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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 175/2013
z dnia 27 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wycofania
zatwierdzenia substancji czynnej chlorku didecylodimetyloamonu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

w formie uzupełnienia do projektu sprawozdania
z oceny pozostałym państwom członkowskim, Komisji
i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczegól
ności drugi wariant wymieniony w jego art. 21 ust. 3 oraz art.
78 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

Dyrektywą Komisji 2009/70/WE (2) włączono chlorek
didecylodimetyloamonu (DDAC) jako substancję czynną
do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia
15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin (3), pod warunkiem że państwa
członkowskie, których to dotyczy, zapewniają dostar
czenie przez powiadamiającego, na wniosek którego
DDAC został włączony do tego załącznika, dalszych
informacji potwierdzających dotyczących specyfikacji tej
substancji czynnej, w takiej postaci, w jakiej została
wyprodukowana, do dnia 1 stycznia 2010 r.
Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrek
tywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na
podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i wymie
nione są one w części A załącznika do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja
2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009
w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji
czynnych (4).
Dnia 25 października 2011 r. powiadamiający przed
łożył dodatkowe informacje w celu spełnienia obowiązku
przedstawienia dalszych informacji dotyczących specyfi
kacji substancji czynnej w takiej postaci, w jakiej została
wyprodukowana, państwu członkowskiemu pełniącemu
rolę sprawozdawcy – Niderlandom.
Niderlandy oceniły dodatkowe informacje przedłożone
przez powiadamiającego. Przedstawiły one swoją ocenę,

(5)

W świetle dodatkowych informacji dostarczonych przez
powiadamiającego Komisja uznała, że dalsze informacje
potwierdzające nie zostały przedstawione.

(6)

Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie
swoich uwag w odniesieniu do opinii Komisji.

(7)

Komisja doszła do wniosku, że przekazane informacje są
niepełne i nie pozwalają na stwierdzenie stopnia czys
tości oraz, w szczególności, tożsamości i zawartości
zanieczyszczeń.

(8)

Należy zatem wycofać zatwierdzenie substancji czynnej
DDAC poprzez skreślenie wiersza 291 w części A załącz
nika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr
540/2011.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(10)

Państwom członkowskim należy przyznać czas na wyco
fanie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające
DDAC.

(11)

Jeśli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr
1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy
okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawie
rających DDAC, okres ten powinien upłynąć najpóźniej
po roku od daty wycofania zezwoleń.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno
ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011
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W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE)
nr 540/2011 skreśla się wiersz nr 291 dotyczący chlorku dide
cylodimetyloamonu.
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Artykuł 2
Środki przejściowe
Państwa członkowskie gwarantują wycofanie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające chlorek dide
cylodimetyloamonu do dnia 20 czerwca 2013 r.
Artykuł 3
Okres na zużycie zapasów
Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporzą
dzenia (WE) nr 1107/2009 jest możliwie najkrótszy i upływa najpóźniej 12 miesięcy od daty wycofania
odpowiedniego zezwolenia.
Artykuł 4
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
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