
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 154/2014 

z dnia 19 lutego 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków 
zatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z krzewu herbacianego 

(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) oraz art. 78 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Substancja czynna wyciąg z krzewu herbacianego została 
włączona do załącznika I do dyrektywy Rady 
91/414/EWG ( 2 ) dyrektywą Komisji 2008/127/WE ( 3 ) 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 24b rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 2229/2004 ( 4 ). Od momentu 
zastąpienia dyrektywy 91/414/EWG rozporządzeniem 
(WE) nr 1107/2009 substancję tę uznaje się za zatwier
dzoną na podstawie tego rozporządzenia i jest ona 
wymieniona w części A załącznika do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 5 ). 

(2) Zgodnie z art. 25a rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 
dnia 16 grudnia 2011 r. Europejski Urząd ds. Bezpie
czeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”, przedstawił 
Komisji opinię na temat projektu sprawozdania z prze
glądu dotyczącego wyciągu z krzewu herbacianego ( 6 ). 
Urząd przekazał powiadamiającemu swoją opinię na 
temat wyciągu z krzewu herbacianego. Komisja zwróciła 
się do Urzędu o przedstawienie uwag w odniesieniu do 
projektu sprawozdania z przeglądu dotyczącego wyciągu 
z krzewu herbacianego. Projekt sprawozdania z przeglądu 
i opinia Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa 
członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu 
ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfina
lizowane w dniu 13 grudnia 2013 r. w formie opraco
wanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu doty
czącego wyciągu z krzewu herbacianego. 

(3) Potwierdzono, że substancja czynna wyciąg z krzewu 
herbacianego jest uznana za zatwierdzoną na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. 

(4) Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle 
aktualnej wiedzy naukowej i technicznej konieczna jest 
zmiana warunków zatwierdzenia. Należy w szczególności 
zażądać dodatkowych informacji potwierdzających. 

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

(6) Państwom członkowskim należy dać czas na zmianę lub 
cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające 
wyciąg z krzewu herbacianego. 

(7) Jeśli państwa członkowskie przyznają okres na zużycie 
zapasów w odniesieniu do środków ochrony roślin 
zawierających wyciąg z krzewu herbacianego zgodnie 
z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, okres 
taki powinien upłynąć najpóźniej 18 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiany 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. 

Artykuł 2 

Środki przejściowe 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa 
członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają 
obowiązujące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające 
wyciąg z krzewu herbacianego jako substancję czynną 
w terminie do dnia 12 września 2014 r. 

Artykuł 3 

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 dnia 
12 września 2015 r.
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( 1 ) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
( 2 ) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca 

wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 
z 19.8.1991, s. 1). 

( 3 ) Dyrektywa Komisji 2008/127/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmie
niająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kilku 
substancji czynnych (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 89). 

( 4 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 
2004 r. ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania 
czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrek
tywy Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13). 

( 5 ) 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). 

( 6 ) Wnioski z wzajemnej weryfikacji dotyczącej oceny ryzyka stwarza
nego przez pestycydy dla substancji czynnej wyciąg z krzewu herba
cianego, Dziennik EFSA 2012; 10(2):2542. Dostępne na stronie 
internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

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


Artykuł 4 

Wejście w życie 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 2014 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 228 dotyczący substancji czynnej wyciąg z krzewu herbacianego otrzymuje brzmienie: 

Numer Nazwa zwyczajowa, numery 
identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data zatwierdzenia Data wygaśnięcia 

zatwierdzenia Przepisy szczegółowe 

„228 Wyciąg z krzewu 
herbacianego 

Nr CAS wyciąg 
z krzewu herbacianego 
68647-73-4 

Główne składniki: 

terpinen-4-ol 562-74-3 

γ-terpinen 99-85-4 

α-terpinen 99-86-5 

1,8-cineol 470-82-6 

Nr CIPAC 914 

Wyciąg z krzewu 
herbacianego stanowi 
złożoną mieszaninę 
substancji 
chemicznych. 

Główne składniki: 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg 

γ-terpinen ≥ 100 g/kg 

α-terpinen ≥ 50 g/kg 

1,8-cineol ≥ 1 g/kg 

Istotne zanieczyszczenia: 

eugenol metylowy: maks. 1 g/kg 
w materiale technicznym 

1 września 2009 r. 31 sierpnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w szklarniach, w charak
terze środka grzybobójczego. 

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 doty
czącego wyciągu z drzewa herbacianego (SANCO/2609/2008 
final), w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizo
wanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt dnia 13 grudnia 2013 r. 

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają 
szczególną uwagę na: 

— ochronę operatorów i pracowników, dopilnowując, aby 
warunki stosowania zawierały w stosownych przypadkach 
zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wyposa 
żenia ochrony osobistej, 

— ochronę wód podziemnych w przypadku stosowania 
substancji w regionach, w których gleba lub warunki 
klimatyczne są podatne na zagrożenia, 

— ochronę wód powierzchniowych i organizmów wodnych, 

— ochronę pszczół miodnych, stawonogów niebędących 
przedmiotem zwalczania, dżdżownic oraz mikro- i makro
organizmów niebędących przedmiotem zwalczania. 

Warunki stosowania określają, w stosownych przypadkach, 
środki zmniejszające ryzyko. 

Powiadamiający przedkłada informacje potwierdzające doty
czące: 

a) metabolizmu roślin i narażenia konsumentów; 

b) toksyczności związków wchodzących w skład wyciągu 
i istotności ewentualnych zanieczyszczeń innych niż 
eugenol metylowy;
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Numer Nazwa zwyczajowa, numery 
identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data zatwierdzenia Data wygaśnięcia 

zatwierdzenia Przepisy szczegółowe 

c) narażenia wód podziemnych na gorzej pochłaniane skład
niki wyciągu i na potencjalne produkty przemiany gleby; 

d) wpływu na biologiczne metody oczyszczania ścieków. 

Powiadamiający przedkłada te informacje Komisji, państwom 
członkowskim oraz Urzędowi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 
2016 r.” 

(*) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.
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