
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1313/2007

z dnia 8 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w zakresie przedłużenia okresu, o którym mowa
w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG, w odniesieniu do metalaksylu, oraz rozporządzenie

(WE) nr 2024/2006 w zakresie zniesienia odstępstwa w odniesieniu do metalaksylu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 42,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 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 trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Metalaksyl jest jedną z substancji aktywnych wymienio-
nych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr
3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu
programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy
Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin (2).

(2) Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. przedłużającego
okres wskazany w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady
91/414/EWG i dotyczącego niewłączenia niektórych
substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy
oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawie-
rające te substancje (3), w odniesieniu do substancji
aktywnych, które zostały poddane ocenie w ramach
rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, okres, o którym
mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, upłynął
dnia 31 grudnia 2006 r.

(3) Dnia 2 maja 2003 r. Komisja przyjęła decyzję
2003/308/WE dotyczącą niewłączania metalaksylu do

załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz
cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające
tę substancję czynną (4).

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2006 z dnia 22
grudnia 2006 r. ust.anawiające środki przejściowe stano-
wiące odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2076/2002
oraz od decyzji 98/270/WE, 2002/928/WE,
2003/308/WE, 2004/129/WE, 2004/141/WE,
2004/247/WE, 2004/248/WE, 2005/303/WE i 2004/
864/WE w odniesieniu do dalszego stosowania środków
ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne
niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG,
ze względu na przystąpienie Rumunii (5), przewiduje
odstępstwo od art. 3 decyzji 2003/308/WE.

(5) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
w swoim wyroku z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie
C-326/05 P (6) uchylił decyzję 2003/308/WE.

(6) Zgodnie z art. 233 Traktatu w przypadku orzeczenia
o nieważności aktu przyjętego przez daną instytucję
powinna ona podjąć konieczne środki, zapewniające
wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

(7) W odniesieniu do metalaksylu konieczne jest zatem
przedłużenie okresu, o którym mowa w rozpor-
ządzeniu (WE) nr 2076/2002, w celu umożliwienia
poddania tej substancji ocenie oraz pozwolenia
państwom członkowskim na wydanie do tego czasu
zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawiera-
jących tą substancję aktywną. Dalsze szczegóły dotyczące
procedury oceny w odniesieniu do metalaksylu zostaną
określone w akcie szczególnym. W celu wykonania
wyroku w najszybszym możliwym czasie przedział
czasowy powinien zostać przedłużony, zanim taki akt
zostanie przyjęty.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE)
nr 2076/2002 oraz (WE) nr 2024/2006.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/52/WE (Dz.U. L 214 z 17.8.2007, str. 3).

(2) Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2266/2000 (Dz.U. L 259
z 13.10.2000, str. 27).

(3) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1980/2006 (Dz.U. L 368
z 23.12.2006, str. 96).

(4) Dz.U. L 113 z 7.5.2003, str. 8.
(5) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 79.
(6) Dz.U. C 235 z 6.10.2007, str. 5.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 po pierwszym
zdaniu wprowadza się następujące zdanie:

„Jednakże w odniesieniu do metalaksylu okres 12 lat,
o którym mowa w art. 8 ust 2 dyrektywy 91/414/EWG,
przedłuża się do dnia 30 czerwca 2010 r.”.

Artykuł 2

Skreśla się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2024/2006.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 maja 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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