
DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 lipca 2008 r.

uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu
ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady

91/414/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/566/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) Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje ustalenie wspólno-
towego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do
stosowania w środkach ochrony roślin.

(2) Dokumentacja dotycząca substancji czynnej fosforo-
wodór wraz z wnioskiem o jej włączenie do załącznika I
do dyrektywy 91/414/EWG została przedstawiona
władzom Niemiec przez S&A Service und Anwendungs-
technik GmbH w dniu 11 października 2007 r. Doku-
mentacja dotycząca tienkarbazonu wraz z wnioskiem
o włączenie tej substancji do załącznika I dyrektywy
91/414/EWG została przedstawiona przez Bayer Crop-
Science władzom Zjednoczonego Królestwa w dniu
13 kwietnia 2007 r.

(3) Władze Niemiec i Zjednoczonego Królestwa poinformo-
wały Komisję, że, jak wynika ze wstępnych badań, doku-
mentacja dotycząca wymienionych substancji czynnych
spełnia wymogi w zakresie danych i informacji ustano-
wione w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG.
Przedłożona dokumentacja spełnia również wymogi
w zakresie danych i informacji określone w załączniku III
do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego
środka ochrony roślin zawierającego daną substancję
czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy
91/414/EWG dokumentacja została następnie przeka-
zana przez wnioskodawców Komisji i pozostałym
państwom członkowskim oraz Stałemu Komitetowi
ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(4) Niniejsza decyzja powinna stanowić formalne potwier-
dzenie, na poziomie Wspólnoty, że wyżej wspomnianą

dokumentację uznano za zasadniczo spełniającą wymogi
w zakresie danych i informacji określone w załączniku II
i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawie-
rającego substancję czynną, wymogi określone
w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5) Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do występo-
wania do wnioskodawcy o przedłożenie uzupełniających
danych lub informacji wyjaśniających pewne aspekty
dokumentacji.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG doku-
mentacja dotycząca substancji czynnych wymienionych
w załączniku do niniejszej decyzji, przedłożona Komisji
i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji
do załącznika I do tej dyrektywy, zasadniczo spełnia wymogi
w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej
dyrektywy.

Dokumentacja ta spełnia także wymogi w zakresie danych
i informacji określone w załączniku III do tej dyrektywy
w odniesieniu do środka ochrony roślin zawierającego
substancję czynną, biorąc pod uwagę proponowane zastoso-
wania.

Artykuł 2

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje
proces szczegółowego badania dokumentacji, o której mowa
w art. 1, i – w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej
w terminie jednego roku od daty opublikowania niniejszej
decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – przekazuje
Komisji wnioski z tego badania z zaleceniem włączenia bądź
niewłączania substancji czynnych, o których mowa w art. 1, do
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wraz ze wszelkimi
odnośnymi warunkami.
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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).



Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono Brukseli, dnia 1 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Substancja czynna objęta niniejszą decyzją

Nazwa zwyczajowa, numer
identyfikacyjny CIPAC Wnioskodawca Data złożenia wniosku Państwo członkowskie pełniące

rolę sprawozdawcy

Fosforowodór
nr CIPAC: 127

S&A Service und Anwen-
dungstechnik GmbH

11 października 2007 r. DE

Tienkarbazon
nr CIPAC: 797

Bayer Crop Science AG 13 kwietnia 2007 r. UK
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