróżniania, czyszczenia, serwisowania i transportu, aby zapobiec
zanieczyszczeniu środowiska pestycydem;
2) warunków użytkowania, dla przewidzianych różnych środowisk użytkowania,
łącznie z określeniem wymaganych
czynności przygotowawczych i regulacyjnych, tak aby zapewnić nanoszenie
pestycydu jedynie na obszary docelowe,
przy jednoczesnym ograniczeniu jego
utraty na innych obszarach, zapobiec
znoszeniu pestycydu do otoczenia,
a tam gdzie ma to zastosowanie aby zapewnić równomierną dystrybucję i jednolite nanoszenie pestycydu;

10) cech maszyny, które muszą zostać poddane kontroli w celu zapewnienia jej
prawidłowego funkcjonowania;
11) podłączenia niezbędnych
pomiarowych.”.

przyrządów

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
15 grudnia 2011 r.
Minister Gospodarki: wz. G. Henclewska

