
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 380/2013 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 w odniesieniu do przedstawiania Urzędowi, 
pozostałym państwom członkowskim oraz Komisji pełnej informacji dodatkowej 

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. 19, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 
7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury 
odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych 
do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG 
i sporządzenia wykazu tych substancji ( 2 ) przewiduje 
się, że przy przedstawianiu oceny w sprawie odnowienia 
wnioskodawca musi przedłożyć Europejskiemu Urzędowi 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanemu dalej „Urzę
dem”), pozostałym państwom członkowskim oraz, na 
żądanie, Komisji dodatkową dokumentację skróconą, 
która została zaktualizowana w celu włączenia dodatko
wych informacji wymaganych przez państwo członkow
skie pełniące rolę sprawozdawcy. 

(2) Z doświadczeń praktycznych wynika, że w przeważającej 
większości przypadków dokumentacja dotycząca zatwier
dzenia lub odnowienia oceniana jest przez Urząd. Aby 
umożliwić Urzędowi przedstawienie wniosków dotyczą
cych całości oceny ryzyka lub określonych punktów, 
konieczne jest jednak, by Urząd – wraz z dodatkową 

dokumentacją skróconą – otrzymywał pełną dokumen
tację dodatkową. Taka pełna dokumentacja dodatkowa 
powinna być ponadto przedkładana państwom człon
kowskim. Komisja powinna mieć natomiast możliwość 
zażądania przedstawienia pełnej dokumentacji dodatko
wej. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 1141/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1141/2010 

W art. 14 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1141/2010 dodaje się 
akapit w brzmieniu: 

„Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy zwraca 
się ponadto do wnioskodawcy o przedłożenie Urzędowi, 
pozostałym państwom członkowskim oraz, na żądanie, 
Komisji pełnej informacji dodatkowej.”. 

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 25 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 116/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.4.2013 

( 1 ) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 322 z 8.12.2010, s. 10.
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