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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/439
z dnia 23 marca 2016 r.
zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), węglika wapnia, jodku potasu,
wodorowęglanu sodu, reskaluru oraz Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 i Beauveria bassiana
szczep GHA
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W odniesieniu do Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), węglika wapnia, wodorowęglanu sodu, reskaluru,
Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 i Beauveria bassiana szczep GHA nie określono maksymalnych limitów
pozostałości. Ponieważ substancje te nie zostały również ujęte w załączniku IV do rozporządzenia (WE)
nr 396/2005, zastosowanie ma wartość domyślna wynosząca 0,01 mg/kg określona w art. 18 ust. 1 lit. b) tego
rozporządzenia. Jodek potasu jest ujęty w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

Jeśli chodzi o Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”)
stwierdził (2), że wirusy te nie są chorobotwórcze dla ludzi i nie wytwarzają toksyn. Uznano zatem, że nie należy
włączać tej substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(3)

Jeśli chodzi o węglik wapnia, Urząd stwierdził (3), że ta substancja nie dostaje się do łańcucha żywnościowego
człowieka. Uznano zatem, że nie należy włączać tej substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE)
nr 396/2005.

(4)

Jodek potasu jest substancją mineralną, która może być stosowana w produkcji suplementów diety zgodnie
z dyrektywą 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4). W związku z powyższym uznano, że należy
usunąć przypis, w którym wnosi się o przeprowadzenie oceny w odniesieniu do tej substancji zgodnie z art. 12
rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(5)

Wodorowęglan sodu jest zatwierdzony jako substancja podstawowa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (5). W świetle rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/2069 (6) Komisja uznaje, że należy włączyć tę substancję do załącznika IV do rozporządzenia (WE)
nr 396/2005.

(6)

W odniesieniu do reskaluru Urząd uznał (7), że należy włączyć tę substancję do załącznika IV do rozporządzenia
(WE) nr 396/2005.

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
(2) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
Cydia pomonella granulovirus” (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji
czynnej Cydia pomonella granulovirus). Dziennik EFSA 2012;10(4):2655. [40 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2655.
(3) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
calcium carbide” (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej węglik
wapnia). Dziennik EFSA 2011;9(10):2419. [48 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2419.
(4) Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51).
(5) 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 (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2069 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej
wodorowęglan sodu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do
obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 301
z 18.11.2015, s. 42).
(7) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 2015 r. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance rescalure” (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej
reskalur). Dziennik EFSA 2015;13(2):4031, 40 s.
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(7)

Jeśli chodzi o Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 i Beauveria bassiana szczep GHA (1), Urząd nie mógł
przedstawić wniosków na temat oceny ryzyka spożycia przez konsumentów, ponieważ pewne informacje nie
były dostępne i konieczne było przeprowadzenie dalszej analizy przez zarządzających ryzykiem. Taka dalsza
analiza znalazła odzwierciedlenie w odpowiednich sprawozdaniach z przeglądu (2) (3), w których stwierdzono, że
ryzyko, jakie stwarzają dla ludzi metabolity tych substancji, jest znikome. W świetle tych wniosków Komisja
uznaje za stosowne włączenie tych substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(9)

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.
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 23 marca 2016 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

(1) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 2013 r. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substances Beauveria bassiana strains ATCC-74040 and GHA” (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez
pestycydy, dotyczącej substancji czynnej Beauveria bassiana szczepy ATCC-74040 i GHA). Dziennik EFSA 2013;11(1):3031. 44 s.
(2) Sprawozdanie z przeglądu dotyczącego substancji czynnej Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 sfinalizowane przez Stały Komitet ds.
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2008 r. w celu włączenia Beauveria bassiana szczep ATCC
74040 do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. SANCO/1546/08 – rev. 5, 11 lipca 2014 r.
3
( ) Sprawozdanie z przeglądu dotyczącego substancji czynnej Beauveria bassiana szczep GHA sfinalizowane przez Stały Komitet ds.
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2008 r. w celu włączenia Beauveria bassiana szczep GHA
do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. SANCO/1547/08 – rev. 5, 11 lipca 2014 r.
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się w porządku alfabetycznym pozycje: „Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)”, „węglik wapnia”,
„wodorowęglan sodu”, „reskalur”, „Beauveria bassiana szczep ATCC 74040” oraz „Beauveria bassiana szczep GHA”;
2) po pozycji „jodek potasu” skreśla się odniesienie do przypisu 1.

