
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/678 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 
w sprawie produktu składającego się z suszonych kwiatów lawendy umieszczonych w woreczku 

wprowadzanego do obrotu w celu odstraszania moli 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 28 maja 2015 r. Niemcy zwróciły się do Komisji o zadecydowanie, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporzą
dzenia (UE) nr 528/2012, czy produkt składający się z suszonych kwiatów lawendy umieszczonych w woreczku 
wprowadzany do obrotu w celu odstraszania moli jest produktem biobójczym czy wyrobem poddanym działaniu 
produktów biobójczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) lub lit. l) tego rozporządzenia. 

(2)  Zgodnie z przyjętymi unijnymi wytycznymi (2) całe organizmy żywe lub martwe (np. drożdże, liofilizowane 
bakterie) lub ich części (np. części ciała, krew, gałęzie, liście, kwiaty itp.) nie są uważane za substancje, mieszaniny 
ani wyroby w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Suszonych 
kwiatów lawendy nie należy zatem uznawać za substancję, mieszaninę lub wyrób w rozumieniu tego rozporzą
dzenia i dlatego nie należy ich uznawać za produkt biobójczy ani wyrób poddany działaniu produktów 
biobójczych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012. 

(3)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Produkt składający się z suszonych kwiatów lawendy w woreczku wprowadzany do obrotu w celu odstraszania moli nie 
jest produktem biobójczym ani wyrobem poddanym działaniu produktów biobójczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) 
i l) rozporządzenia (UE) nr 528/2012. 
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(1) Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1. 
(2) Wytyczne dotyczące załącznika V Zwolnienia z obowiązku rejestracji (s. 19), dostępne pod adresem: http://echa.europa.eu/documents/ 

10162/13632/annex_v_pl.pdf 
(3) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 
z 30.12.2006, s. 1). 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_pl.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_pl.pdf


Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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