
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1085 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu i 

chloropiryfosu metylowego w określonych produktach lub na ich powierzchni 

(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 naj
wyższych 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. 14 ust. 1 lit. a) oraz 
art. 18 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 określono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości 
(NDP) chloropiryfosu i chloropiryfosu metylowego. 

(2) Zatwierdzenia substancji czynnych chloropiryfos i chloropiryfos metylowy nie zostały odnowione odpowiednio 
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/18 (2) i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
2020/17 (3). 

(3) Wszystkie obowiązujące zezwolenia dotyczące środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos i chloropiryfos 
metylowy zostały cofnięte. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 14 ust. 1 
lit. a) należy zatem usunąć obecne NDP tych substancji ustanowione w załączniku II do rozporządzenia (WE) 
nr 396/2005. 

(4) Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi UE odnośnie do potrzeby skorygowania niektórych granic 
oznaczalności dla tych dwóch substancji. Laboratoria te stwierdziły, że rozwój techniczny pozwala na ustalenie gra
nic oznaczalności na poziomie 0,01 mg/kg dla chloropiryfosu i chloropiryfosu metylowego we wszystkich produk
tach. Te wartości wzorcowe powinny zostać wymienione w załączniku V zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządze
nia (WE) nr 396/2005. 

(5) W kontekście nieodnowienia zatwierdzenia chloropiryfosu i chloropiryfosu metylowego Europejski Urząd ds. Bez
pieczeństwa Żywności („Urząd”) opublikował oświadczenia dotyczące oceny zdrowia ludzi w odniesieniu do tych 
substancji czynnych (4) (5). W oświadczeniach tych Urząd potwierdził neurotoksyczność rozwojową obu tych sub
stancji czynnych u dzieci i stwierdził, że nie można wykluczyć potencjału genotoksycznego w związku z narażeniem 
na pozostałości tych dwóch substancji w żywności. 

(6) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami 
handlowymi Unii, a ich uwagi uwzględniono. 

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

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/18 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji 

czynnej chloropiryfos, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania 
do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 
(Dz.U. L 7 z 13.1.2020, s. 14). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/17 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji 
czynnej chloropiryfos metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wpro
wadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 540/2011 (Dz.U. L 7 z 13.1.2020, s. 11). 

(4) Oświadczenie w sprawie dostępnych wyników oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi w kontekście wzajemnej oceny w zakresie pestycy
dów dotyczącej substancji czynnej chloropiryfos. Dziennik EFSA 2019;17(5):5809. 

(5) Uaktualnione oświadczenie w sprawie dostępnych wyników oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi w kontekście wzajemnej oceny w zakre
sie pestycydów dotyczącej substancji czynnej chloropiryfos metylu. Dziennik EFSA 2019;17(11):5908. 
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(8) Należy przewidzieć odpowiednio długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić 
państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygoto
wanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP. 

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żyw
ności i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załącznikach II i V 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 Europej
skiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 6 sierpnia 2020 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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