
DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 listopada 2005 r.

dotycząca niewłączenia naledu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia
zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4351)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/788/WE)

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. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że
Państwo Członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia
notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowa-
dzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających
substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej
dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po noty-
fikacji przy równoczesnym stopniowym badaniu tych
substancji w ramach programu pracy.

(2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) oraz (WE)
nr 703/2001 (3) ustanawiają szczegółowe zasady reali-
zacji drugiego etapu programu pracy określonego
w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG. W dniu
2 grudnia 2004 r. strona notyfikująca poinformowała
Komisję, że rezygnuje z ubiegania się o włączenie
substancji czynnej naled do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG. W związku z powyższym nie należy
włączać wymienionej substancji czynnej do wyżej okreś-
lonego załącznika, a Państwa Członkowskie powinny
wycofać wszystkie zezwolenia na środki ochrony roślin
zawierające naled.

(3) Należy wyznaczyć dodatkowy okres na zbycie, składo-
wanie, wprowadzenie do obrotu i zużycie istniejących
zapasów w celu umożliwienia wykorzystania istniejących
zapasów w ciągu nie więcej niż jednego dodatkowego
sezonu wegetacyjnego.

(4) Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Naled nie zostaje włączony jako substancja czynna do załącz-
nika I dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie mają obowiązek zapewnić, że:

a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające naled wyco-
fuje się z dniem 11 maja 2006 r.;

b) nie przyznaje się ani nie przedłuża żadnych zezwoleń na
środki ochrony roślin zawierające naled od dnia 12 listopada
2005 r.

Artykuł 3

Wszelki dodatkowy okres przyznany przez Państwa Członkow-
skie na mocy art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG na zbycie,
składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie zapasów jest
możliwie najkrótszy i wygasa najpóźniej z dniem 11 maja
2007 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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