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Kodeks postępowania EBIC dla wprowadzania na rynek biostymulatorów
roślin
Kontekst
Biostymulatory roślin nie wpisują się łatwo w konwencjonalne myślenie o produkcji
roślinnej. Aż do teraz, klasyfikacje oparte na substancjach rozdzielały produkty z dziedziny
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Obecnie zdajemy sobie sprawę, że
pojedyncza substancja może znaleźć więcej niż jedno funkcjonalne zastosowanie,
przynosząc różne korzyści w zależności od tego kiedy, w jaki sposób oraz w jakim
kontekście jest stosowana.1
W ostatnich latach naukowcy doszli do wniosku, że różne procesy fizjologiczne roślin (oraz
ich mikrobiomy) są ze sobą powiązane w złożony i uprzednio niedostrzeżony sposób.
Właśnie na te powiązania oddziaływują biostymulatory roślin.
Doprowadziło to do zamieszania na rynku wokół charakteru i wpływu biostymulatorów
roślin, pogłębionego jeszcze przez różnice pomiędzy definicjami krajowymi oraz
podejściem do ich regulacji. Niniejszy kodeks postępowania prezentuje zobowiązania
członków EBIC w celu wprowadzenia biostymulatorów roślin na rynek w sposób
promujący przejrzystość i pozwalający rolnikom na dokonywanie świadomych wyborów
dotyczących dodatkowych korzyści, jakie mogą wnieść biostymulatory w uprawę roślin.

Nasze zobowiązania
Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Biostymulatorów (EBIC)
niniejszym zobowiązują się, że:
ü Nasza produkcja, dystrybucja i wprowadzanie na rynek biostymulatorów spełnia
wszystkie obecnie obowiązujące przepisy i ustawy, i będziemy niezwłocznie
korygować jakiekolwiek odstępstwa of tej zasady.
ü Nie będziemy promować żadnych korzyści naszych produktów poza wskazanymi na
opakowaniu; w szczególności nie będziemy przypisywać im żadnych bezpośrednich
skutków w zakresie ochrony roślin, które nie zostały zarejestrowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
ü
Będziemy dysponować przekonującymi dowodami naukowymi na uzasadnienie
wszelkich stwierdzeń agronomicznych dotyczących naszych produktów.2
ü Podamy do publicznej wiadomości wystarczająco dokładne informacje na temat
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Takie powiązania są jasno określone w opisie Zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, załączonej do Dyrektywy UE w sprawie
zrównoważonego stosowania pestycydów (2009/128/WE), która obejmuje płodozmian, techniki uprawy, wybór odmian i sadzonek,
zrównoważone nawożenie i nawadnianie/ drenaż jako metody wspomagające zapobieganie i zwalczanie organizmów szkodliwych.
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Dowody te mogą składać się z literatury uznanych źródeł naukowych lub badań przeprowadzonych przez lub na zamówienie producenta,
zgodnie z przyjętymi dobrymi praktykami dla eksperymentów i wszelkich wytycznych opracowanych przez EBIC w celu uzasadnienia
twierdzenia.
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dostępnych dowodów naukowych w celu umożliwienia dokonania świadomych
decyzji dotyczących zakupu i stosowania oraz, w razie potrzeby udzielimy władzom
dostępu do pełnych danych z naszych badań, z zastrzeżeniem ochrony danych i
przepisów o poufności.
ü Zobowiązania niniejszego kodeksu postępowania będą w dalszym ciągu umacniane
poprzez następujące działania:
o Kodeks będzie systematycznie przeglądany i uaktualniany w razie potrzeby, w
celu uwzględnienia odpowiednich regulacji, rozwoju między innymi
naukowego i technicznego;
o Wytyczne dotyczące postępowania będą oparte na różnych specyfikacjach
technicznych i produkcyjnych, aby wspomóc firmy w skutecznym realizowaniu
ich zobowiązań, w tym wskazówkach, w jaki sposób wspierać informacje o
właściwościach konkretnego produktu oraz w jaki sposób je przekazywać;
o W stosownym czasie zostanie opracowany znak zapewnienia jakości, który
posłuży uprawnionym producentom biostymulatorów (członkom EBIC) do
przekazania interesariuszom informacji o poszanowaniu przez nich niniejszych
zobowiązań.

W jaki sposób realizujemy nasze zobowiązania
ü W ciągu trzech miesięcy od podpisania Kodeksu Postępowania (jeden z warunków
przystąpienia do EBIC), każdy członek EBIC opracuje plan zapewniający jego
przestrzeganie i przedłoży go w sekretariacie EBIC. Użytkownicy, którzy nie
przedstawili planów zapewnienia zgodności, nie będą mogli odnowić swojego
członkostwa na kolejny rok. (Firmy przystępujące do EBIC mniej niż trzy miesiące
przed końcem roku członkostwa mogą odnowić zanim plan zostanie
przedstawiony, ale nie będą mogły odnowić w kolejnych latach, jeśli warunek nie
zostanie spełniony.)
ü Każdy członek EBIC opracuje plan zapewnienia zgodności wewnętrznej. Plan każdej
spółki zostanie złożony w sekretariacie EBIC. Plany zgodności mogą obejmować
między innymi następujące działania uznane za niezbędne przez członka:
o (Ponowne) szkolenie odpowiednich pracowników i partnerów w celu
zwiększenia zrozumienia i zobowiązania do przestrzegania zasad zawartych w
niniejszym Kodeksie postępowania;
o Przegląd etykiet, prospektów marketingowych i pozostałej dokumentacji w
celu zapewnienia przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu
postępowania;
ü Sekretariat EBIC będzie prowadzić dedykowaną witrynę internetową dotyczącą
Kodeksu postępowania, na której znajdą się dalsze szczegóły na temat wdrożenia
Kodeksu i najnowsze wiadomości z tym związane:
ü www.biostimulants.eu/ebic-code-of-conduct.
ü W przypadku opracowania znaku jakości, członkowie EBIC w stosownych
przypadkach mogą zamieszczać go na swoich etykietach i materiałach
marketingowych3, w celu zakomunikowania swojego zobowiązania do
przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania.
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Na przykład, z zastrzeżeniem lokalnych regulacji dotyczących wykorzystania znaków jakości na opakowaniach i etykietach.
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Co się stanie, jeśli firmy nie przestrzegają swoich zobowiązań wynikających z niniejszego
Kodeksu postępowania?
ü Raport niezgodności z niniejszym Kodeksem postępowania zostanie przekazany do
rozpatrzenia do sekretariatu EBIC. Jeśli zarzut zostanie uznany za zasadny, sprawa
zostanie przedstawiona niezależnej komisji (złożonej z odpowiednich podmiotów
spoza członków EBIC, powołanych przez Zarząd EBIC)4 do zaopiniowania.
ü W oparciu o opinię niezależnej komisji, Zarząd EBIC podejmie rozmowy z daną
spółką w celu znalezienia w odpowiednim czasie polubownego rozwiązania sprawy.
ü Ostateczną sankcją za dalsze nieposzanowanie postanowień Kodeksu jest
wydalenie z EBIC, zgodnie z procedurą opisaną w jej statucie.
ü Wydalenie skutkuje także wymogiem wycofania przez producenta (na jego własny
koszt), wszelkich odniesień przestrzegania Kodeksu postępowania (w tym także
ewentualnego znaku jakości) ze wszystkich materiałów informacyjnych i
marketingowych spółki.
ü Na odpowiednich witrynach internetowych EBIC pojawi się zwięzłe przedstawienie
stanu faktycznego, oznajmiające, że wydalona spółka nie stanowi dłużej
sygnatariusza Kodeksu postępowania ze względu na nieprzestrzeganie jego
postanowień.

4

Więcej informacji na temat niezależnej komisji znajdą Państwo na witrynie poświęconej Kodeksowi postępowania, wymienionej w
niniejszym dokumencie.

