
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1475 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do środków przejściowych 
dotyczących 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 284/2013 (2) uchylono rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2011 (3) i 
ustanowiono nowe wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin. 

(2)  Aby umożliwić państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych 
wymogów, w rozporządzeniu (UE) nr 284/2013 ustanowiono środki przejściowe dotyczące przedkładania 
danych w związku z wnioskami o udzielenie bądź odnowienie zatwierdzenia lub o zmianę warunków zatwier
dzenia substancji czynnych oraz dotyczące przedkładania danych w związku z wnioskami o udzielenie 
zezwolenia dotyczącego środków ochrony roślin, jak określono w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, co 
obejmuje odnowienie lub zmianę takiego zezwolenia. 

(3)  Oczekiwano, że wszystkie wnioski o odnowienie zezwoleń dotyczących produktów zawierających substancje 
czynne objęte odnowieniem zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1141/2010 (4) zostaną złożone do dnia 
31 grudnia 2015 r. W związku z tym rozporządzenie (UE) nr 545/2011 miałoby zastosowanie do tych 
wniosków. Okazuje się jednak, że niektóre z tych wniosków będą musiały zostać złożone po dniu 31 grudnia 
2015 r. 

(4) W celu zapewnienia, by wszystkie wnioski o odnowienie zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawiera
jących substancje objęte odnowieniem zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1141/2010 podlegały tym samym 
wymogom dotyczącym danych, należy ustanowić środki przejściowe, tak by wymogi dotyczące danych określone 
w rozporządzeniu (UE) nr 545/2011 miały zastosowanie do wszystkich wniosków tego typu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 284/2013 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Rozporządzenie (UE) nr 545/2011 ma nadal zastosowanie do procedur odnowienia zezwoleń dotyczących środków 
ochrony roślin na podstawie przepisów art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 prowadzonych w 
następstwie odnowienia substancji czynnej dokonanego na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1141/2010.”. 
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(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin (Dz.U. L 93 z 3.4.2013, s. 85). 

(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla środków ochrony roślin (Dz.U. L 155 z 11.6.2011, s. 67). 

(4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej 
grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (Dz.U. L 322 z 
8.12.2010, s. 10). 



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 27 sierpnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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