
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na
nową substancję czynną profoksydim

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/564/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. 1 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w marcu
1998 r. Hiszpania otrzymała wniosek od BASF AG
o włączenie substancji czynnej profoksydim do załącz-
nika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji
1999/43/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest
kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo
spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji okre-
ślone w załącznikach II i III do tej dyrektywy.

(2) Potwierdzenie kompletności dokumentacji było
niezbędne w celu umożliwienia jej szczegółowego
zbadania i umożliwienia państwom członkowskim przy-
znawania tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech
lat na środki ochrony roślin zawierające substancję
czynną, o której mowa, przy spełnieniu warunków usta-
nowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG,
w szczególności warunku odnoszącego się do szczegó-
łowej oceny substancji czynnych i środka ochrony roślin
w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

(3) Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy
91/414/EWG poddano ocenie wpływ tej substancji
czynnej na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne,
w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez
wnioskodawcę. Państwo członkowskie pełniące rolę spra-
wozdawcy przedłożyło Komisji w dniu 28 marca 2001 r.
projekt sprawozdania z oceny.

(4) Po przedłożeniu projektu sprawozdania z oceny przez
państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
stwierdzono, iż należy zwrócić się do wnioskodawcy
o dalsze informacje; państwo członkowskie pełniące
rolę sprawozdawcy miało zbadać te informacje
i przedstawić swoją ocenę. W związku z powyższym
dokumentacja jest w dalszym ciągu badana,
a zakończenie jej oceny nie będzie możliwe w terminie
przewidzianym w dyrektywie 91/414/EWG.

(5) Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego
powodu do zaniepokojenia, należy umożliwić państwom
członkowskim przedłużenie tymczasowych zezwoleń
przyznanych na środki ochrony roślin zawierające
substancję czynną, o której mowa, na okres 24 miesięcy,
zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby
umożliwić dalsze badanie dokumentacji. Przewiduje się,
że ocena i proces podejmowania decyzji, odnoszące się
do decyzji w sprawie możliwego włączenia profoksydimu
do załącznika I, zostaną zakończone w terminie 24
miesięcy.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2008/45/WE (Dz.U. L 94 z 5.4.2008, s. 21).

(2) Dz.U. L 14 z 19.1.1999, s. 30.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające
profoksydim na okres nieprzekraczający 24 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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