
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 767/2013 

z dnia 8 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej bitertanol, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

(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 alternatywę drugą zawartą w jego art. 21 ust. 3 oraz art. 
78 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 
1278/2011 ( 2 ) zatwierdzono bitertanol jako substancję 
czynną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, 
pod warunkiem że wnioskodawca, na którego wniosek 
bitertanol został zatwierdzony, przedstawi dodatkowe 
informacje potwierdzające, dotyczące toksyczności zanie
czyszczeń BUE 1662, określanych w ten sposób ze 
względów poufności, oraz związku 3-chlorofenoksy do 
dnia 30 czerwca 2012 r. 

(2) Wnioskodawca, na którego wniosek zatwierdzono biter
tanol, nie przedstawił informacji potwierdzających 
w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. Już w piśmie 
z dnia 11 grudnia 2011 r. poinformował on Komisję 
o swoim zamiarze nieprzedstawiania takich informacji. 

(3) W związku z tym należy wycofać zatwierdzenie biterta
nolu. 

(4) Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 
1278/2011. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 ( 3 ). 

(6) Państwom członkowskim należy dać czas na wycofanie 
zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające bitertanol. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wycofanie zatwierdzenia 

Zatwierdzenie substancji czynnej bitertanolu zostaje wycofane. 

Artykuł 2 

Uchylenie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
1278/2011 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1278/2011 traci moc. 

Artykuł 3 

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 
540/2011 

W części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 540/2011 skreśla się wiersz 21, „bitertanol”. 

Artykuł 4 

Środki przejściowe 

Państwa członkowskie wycofują zezwolenia na środki ochrony 
roślin zawierające bitertanol jako substancję czynną do dnia 
1 marca 2014 r. 

Artykuł 5 

Okres na zużycie zapasów 

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 
1107/2009 jest możliwie najkrótszy i upływa najpóźniej 12 
miesięcy od daty wycofania odpowiedniego zezwolenia. 

Artykuł 6 

Wejście w życie 

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

PL 9.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/5 

( 1 ) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
( 2 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1278/2011 z dnia 

8 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej biter
tanol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporzą
dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 
2008/934/WE (Dz.U. L 327 z 9.12.2011. s. 49). 

( 3 ) Rozporządzenie wykonawcze 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 (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, 
s. 1).



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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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