
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 287/2012 

z dnia 30 marca 2012 r. 

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

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady 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 2009/77/WE ( 2 ) triflusulfuron został 
włączony jako substancja czynna do załącznika I do 
dyrektywy 91/414/EWG ( 3 ), do stosowania w charakterze 
środka chwastobójczego przy uprawach buraków cukro
wych i pastewnych w ilości maksymalnie 60 g/ha jedynie 
co trzy lata na tym samym polu. Włączenie to dodat
kowo ograniczono, zakazując karmienia zwierząt gospo
darskich liśćmi roślin poddanych działaniu tej substancji. 
W odniesieniu do czystości substancji czynnej ustano
wiono najwyższy dopuszczalny poziom wynoszący 
6 g/kg dla zanieczyszczenia N, N-dimetylo-6-(2,2,2-trif
luoroetoksy)-1,3,5-triazyno-2,4-diamina. 

(2) Od momentu zastąpienia dyrektywy 91/414/EWG 
rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 substancję tę 
uznaje się za zatwierdzoną na podstawie tego rozporzą
dzenia i jest ona wymieniona w części A załącznika do 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych 
substancji czynnych ( 4 ). 

(3) W dniu 25 czerwca 2010 r. powiadamiający, na którego 
wniosek włączono triflusulfuron do załącznika I do 
dyrektywy 91/414/EWG, złożył wniosek o zmianę 
warunków zatwierdzenia triflusulfuronu. Zwrócił się on 
o zniesienie ograniczeń dotyczących stosowania tej 
substancji jako środka chwastobójczego i najwyższego 
dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia, o których 
mowa w motywie 1. Do wniosku dołączono dodatkowe 
informacje. Wniosek przedłożono Francji, państwu 
członkowskiemu, które zostało wyznaczone do pełnienia 
roli sprawozdawcy rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1490/2002 ( 5 ). 

(4) Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
oceniło dodatkowe informacje przedłożone przez wnio

skodawcę i przygotowało uzupełnienie do projektu spra
wozdania z oceny. W dniu 17 grudnia 2010 r. uzupeł
nienie przedłożono Komisji, która przekazała je pozos
tałym państwom członkowskim i Europejskiemu Urzę
dowi ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu uzyskania 
ich uwag. W dniu 9 marca 2012 r. uzupełnienie do 
projektu sprawozdania z oceny zostało zweryfikowane 
przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach 
Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia 
Zwierząt w formie uzupełnienia do opracowanego przez 
Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego triflusul
furonu. 

(5) Z różnych przeprowadzonych badań wynika, że zmiana 
warunków zatwierdzenia, o którą się zwrócono, nie 
stwarza żadnego dodatkowego ryzyka ponad to, które 
zostało już uwzględnione w zezwoleniu dotyczącym trif
lusulfuronu oraz w opracowanym przez Komisję spra
wozdaniu z przeglądu dotyczącym tej substancji. 

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

(7) 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 w wierszu nr 289 dotyczącym triflusul
furonu wprowadza się następujące zmiany: 

1) kolumna „Czystość” otrzymuje brzmienie: 

„≥ 960 g/kg”; 

2) w kolumnie „Przepisy szczegółowe” część A otrzymuje 
brzmienie: 

„CZĘŚĆ A 

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka 
chwastobójczego.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PL 31.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/7 

( 1 ) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 23. 
( 3 ) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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