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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/243
z dnia 10 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa
członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy w przypadku substancji czynnej metaldehyd
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
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 szczególności jego art. 19,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 686/2012 (2) przydzielono zadanie oceny każdej substancji
czynnej państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcę i państwu członkowskiemu pełniącemu rolę
współsprawozdawcy. W porozumieniu z państwem członkowskim, którego to dotyczy, uznano za konieczne, by
zmienić państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy w odniesieniu do substancji czynnej
metaldehyd, przy jednoczesnym uwzględnieniu równego rozkładu obowiązków i pracy wśród państw
członkowskich. Współocenę do celów procedury odnowienia w odniesieniu do metaldehydu należy przydzielić
Austrii.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt,
Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 pozycja dotycząca substancji czynnej metaldehyd
otrzymuje brzmienie:
Substancja czynna

„Metaldehyd

Państwo członkowskie pełniące rolę
sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę
współsprawozdawcy
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Artykuł 2
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 10 lutego 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. przydzielające państwom członkowskim, do celów
procedury odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych (Dz.U. L 200 z 27.7.2012, s. 5).

