
DYREKTYWA KOMISJI 2009/153/WE 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do nazwy zwyczajowej 
i czystości substancji czynnej: proteiny hydrolizowane 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 
1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin ( 1 ), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret 
drugie, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywę 91/414/EWG zmieniono dyrektywą Komisji 
2008/127/WE ( 2 ) w celu włączenia do niej niektórych 
protein hydrolizowanych. 

(2) Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
otrzymało dodatkowe informacje dotyczące protein 
hydrolizowanych. Wynika z nich, że proteiny hydrolizo
wane można otrzymywać z wielu różnych związków 
organicznych. Właściwe jest zatem odniesienie się do 
nazwy zwyczajowej oraz specyfikacji czystości określo
nych w sprawozdaniu z przeglądu dotyczącym protein 
hydrolizowanych. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 
91/414/EWG. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik I do dyrektywy 91/414/EWG zmienia się zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 
28 lutego 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz 
tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek
tywą. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 marca 
2010 r. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie. 

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia30 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 89.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wiersz nr 240 otrzymuje brzmienie: 

Nr Nazwa zwyczajowa, numery 
identyfikacyjne Nazwa iupac Czystość (1 ) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia włączenia Przepisy szczególne 

„240 Proteiny hydrolizowane 

Nr CAS: nie przypisany 

Nr CIPAC: nie przypisany 

Niedostępne Sprawozdanie 
z przeglądu 
(SANCO/2615/2008) 

1 września 2009 r. 31 sierpnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze 
środka wabiącego. Proteiny hydrolizowane pochodzenia 
zwierzęcego muszą być zgodne z rozporządzeniem (WE) 
1774/2002. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawar
tych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze spra
wozdania z przeglądu dotyczącego protein hydrolizowa
nych (SANCO/2615/2008), w szczególności jego dodatki 
I i II, w wersji przyjętej przez Stały Komitet ds. Łańcucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. 

Warunki stosowania powinny w razie potrzeby uwzględ
niać środki zmniejszające ryzyko.” 

(1 ) Dodatkowe dane na temat identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych zawiera sprawozdanie z przeglądu.
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