
DYREKTYWA KOMISJI 2004/97/WE

z dnia 27 września 2004 r.

zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 2004/60/WE z dnia 23 kwietnia
2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG o
włączeniu chinoksyfenu jako substancji czynnej (2) dodaje
tę substancję w załączniku I do tej dyrektywy.

(2) Po włączeniu nowej substancji przyznany zostanie
rozsądny okres czasu, który pozwoli Państwom Człon-
kowskim wprowadzić w życie przepisy dyrektywy
91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin
zawierających tę substancję aktywną, w szczególności w
celu dokonania przeglądu istniejących tymczasowych
zezwoleń, i najpóźniej do końca wymienionego okresu
przekształcić odnośne zezwolenia w pełne zezwolenia,
zmienić je lub wycofać, zgodnie z przepisami dyrektywy
91/414/EWG.

(3) Limity czasowe do przyjęcia ustalone na mocy dyrektywy
2004/60/WE nie są zgodne z limitami dla nowych
substancji czynnych. Powinno się ujednolicić podejście
do wszystkich nowych substancji czynnych w ramach
aktualnego przeglądu.

(4) W związku z tym konieczna jest właściwa zmiana dyrek-
tywy 2004/60/WE.

(5) Środki utworzone na mocy tej dyrektywy są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Artykuł 3 dyrektywy 2004/60/WE zostaje zmieniony w nastę-
pujący sposób:

Ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W odniesieniu do każdego posiadającego zezwolenie
środka ochrony roślin, zawierającego chinoksyfen jako jedyną
substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych,
z których każda jest wykazana w załączniku I do dyrektywy
91/414/EWG, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2004 r. Państwa
Członkowskie zobowiązane są dokonać ponownej oceny
produktu, zgodnie z jednolitymi zasadami przewidzianymi w
załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie
dokumentacji spełniającej wymogi załącznika III. Na
podstawie przedmiotowej oceny Państwa Członkowskie usta-
lają, czy produkt spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 lit.
b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu takich ustaleń Państwa Członkowskie:

a) w odniesieniu do środka zawierającego chinoksyfen jako
jedyną substancję czynną, w razie konieczności, zmienią
lub wycofają zezwolenie na każdy taki środek najpóźniej
do dnia 28 lutego 2006 r.; lub

b) w odniesieniu do środka zawierającego chinoksyfen jako
jedną z kilku substancji czynnych, w razie konieczności,
zmienią lub wycofają zezwolenie na każdy taki środek
najpóźniej do dnia 28 lutego 2006 r. lub w terminie usta-
lonym dla takiej zmiany lub wycofania w odniesieniu do
dyrektywy lub dyrektyw dodających taką substancję lub
substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w
zależności od najpóźniejszej z nich.”.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 września
2004 r.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
przez dyrektywę Komisji 2004/71/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004,
str. 104).

(2) Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 39.


