
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 736/2013 

z dnia 17 maja 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do 
czasu trwania programu prac polegających na ocenie istniejących biobójczych substancji czynnych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostęp
niania na rynku i stosowania produktów biobójczych ( 1 ), 
w szczególności jego art. 89 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 przewiduje konty
nuację programu prac polegających na systematycznej 
ocenie wszystkich istniejących substancji czynnych stoso
wanych w produktach biobójczych rozpoczętego zgodnie 
z art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wpro
wadzania do obrotu produktów biobójczych ( 2 ). 

(2) Artykuł 89 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
528/2012 przewiduje zakończenie wspomnianego 
programu prac do dnia 14 maja 2014 r. 

(3) Według najnowszych szacunków Komisji przedstawio
nych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europej
skiego na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej dotyczącym stanowiska Rady 
w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu 

i stosowania produktów biobójczych ( 3 ), ocenę wszyst
kich istniejących substancji czynnych stosowanych 
w produktach biobójczych będzie można zakończyć 
dopiero do dnia 31 grudnia 2024 r. 

(4) Należy zatem przedłużyć czas trwania programu prac do 
tej daty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 89 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 
528/2012 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja kontynuuje program prac polegających na 
systematycznej ocenie wszystkich istniejących substancji 
czynnych, rozpoczęty zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 
98/8/WE, mając na celu zakończenie go do dnia 31 grudnia 
2024 r. W tym celu, zgodnie z art. 83, Komisja jest upraw
niona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących prowa
dzenia programu prac oraz określenia związanych z nimi 
praw i obowiązków właściwych organów i uczestników 
programu.” 

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 17 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 31.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 204/25 

( 1 ) Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1. 
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