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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/58
z dnia 15 stycznia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do daty wygaśnięcia
zatwierdzenia substancji czynnej tepraloksydim
(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. 17 akapit pierwszy,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1197/2012 (2) wydłużono okres zatwierdzenia w odniesieniu do substancji
czynnej tepraloksydim ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011 (3) na dzień
31 lipca 2017 r.

(2)

Jedyny wnioskodawca o odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej tepraloksydim poinformował Komisję i
państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy o swojej decyzji, że nie będzie kontynuować procedury
składania wniosku o odnowienie zatwierdzenia.

(3)

Z tego względu jako datę wygaśnięcia zatwierdzenia należy ustalić pierwotną datę jego wygaśnięcia określoną
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 1197/2012.

(4)

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

(5)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011
W części A w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, w kolumnie szóstej (data wygaśnięcia
zatwierdzenia) w wierszu 100 (tepraloksydim) datę „31 lipca 2017 r.” zastępuje się datą „31 maja 2015 r.”.
(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1197/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)
nr 540/2011 w odniesieniu do wydłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, alfa-cypermetryna, Ampelomyces
quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bifenazan, bromoksynil, chlorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum szczep:
J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipirym, metoksyfenozyd, milbemektyna, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis szczep: Ma 342,
chinoksyfen, S-metolachlor, tepraloksydym, tiaklopryd, tiuram i ziram (Dz.U. L 342 z 14.12.2012, s. 27).
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011,
s. 1).
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Artykuł 2
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 15 stycznia 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

