
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 114/2010 

z dnia 9 lutego 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 w odniesieniu do okresu przyznanego 
Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na dostarczenie opinii w sprawie 
projektów sprawozdań z przeglądu dotyczących substancji czynnych, co do których istnieją 

wyraźne dowody, że nie mają one szkodliwych skutków 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 
1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin ( 1 ), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 24b rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiającego 
dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego 
etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrek
tywy Rady 91/414/EWG ( 2 ), jeżeli istnieją wyraźne 
dowody na to, że można oczekiwać, iż dana substancja 
czynna nie ma żadnych szkodliwych skutków dla 
zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla wód gruntowych, 
ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko, 
substancję tę należy włączyć do załącznika I do dyrek
tywy 91/414/EWG bez uprzedniej konsultacji 
z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA). 

(2) W przypadku włączenia substancji czynnej zgodnie z art. 
24b rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 bez konsultacji 
z EFSA, w art. 25a tego rozporządzenia przewidziano, że 
EFSA ma wydać opinię na temat projektu sprawozdania 
z przeglądu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 

(3) Biorąc pod uwagę liczbę substancji czynnych, które 
zostały włączone zgodnie z art. 24b rozporządzenia 
(WE) nr 2229/2004, konieczne jest przedłużenie okresu 
przyznanego EFSA na wydanie opinii. Dotyczy to 
substancji czynnych, co do których istnieją wyraźne 
dowody, że nie mają one szkodliwych skutków. 
Uwzględniając powyższe fakty, właściwe jest przedłu 
żenie do dnia 31 grudnia 2012 r. okresu, w jakim 
EFSA ma dostarczyć swoją opinię. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 2229/2004. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 25a rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 datę 
„31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2012 r.”. 

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 9 lutego 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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