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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

dotycząca niewłączenia siarczanu mocznika i dimetipinu do załącznika I do dyrektywy Rady
91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3646)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/553/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 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, prowadząc jednocześnie stopniowe badania tych
substancji w ramach programu prac.

(2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) oraz (WE)
nr 703/2001 (3) ustanawiają szczegółowe zasady reali-

zacji drugiego etapu programu prac określonego w art. 8
ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

(3) Siarczan mocznika i dimetipin to substancje wyznaczone
do trzeciej fazy programu.

(4) Jedyni powiadamiający w odniesieniu do siarczanu mocz-
nika i dimetipinu poinformowali Komisję w dniach
odpowiednio 29 maja 2006 r. i 6 lipca 2006 r. o tym,
że nie zamierzają dłużej uczestniczyć w programie prac
w odniesieniu do tych substancji czynnych i dlatego nie
zostaną przedłożone dalsze informacje. Wymienione
substancje czynne nie powinny zatem zostać włączone
do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(5) Należy podjąć środki w celu dopilnowania, aby istniejące
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające siarczan
mocznika lub dimetipin zostały wycofane
w wyznaczonym czasie i aby nie były odnawiane ani
udzielane żadne zezwolenia na te produkty.

(6) W przypadku substancji czynnych, co do których
obowiązuje jedynie krótki okres powiadomienia dotyczą-
cego wycofania środków ochrony roślin zawierających
takie substancje, uzasadnione jest wyznaczenie dodatko-
wego okresu na zbycie, składowanie, wprowadzenie do
obrotu i zużycie istniejących zapasów, nie dłuższego niż
dwanaście miesięcy, w celu umożliwienia zużycia istnie-
jących zapasów w ciągu nie więcej niż jednego dodatko-
wego sezonu wegetacyjnego. W przypadkach gdy usta-
nowiono dłuższy okres powiadomienia, może on zostać
skrócony tak, aby wygasł pod koniec określonego sezonu
wegetacyjnego.
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(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/31/WE (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 44).

(2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25.
(3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, str. 23.



(7) Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia
wniosku dla siarczanu mocznika lub dimetipinu, zgodnie
z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG,
w celu ewentualnego włączenia go do załącznika I do
tej dyrektywy.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Siarczan mocznika i dimetipin nie zostają włączone do załącz-
nika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa członkowskie dopilnowują, aby:

a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające siarczan
mocznika i dimetipin zostały wycofane w terminie do dnia
2 lutego 2008 r.;

b) od dnia 6 sierpnia 2007 r. nie były przyznawane ani odna-
wiane na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 2
dyrektywy 91/414/EWG żadne zezwolenia na środki
ochrony roślin zawierające siarczan mocznika i dimetipin.

Artykuł 3

Jakikolwiek dodatkowy okres przewidziany przez państwa
członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy
91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa nie później
niż dnia 2 lutego 2009 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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