
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/165 

z dnia 3 lutego 2015 r. 

zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu mlekowego, 
Lecanicillium muscarium szczep Ve6, chlorowodorku chitozanu i Equisetum arvense 

L. w określonych produktach lub na ich powierzchni 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dla kwasu mlekowego, Lecanicillium muscarium szczep Ve6, chlorowodorku chitozanu i Equisetum arvense L. nie 
określono NDP, a substancje te nie zostały włączone do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w 
związku z czym obowiązuje dla nich wartość wzorcowa w wysokości 0,01 mg/kg, ustanowiona w art. 18 ust. 1 
lit. b) tego rozporządzenia. 

(2)  Chlorowodorek chitozanu jest zatwierdzony jako substancja podstawowa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (2). W świetle rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 563/2014 (3) Komisja uznaje za stosowne włączenie tej substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) 
nr 396/2005. 

(3)  Substancja Equisetum arvense L. jest zatwierdzona jako substancja podstawowa zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1107/2009. W świetle rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 462/2014 (4) Komisja uznaje za 
stosowne włączenie tej substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 

(4) Kwas mlekowy jest zatwierdzony jako dodatek do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (5). W świetle rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 (6) Komisja uznaje 
za stosowne włączenie kwasu mlekowego do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 
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(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. 
(2) 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 (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 563/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej 

chlorowodorek chitozanu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 540/2011 (Dz.U. L 156 z 24.5.2014, s. 5). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 462/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej 
Equisetum arvense L., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 134 z 7.5.2014, 
s. 28). 

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 
(Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16). 

(6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (Dz.U. L 295 z 12.11.2011, s. 1). 



(5)  W odniesieniu do Lecanicillium muscarium szczep Ve6 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) 
uznał za właściwe (1) włączenie tej substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 

(6)  Na podstawie wniosków Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii 
stwierdzono, że odpowiednie zmiany NDP spełniają stosowne wymogi art. 5 ust. 1 i art. 14 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 396/2005. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005. 

(8)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Paszy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku IV w porządku alfabetycznym dodaje się pozycje: „kwas mlekowy (2)”, „Lecanicillium muscarium szczep 
Ve6”, „chlorowodorek chitozanu” i „Equisetum arvense L.”. 

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 3 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 
Lecanicillium muscarium strain Ve6, notified as Verticillium lecanii” (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, 
dotyczącej substancji czynnej Lecanicillium muscarium szczep Ve6, zgłoszonej jako Verticillium lecanii). Dziennik EFSA 2010, 8(1):1446. 
[45 stron]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1446. 
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