
Powiadomienie zgodnie z art. 95 ust. 4 traktatu WE

Wycofanie wniosku o utrzymanie przepisów krajowych stanowiących odstępstwo od przepisów
wspólnotowego środka harmonizującego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 314/10)

1. Dnia 5 grudnia 2005 r. Republika Czeska przedłożyła wniosek o utrzymanie stosowania krajowych
przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu nawozów zawierających kadm. Przepisy te obowiązywały
już w momencie przystąpienia Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej i odbiegają od przepisów rozporzą-
dzenia (WE) 2003/2003 w sprawie nawozów (1).

2. Przepisy krajowe (2) zabraniają wprowadzania do obrotu na terytorium Republiki Czeskiej mineralnych
nawozów fosforowych zawierających kadm w stężeniu przekraczającym 50 mg/kg P2O5.

3. Dekret 209/2005 obowiązujący w Republice Czeskiej od dnia 1 czerwca 2005 r. zawiesza stosowanie
istniejących krajowych przepisów w odniesieniu do „nawozów typu WE” i ogranicza stosowanie dopuszczal-
nych wartości kadmu jedynie do nawozów krajowych.

4. Artykuł 95 ust. 4 Traktatu stanowi, że jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizują-
cego państwo członkowskie uzna za niezbędne utrzymanie przepisów krajowych, uzasadnionych ważnymi
względami określonymi w artykule 30 lub dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego lub środowiska
pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich utrzymania.

5. W myśli art. 95 ust. 6 Komisja, w terminie sześciu miesięcy od daty zawiadomienia, zatwierdza lub
odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy stanowią one środek arbitralnej dyskrymi-
nacji lub ukryte ograniczenie w handlu pomiędzy państwami członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

6. Jednakże ze względu na złożoność sprawy i brak dowodów świadczących o niebezpieczeństwie dla
zdrowia ludzi, Komisja uważa, że uzasadnione jest odroczenie oceny stanowiska Republiki Czeskiej do czasu
otrzymania przez Komisję opinii Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), a
zatem przedłużenie okresu, o którym mowa w art. 95 ust. 6 akapit pierwszy Traktatu WE, o dalszy okres
upływający w dniu 6 grudnia 2006 r.

7. W dniu 24 maja 2006 r. Komisja zawiadomiła Republikę Czeską o swojej decyzji nr2006/390/WE z
tego samego dnia (3), na mocy której przedłużyła ona okres na zatwierdzenie lub odrzucenie przepisów
krajowych, o którym mowa w art. 95 ust. 6 akapit pierwszy, na kolejny okres, który mija w dniu 6 grudnia
2006 r.

8. W dniu 19 września 2006 r. (4) SCHER wydał opinię na temat oceny ryzyka przedstawionej przez
Republikę Czeską.

9. Władze Republiki Czeskiej pismem z dnia 17 listopada 2006 r. poinformowały Komisję o wycofaniu
wniosku o odstępstwo w odniesieniu do dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozach. W piśmie tym
władze Republiki Czeskiej informują, że zamierzają złożyć nowy wniosek, gdy dane uprzednio przedsta-
wione przez czeską grupę badawczą w ocenie ryzyka zostaną dalej opracowane zgodnie ze wskazówkami
SCHER.

10. Mając na względzie wycofanie wniosku przez Republikę Czeską Komisja nie jest zobowiązana do
przyjmowania decyzji zatwierdzającej lub odrzucającej środki krajowe.

11. Komisja dokona indywidualnej oceny wszelkich nowych informacji, które ewentualnie otrzyma od
Republiki Czeskiej w myśl art. 95 ust. 4 Traktatu WE w odniesieniu do dopuszczalnej zawartości kadmu w
nawozach.
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