
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1136/2014 

z dnia 24 października 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 283/2013 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczą
cych procedur mających zastosowanie do środków ochrony roślin 

(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. 78 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 283/2013 (2) uchylono rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2011 (3) i ustano
wiono nowe wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych. 

(2)  Aby umożliwić państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych 
wymogów, w rozporządzeniu (UE) nr 283/2013 ustanowiono środki przejściowe dotyczące przedkładania danych 
w związku z wnioskami o udzielenie, odnowienie lub zmianę zatwierdzenia substancji czynnych oraz dotyczące 
przedkładania danych w związku z wnioskami o udzielenie, odnowienie lub zmianę zezwolenia dotyczącego 
środków ochrony roślin. 

(3)  W celu umożliwienia, by we wnioskach o udzielenie lub o zmianę zezwolenia dotyczącego środków ochrony 
roślin można było w określonych przypadkach przedkładać dane dotyczące substancji czynnych zgodnie z wymo
gami dotyczącymi danych obowiązującymi w chwili udzielenia lub odnowienia zezwolenia dotyczącego tych 
środków, należy zmienić środki przejściowe w odniesieniu do procedur dotyczących udzielania zezwoleń dotyczą
cych środków ochrony roślin. Celem takiej zmiany jest zapobieżenie powstaniu różnic w ocenie danych wygene
rowanych, zgodnie z nowymi wymogami dotyczącymi danych, przez państwa członkowskie należące do różnych 
stref, a co za tym idzie zachowanie jednolitego i zharmonizowanego podejścia do oceny tych danych poprzez ich 
ewaluację na poziomie unijnym. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 283/2013 otrzymuje brzmienie: 

„1. W odniesieniu do wniosków o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) 
nr 1107/2009, dotyczących środków ochrony roślin zawierających substancję czynną lub substancje czynne, w przy
padku której lub których złożono dokumentację zgodnie z art. 3 lub w przypadku której lub których nie odnowiono 
zatwierdzenia zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 844/2012 (*), rozporządzenie (UE) nr 544/2011 ma nadal zastosowanie w odniesieniu do przekazy
wania danych dotyczących tej substancji czynnej lub tych substancji czynnych.  

(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy 
niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).” 
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(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków och
rony roślin (Dz.U. L 93 z 3.4.2013, s. 1). 

(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla substancji czynnych (Dz.U. L 155 z 11.6.2011, s. 1). 



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 24 października 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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