
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 880/2014 

z dnia 12 sierpnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków 
zatwierdzenia substancji czynnej Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) 

(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), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Substancja czynna Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) została włączona do załącznika I do dyrektywy Rady 
91/414/EWG (2) dyrektywą Komisji 2008/113/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 4 kwietnia 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpie
czeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”, przedstawił Komisji opinię na temat projektu sprawozdania z prze
glądu dotyczącego substancji Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (6). Urząd przekazał powiadamiającemu swoją 
opinię na temat Cydia pomonella Granulovirus (CpGV). Komisja zwróciła się do powiadamiającego o przedsta
wienie uwag do projektu sprawozdania z przeglądu. Państwa członkowskie i Komisja przeanalizowały projekt 
sprawozdania z przeglądu i opinię Urzędu. Dnia 11 lipca 2014 r. w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwie
rząt, Żywności i Paszy projekt sprawozdania z przeglądu został ukończony w formie sprawozdania Komisji z 
przeglądu dotyczącego substancji Cydia pomonella Granulovirus (CpGV). 

(3)  Potwierdza się, że substancja czynna Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) 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, w szczególności ostatnio opublikowanych wytycznych w sprawie limitów zanie
czyszczeń mikrobiologicznych w mikrobiologicznych środkach ochrony roślin (7), konieczna jest zmiana warun
ków zatwierdzenia, w szczególności minimalnego stopnia czystości substancji czynnej oraz rodzaju i maksy
malnej zawartości niektórych zanieczyszczeń. 

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

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Paszy, 
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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 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektó

rych mikroorganizmów jako substancji czynnych (Dz.U. L 330 z 9.12.2008, s. 6). 
(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) Dziennik EFSA (2012); 10(4):2655. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu. 
(7) Working Document on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products (Dokument roboczy na temat limitów zanie

czyszczeń mikrobiologicznych w mikrobiologicznych środkach ochrony roślin, SANCO/12116/2012 Rev. 0, wrzesień 2012 r.). 

http://www.efsa.europa.eu


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

W części A w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 w kolumnie „Czystość” w wierszu 198 
„Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)” wyrażenie „Zanieczyszczające mikroorganizmy (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g” 
zastępuje się wyrażeniem „Minimalne stężenie: 1 × 1013 OB/l (ciała okluzyjne/l) i Zanieczyszczające mikroorganizmy 
(Bacillus cereus) w gotowym produkcie < 1 × 107 CFU/g”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

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 12 sierpnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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