
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 87/2012 

z dnia 1 lutego 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków 
zatwierdzania substancji czynnej kletodym 

(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. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 13 ust. 2 lit. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywą Komisji 2011/21/UE ( 2 ) włączono kletodym 
jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy 
91/414/EWG w celu stosowania w charakterze środka 
chwastobójczego w uprawie buraka cukrowego. Od 
momentu zastąpienia dyrektywy 91/414/EWG rozporzą
dzeniem (WE) nr 1107/2009 substancję tę uznaje się za 
zatwierdzoną na podstawie tego rozporządzenia i jest 
ona wymieniona w części A załącznika do rozporzą
dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 
z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych 
substancji czynnych ( 3 ). 

(2) W dniu 14 lutego 2011 r. przedsiębiorstwo Arysta Life
Science, na wniosek którego włączono kletodym do 
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, przedłożyło 
wniosek o zmianę warunków włączenia kletodymu, tak 
by zezwolić na jego stosowanie w charakterze środka 
chwastobójczego w uprawach innych niż buraka cukro
wego. Do wniosku dołączono dodatkowe informacje. 
Wniosek przedłożono Niderlandom, państwu członkow
skiemu, które zostało wyznaczone do pełnienia roli spra
wozdawcy rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1490/2002 ( 4 ). 

(3) Niderlandy oceniły dodatkowe informacje przedstawione 
przez wnioskodawcę i przygotowały uzupełnienie do 
projektu sprawozdania z oceny. Uzupełnienie to zostało 
przekazane Komisji w dniu 28 marca 2011 r. Niderlandy 
poinformowały o treści uzupełnienia pozostałe państwa 
członkowskie i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (zwany dalej „Urzędem”) w celu uzyskania od 
nich uwag, a następnie otrzymane uwagi przekazały 
Komisji. 

(4) Urząd zorganizował konsultacje z ekspertami dotyczące 
uzupełnienia do projektu sprawozdania z oceny. W dniu 

15 października 2011 r. Urząd przedstawił swoje 
wnioski wnioskodawcy, państwom członkowskim 
i Komisji i podał je do wiadomości publicznej. Uwzględ
niając uwagi otrzymane od wnioskodawcy, Urząd 
zmienił swoje wnioski. Urząd przedstawił swoje zmie
nione wnioski wnioskodawcy, państwom członkowskim 
i Komisji, i podał je do wiadomości publicznej w dniu 
18 listopada 2011 r. ( 5 ). 

(5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1107/2009 Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedsta
wienie uwag w odniesieniu do sprawozdania z przeglądu 
dotyczącego kletodymu. Powiadamiający przedstawił 
uwagi, które zostały dokładnie zbadane. 

(6) Uzupełnienie do projektu sprawozdania z oceny 
i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa 
członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu 
ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 
i sfinalizowane w dniu 9 grudnia 2011 r. w formie spra
wozdania z przeglądu dotyczącego kletodymu, opraco
wanego przez Komisję. 

(7) Z różnych przeprowadzonych badań wynika, że ograni
czenie stosowania środków ochrony roślin składających 
się z kletodymu lub zawierających tę substancję do 
upraw buraka cukrowego może zostać zniesione. 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 
540/2011 

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 49. 
( 3 ) Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23. 

( 5 ) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 
active substance clethodim (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka 
stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej kleto
dym). Dziennik EFSA 2011; 9(10):2417. [99 s.]. doi:10.2903/j.ef
sa.2011.2417. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa. 
eu/efsajournal

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal
http://www.efsa.europa.eu/efsajournal


Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 1 lutego 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wiersz 329 dotyczący substancji czynnej kletodym otrzymuje brzmienie: 

Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość Data zatwierdzenia Data wygaśnięcia 

zatwierdzenia Przepisy szczegółowe 

„329 Kletodym 

Nr CAS 99129-21-2 

Nr CIPAC 508 

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)- 
3-chloroalliloksyimi
no]propylo}-5-[(2RS)- 
2-(etylotio)propylo]-3- 
hydroksycykloheks-2- 
en-1-on 

≥ 930 g/kg 

Zanieczysz
czenia: 

toluen – 
maksymalnie 
4 g/kg 

1 czerwca 
2011 r. 

31 maja 2021 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania 
z przeglądu dotyczącego kletodymu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji 
sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 
w dniu 9 grudnia 2011 r. 

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na 
ochronę organizmów wodnych, ptaków i ssaków oraz dopilnowują, aby warunki 
stosowania określały odpowiednie środki zmniejszające ryzyko. 

Państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie informacji 
potwierdzających, w oparciu o aktualną wiedzę naukową, w odniesieniu do następu
jących kwestii: 

— oceny narażenia gleby i wód podziemnych, 

— definicji pozostałości na potrzeby oceny ryzyka. 

Państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowują, aby wnioskodawca przed
stawił Komisji odnośne informacje potwierdzające do dnia 31 maja 2013 r.”
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