
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1160 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów 
zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan glinowo-amonowy, krzemian glinu, mączka z krwi, 
węglan wapnia, dwutlenek węgla, wyciąg z krzewu herbacianego, pozostałości destylacji tłuszczu, 
kwasy tłuszczowe C7–C20, wyciąg z czosnku, kwas giberelinowy, gibereliny, proteiny 
hydrolizowane, siarczan żelaza, diatomit (ziemia okrzemkowa), oleje roślinne/olej rzepakowy, 
wodorowęglan potasu, piasek kwarcowy, olej z ryb, środki odstraszające zapachem, pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy, feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych, 

tebukonazol i mocznik 

(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. doty
czące 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) W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2) określono substancje 
czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. 

(2) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/195 (3) przedłużono okresy zatwierdzenia substancji czyn
nych: siarczan glinowo-amonowy, krzemian glinu, mączka z krwi, węglan wapnia, dwutlenek węgla, wyciąg z 
krzewu herbacianego, pozostałości destylacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe C7–C20, wyciąg z czosnku, kwas gibereli
nowy, gibereliny, proteiny hydrolizowane, siarczan żelaza, diatomit (ziemia okrzemkowa), oleje roślinne/olej rzepa
kowy, wodorowęglan potasu, piasek kwarcowy, olej z ryb, środki odstraszające zapachem, pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego/tłuszcz owczy, feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych i mocznik do dnia 31 sierpnia 
2020 r., a rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/707 (4) przedłużono okres zatwierdzenia substancji 
czynnej tebukonazol do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

(3) Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 (5) złożono wnioski o odnowienie zatwier
dzenia tych substancji. 

(4) W związku z tym, że ocena wszystkich tych substancji opóźniła się z przyczyn niezależnych od wnioskodawców, 
prawdopodobnie zatwierdzenia tych substancji czynnych wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich 
odnowienia. Należy zatem przedłużyć okresy zatwierdzenia tych substancji. 

(5) W przypadkach, w których ma zostać przyjęte rozporządzenie stanowiące, że zatwierdzenie substancji czynnej, o 
której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie zostaje odnowione, ponieważ kryteria zatwierdzenia 
nie zostały spełnione, wyznacza się taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed przyjęciem niniejszego 
rozporządzenia lub ustala się ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdze
nia substancji czynnej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadku przyjęcia rozporządzenia 
stanowiącego o odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia, należy, stosownie do okoliczności, wyznaczyć najwcześniejszą możliwą datę rozpoczęcia stosowania. 

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Euro

pejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/195 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 

nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania zatwierdzenia szeregu substancji czynnych ujętych w części B 
załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 (program odnowień AIR IV) (Dz.U. L 31 z 4.2.2017, s. 21). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/707 z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 
nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, beflubutamid, benalak
syl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksa
zol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-M, metiokarb, metrybu
zyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol, S- 
metolachlor i tebukonazol (Dz.U. L 120 z 8.5.2019, s. 16). 

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadze
nia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26). 
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(6) Ponieważ zatwierdzenia wspomnianych substancji czynnych wygasają z dniem 31 sierpnia 2020 r., niniejsze rozpo
rządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/30                                                                                                                                           6.8.2020   



ZAŁĄCZNIK 

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w wierszu 219 dotyczącym siarczanu glinowo-amonowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia 
zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

2) w wierszu 220 dotyczącym krzemianu glinu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, 
datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

3) w wierszu 222 dotyczącym mączki z krwi, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę 
zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

4) w wierszu 224 dotyczącym węglanu wapnia, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, 
datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

5) w wierszu 225 dotyczącym dwutlenku węgla, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, 
datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

6) w wierszu 228 dotyczącym wyciągu z krzewu herbacianego, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia 
zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

7) w wierszu 229 dotyczącym pozostałości destylacji tłuszczu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia 
zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

8) w wierszu 230 dotyczącym kwasów tłuszczowych C7–C20, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia 
zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

9) w wierszu 231 dotyczącym wyciągu z czosnku, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, 
datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

10) w wierszu 232 dotyczącym kwasu giberelinowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdze
nia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

11) w wierszu 233 dotyczącym giberelin, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastę
puje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

12) w wierszu 234 dotyczącym protein hydrolizowanych, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwier
dzenia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

13) w wierszu 235 dotyczącym siarczanu żelaza, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, 
datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

14) w wierszu 236 dotyczącym diatomitu (ziemi okrzemkowej), w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia 
zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

15) w wierszu 242 dotyczącym olejów roślinnych/oleju rzepakowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnię
cia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

16) w wierszu 244 dotyczącym wodorowęglanu potasu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdze
nia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

17) w wierszu 247 dotyczącym piasku kwarcowego, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, 
datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

18) w wierszu 248 dotyczącym oleju z ryb, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę 
zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

19) w wierszu 249 dotyczącym środków odstraszających zapachem, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszczu 
owczego, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 
2021 r.”; 

20) w wierszu 255 dotyczącym feromonów łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych, w kolumnie szóstej zatytułowanej 
„Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

21) w wierszu 268 dotyczącym tebukonazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę 
zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”; 

22) w wierszu 257 dotyczącym mocznika, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę 
zastępuje się datą „31 sierpnia 2021 r.”.   
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