
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 września 2007 r.

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

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4258)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/628/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, podczas gdy prowadzone są jednocześnie stop-
niowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(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
metomyl.

(3) Wpływ metomylu na zdrowie ludzi 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 powiadamiającego.
Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa
członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają
przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny
i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa

Żywności (EFSA) zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 451/2000. W przypadku metomylu państwem
członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy było Zjed-
noczone Królestwo, a wszystkie istotne informacje prze-
kazano dnia 3 maja 2004 r.

(4) Sprawozdanie z oceny zostało poddane wzajemnemu
przeglądowi przez państwa członkowskie oraz Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i przedstawione
Komisji dnia 23 czerwca 2006 r. w formie wniosków
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
z wzajemnego przeglądu oceny zagrożeń stwarzanych
przez pestycydy zawierające substancję czynną
metomyl (4). Sprawozdanie to zostało poddane wzajem-
nemu przeglądowi przez państwa członkowskie oraz
Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(5) Podczas dokonywania oceny tej substancji czynnej wska-
zano na kilka zagrożeń. W szczególności, na podstawie
dostępnych informacji, narażenie operatora przekroczy-
łoby dopuszczalny poziom narażenia operatora (AOEL),
nie dowiedziono również, że narażenie pracowników
i osób postronnych jest na dopuszczalnym poziomie.
Ponadto, w odniesieniu do ekotoksykologii, istnieją
obawy związane z wysokim zagrożeniem dla ptaków
i ssaków, organizmów wodnych, pszczół i niebędących
przedmiotem zwalczania stawonogów.

(6) Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie
uwag w odniesieniu do wyników przeglądu oraz
o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce
utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla tej
substancji. Powiadamiający przedstawił uwagi, które
zostały dokładnie zbadane. Jednak pomimo przedstawio-
nych argumentów opisane powyżej kwestie pozostały
nierozwiązane, a oceny dokonane na podstawie przedło-
żonych informacji nie wykazały, że można się
spodziewać, iż według proponowanych warunków stoso-
wania środki ochrony roślin zawierające metomyl zasad-
niczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a)
oraz b) dyrektywy 91/414/EWG.
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(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3).

(2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151
z 19.6.2003, str. 32).

(3) Dz.U. L 98 z 7.4.2001, str. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006) 83, 1-73, Conclusion regarding the peer

review of pesticide risk assessment of methomyl.



(7) Metomyl nie powinien zatem zostać włączony do załącz-
nika I do dyrektywy 91/414/EWG.

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

(9) Jakikolwiek dodatkowy okres przyznany przez państwa
członkowskie na zbycie, składowanie, wprowadzanie do
obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków
ochrony roślin zawierających metomyl powinien być
ograniczony do dwunastu miesięcy w celu umożliwienia
wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez
następny sezon wegetacyjny, tak by rolnicy mieli dostęp
do środków ochrony roślin zawierających metomyl przez
18 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

(10) Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia
dokumentacji dla metomylu, zgodnie z przepisami
art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w celu ewentual-
nego włączenia do jej załącznika I.

(11) Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia
Zwierząt nie wydał opinii w terminie ustalonym przez
przewodniczącego komitetu, więc Komisja przedłożyła
Radzie wniosek odnoszący się do tych środków. Po
upływie terminu przewidzianego w art. 19 ust. 2 akapit
drugi dyrektywy 91/414/EWG Rada nie przyjęła propo-
nowanego aktu wykonawczego ani nie wyraziła swego
sprzeciwu wobec wniosku w sprawie środków wykona-
wczych, zatem przyjęcie tych środków należy do Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Metomyl nie zostaje włączony jako substancja czynna do
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające metomyl
zostały wycofane do dnia 19 marca 2008 r.;

b) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające metomyl
nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publi-
kacji niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Jakikolwiek dodatkowy okres udzielony przez państwa człon-
kowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy
91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej
dnia 19 marca 2009 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 września 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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