
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

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

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6897)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/1010/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) i (WE)
nr 703/2001 (3) określają szczegółowe zasady realizacji
drugiego etapu programu pracy, o którym mowa
w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, i ustanawiają
wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane
ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika
I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje
fosalon.

(3) Wpływ fosalonu na zdrowie ludzkie i środowisko natu-
ralne został poddany ocenie zgodnie z przepisami usta-
nowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000
i (WE) nr 703/2001 w odniesieniu do zakresu zasto-
sowań proponowanych przez zgłaszającego. Ponadto
rozporządzenia te wyznaczają państwa członkowskie
pełniące rolę sprawozdawców, które muszą przedłożyć

odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europej-
skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
451/2000. W przypadku fosalonu państwem członkow-
skim pełniącym rolę sprawozdawcy była Austria,
a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 7 maja
2004 r.

(4) Sprawozdanie z oceny zostało poddane wzajemnej wery-
fikacji przez państwa członkowskie i EFSA oraz przed-
stawione Komisji w dniu 13 stycznia 2006 r. w formie
wniosków EFSA dotyczących wzajemnej weryfikacji
oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, dotyczącej
substancji czynnej fosalonu (4). Sprawozdanie to zostało
poddane przeglądowi przez państwa członkowskie
i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie sfinali-
zowane dnia 14 lipca 2006 r. w formie sprawozdania
z przeglądu dotyczącego fosalonu.

(5) Podczas oceny tej substancji czynnej odnotowano szereg
innych obszarów wzbudzających obawy.
W szczególności należało do nich ryzyko, na jakie nara-
żone były najsłabsze grupy konsumentów, ponieważ nie
wskazano, że szacunkowe zagrożenie fosalonem mieści
się w dopuszczalnych granicach. Ponadto konieczna jest
dalsza charakterystyka toksykologiczna niektórych z jego
metabolitów i zanieczyszczeń, a także odnotowano
dodatkowe obawy związane z zagrożeniem dla ptaków,
ssaków, organizmów wodnych, pszczół i stawonogów
niebędących przedmiotem zwalczania.

(6) Komisja zwróciła się do zgłaszającego o dostarczenie
uwag dotyczących wyników wzajemnej weryfikacji,
a także dotyczących tego, czy w dalszym ciągu zamierza
popierać stosowanie tej substancji. Zgłaszający przed-
stawił swoje uwagi, które zostały starannie rozpatrzone.
Jednakże pomimo przytoczonych argumentów powyższe
wątpliwości pozostają niewyjaśnione, a oceny dokonane
na podstawie informacji przedłożonych i ocenionych
w ramach spotkania ekspertów EFSA nie wykazały, że
można się spodziewać, iż, w ramach proponowanych
warunków stosowania, środki ochrony roślin zawierające
fosalon zasadniczo spełniają wymogi ustanowione
w art. 5 ust. 1 lit. a) oraz b) dyrektywy 91/414/EWG.
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(7) Dlatego też fosalonu nie należy włączać do załącznika
I do dyrektywy 91/414/EWG.

(8) Należy podjąć środki w celu zapewnienia, że istniejące
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające fosalon
zostaną wycofane w wyznaczonym czasie i nie będą one
odnawiane oraz że nie zostaną udzielone żadne nowe
zezwolenia na te produkty.

(9) Wszelki dodatkowy okres na zbycie, składowanie, wpro-
wadzanie do obrotu i zużycie istniejących zapasów
środków ochrony roślin zawierających fosalon, udzielony
przez państwa członkowskie, powinien zostać ograni-
czony do okresu nie dłuższego niż 12 miesięcy w celu
umożliwienia stosowania istniejących zapasów nie dłużej
niż przez następny sezon wegetacyjny.

(10) Niniejsza decyzja nie wyklucza działań, które Komisja
może podjąć na późniejszym etapie w odniesieniu do
tej substancji czynnej w ramach dyrektywy Rady
79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującej
wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony
roślin zawierających niektóre substancje czynne (1).

(11) Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia
dokumentacji dla fosalonu, zgodnie z przepisami art. 6
ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w celu ewentualnego
włączenia do załącznika I wymienionej dyrektywy.

(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

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

Artykuł 2

Państwa członkowskie zapewniają:

a) wycofanie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające
fosalon w terminie do dnia 22 czerwca 2007 r.;

b) od dnia 28 grudnia 2006 r. niewydawanie i nieodnawianie
żadnych zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające
fosalon na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 8
ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 3

Wszelki dodatkowy okres przyznany przez państwa członkow-
skie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG
jest możliwie najkrótszy i wygasa nie później niż dnia
22 czerwca 2008 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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