
DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 czerwca 2007 r.

uchylająca decyzję 2004/409/WE uznającą zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do
szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ethaboxamu do załącznika I do dyrektywy

Rady 91/414/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2336)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/396/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. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu
30 września 2003 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało
od przedsiębiorstwa LG Life Science Ltd wniosek
o włączenie substancji czynnej ethaboxam do załącznika
I do dyrektywy 91/414/EWG.

(2) Decyzją Komisji 2004/409/WE (2) potwierdzono, po
wstępnym rozpatrzeniu, że dokumentacja jest
„kompletna”, można ją uznać za zasadniczo spełniającą
wymogi dotyczące danych i informacji, określone
w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(3) Tym samym umożliwiono państwom członkowskim
przyznawanie tymczasowych zezwoleń na środki
ochrony roślin zawierające ethaboxam, zgodnie z art. 8
ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG. Żadne z państw człon-
kowskich nie skorzystało z tej możliwości.

(4) Zjednoczone Królestwo zgłosiło Komisji, że szczegółowe
badanie dokumentacji wykazało brak kilku istotnych

elementów danych wymaganych na mocy załączników
II i III do dyrektywy 91/414/EWG. Były to dane doty-
czące przede wszystkim toksykologii. Dokumentacji etha-
boxamu nie można zatem uznać za kompletną.

(5) Należy uchylić decyzję 2004/409/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uchyla się decyzję 2004/409/WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/25/WE (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, str. 34).

(2) Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 25.


