
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/676 

z dnia 3 maja 2018 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 546/2011 wykonującego rozporządzenie 
(WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny 

i udzielania zezwolenia na środki 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. 29 ust. 6 i art. 84 lit. d), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W części I załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 546/2011 (2), w pkt C. 2.5.1.2 ppkt (i) zawierającym 
szczegółowe zasady, które należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji w odniesieniu do stężenia 
substancji czynnej i istotnych metabolitów, produktów degradacji lub produktów reakcji w wodach gruntowych, 
występuje błąd. 

(2)  Błąd ten wystąpił podczas włączania niektórych przepisów uchylonej dyrektywy Rady 91/414/EWG (3) do 
rozporządzenia (UE) nr 546/2011 na podstawie art. 84 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. 

(3)  W załączniku do dyrektywy 91/414/EWG zawarto odesłanie do dyrektywy Rady 80/778/EWG odnoszącej się do 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (4), którą następnie uchylono i zastąpiono dyrektywą Rady 
98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (5). Rozporządzenie (UE) nr 546/2011 
powinno zatem zawierać odesłanie do dyrektywy Rady 98/83/WE, a nie do dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (6), która dotyczy ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich 
stanu 

(4)  Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (UE) nr 546/2011. 

(5)  Sprostowanie to powinno zacząć obowiązywać jak najszybciej w celu zapewnienia, by prawidłowe kryteria 
odpowiedniego wdrażania jednolitych zasad były stosowane również do bieżących procedur oceny. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 546/2011 wprowadza się następujące sprostowanie: 

w części I załącznika pkt C. 2.5.1.2 ppkt (i) otrzymuje brzmienie: 

„(i)  maksymalne dopuszczalne stężenie określone w dyrektywie Rady 98/83/WE (*); lub  

(*) Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32).”. 
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(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin (Dz.U. L 155 
z 11.6.2011, s. 127). 

(3) 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). 

(4) Dyrektywa Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. odnosząca się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. L 229 z 30.8.1980, s. 11). 

(5) Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 
z 5.12.1998, s. 32). 

(6) Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19). 



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 maja 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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