
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 504/2014 

z dnia 15 maja 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwier
dzenia substancji czynnej oleje roślinne/olejek cytronelowy 

(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 szczególności jego art. 13 ust. 2 lit. c) oraz art. 78 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Substancja czynna oleje roślinne/olejek cytronelowy 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 zatwierdzoną 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 w dniu 16 grudnia 2011 r. Europejski Urząd ds. Bezpie
czeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”, przedstawił Komisji opinię na temat projektu sprawozdania z prze
glądu dotyczącego olejów roślinnych/olejku cytronelowego (6). Urząd przekazał powiadamiającemu swoją opinię 
na temat olejów roślinnych/olejku cytronelowego. Komisja zwróciła się do powiadamiającego o przedstawienie 
uwag w odniesieniu do projektu sprawozdania z przeglądu dotyczącego olejów roślinnych/olejku cytronelowego. 
Projekt sprawozdania z oceny i opinia Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję 
w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a projekt sprawozdania z oceny 
został sfinalizowany w dniu 3 października 2013 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z prze
glądu dotyczącego olejów roślinnych/olejku cytronelowego. 

(3)  Potwierdza się, że substancja czynna oleje roślinne/olejek cytronelowy 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 
oleje roślinne/olejek cytronelowy. 

(7) Jeśli państwa członkowskie przyznają okres na zużycie zapasów w odniesieniu do środków ochrony roślin zawie
rających oleje roślinne/olejek cytronelowy zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, okres taki powi
nien upłynąć najpóźniej osiemnaście miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo
wego i Zdrowia Zwierząt, 
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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. zmieniająca 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 czwar

tego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 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 Euro

pejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1). 
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/citronella oil (Wnioski z weryfikacji 

oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej oleje roślinne/olejek cytronelowy). Dziennik EFSA 2012, 10 
(2):2518. [42 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2518 Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

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


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 załączni
kiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Środki przejściowe 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają obowią
zujące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające oleje roślinne/olejek cytronelowy jako substancję czynną 
w terminie do dnia 5 grudnia 2014 r. 

Artykuł 3 

Okres na zużycie zapasów 

Okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 
jest możliwie najkrótszy i upływa najpóźniej w dniu 5 grudnia 2015 r. 

Artykuł 4 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 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 pozycja 240 dotycząca substancji czynnej oleje roślinne/olejek cytronelowy otrzymuje brzmienie: 

Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość Data 

zatwierdzenia 
Data wygaśnięcia 

zatwierdzenia Przepisy szczegółowe 

„240 Oleje roślinne/olejek 
cytronelowy 

Nr CAS 8000-29-1 

Nr CIPAC 905  

Olejek cytronelowy stanowi 
złożoną mieszaninę 
substancji chemicznych. 

Jej głównymi składnikami 
są: 

cytronelal (3,7-dimetylo-6- 
oktenal), 

geraniol ((E)-3,7-dimetylo- 
2,6-oktadien-1-ol), 

cytronelol (3,7-dimetylo-6- 
oktan-2-ol), 

octan geranylu (octan 3,7- 
dimetylo-6-okten-1-ylu).  

Łączna zawartość 
następujących zanie
czyszczeń nie może 
przekraczać 0,1 % 
materiału technicz
nego: eugenol mety
lowy i izoeugenol 
metylowy. 

1 września 
2009 r. 

31 sierpnia 
2019 r. 

CZĘŚĆ A 
Dopuszcza się wyłącznie zezwolenie na stosowanie 
w charakterze środka chwastobójczego. 

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 dotyczącego olejku cytronelowego (SANCO/ 
2621/2008), w szczególności jego dodatki I i II, w wersji 
sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnoś
ciowego i Zdrowia Zwierząt. 
Warunki stosowania określają, w stosownych przypad
kach, środki zmniejszające ryzyko. 
W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają 
szczególną uwagę na: 
—  ochronę operatorów, pracowników, osób postronnych 

i mieszkańców oraz dopilnowują, aby w warunkach 
stosowania uwzględniono, w stosownych przypadkach, 
zalecenia dotyczące stosowania odpowiedniego wypo
sażenia ochrony osobistej, 

—  ochronę wód podziemnych podczas stosowania 
substancji czynnej w regionach o niestabilnych warun
kach glebowych, 

—  ryzyko dla organizmów niebędących przedmiotem 
zwalczania. 

Powiadamiający przedkłada informacje potwierdzające 
dotyczące: 
a)  specyfikacji technicznej; 
b)  danych porównujących narażenie środowiskowe na 

oleje roślinne/olejek cytronelowy oraz eugenol mety
lowy i izoeugenol metylowy ze źródeł naturalnych 
z narażeniem związanym ze stosowaniem olejów 
roślinnych/olejku cytronelowego jako środka ochrony 
roślin. Dane te powinny uwzględniać zarówno nara
żenie ludzi, jak i organizmów niebędących przed
miotem zwalczania;  
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Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość Data 

zatwierdzenia 
Data wygaśnięcia 

zatwierdzenia Przepisy szczegółowe 

c)  oceny narażenia wód podziemnych na potencjalne 
metabolity olejów roślinnych/olejku cytronelowego, 
w szczególności na eugenol metylowy i izoeugenol 
metylowy. 

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