
DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 grudnia 2008 r.

dotycząca niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady
91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7637)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/934/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 równocześnie stop
niowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr
1490/2002 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji
trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8
ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji
czynnych, które zostaną poddane ocenie w celu ich
ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje substancje wymie
nione w załączniku do niniejszej decyzji.

(3) Zgodnie z art. 11e rozporządzenia (WE) nr 1490/2002,
w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania projektu sprawo
zdania z oceny zainteresowani wnioskodawcy dobro
wolnie wycofali swoje poparcie dla włączenia tych
substancji.

(4) Po przeanalizowaniu projektów sprawozdań z ocen,
zaleceń państw członkowskich występujących w roli
sprawozdawcy i uwag pozostałych państw członkow

skich Komisja doszła do wniosku, że przepisy art. 11b
i 11f nie mają zastosowania. W konsekwencji stosuje się
art. 11e.

(5) Substancje wymienione w załączniku do niniejszej
decyzji nie powinny być zatem włączane do
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(6) Zważywszy, że niewłączenie przedmiotowych substancji
nie jest oparte na wykazaniu wyraźnych dowodów na
istnienie szkodliwych skutków w sposób zgodny
z opisem w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr
1490/2002, państwa członkowskie powinny mieć możli
wość utrzymania zezwoleń w mocy aż do dnia
31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 1490/2002.

(7) Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkow
skie na zbycie, składowanie, wprowadzanie do obrotu
lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin
zawierających wymienione substancje powinien być ogra
niczony do dwunastu miesięcy w celu umożliwienia
wykorzystania istniejących zapasów w ciągu kolejnego
sezonu wegetacyjnego.

(8) Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia
nowego wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy
91/414/EWG i rozporządzeniem Komisji (WE) nr
33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady
91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej
i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych
objętych programem prac, o którym mowa w art. 8
ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I
do tej dyrektywy (4), zgodnie z przyspieszoną procedurą,
o której mowa w art. 13–22 wspomnianego rozporzą
dzenia.

(9) Procedura ta pozwala wnioskodawcom, których
substancji nie włączono z tytułu wycofania przez nich
zgłoszenia, na złożenie nowego wniosku z załączeniem
wyłącznie koniecznych danych dodatkowych, niezbęd
nych do rozpatrzenia konkretnych kwestii, które dopro
wadziły do przyjęcia decyzji o niewłączeniu. Wniosko
dawca otrzymał projekt sprawozdania z oceny uwzględ
niający te dane.
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(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Substancje wymienione w załączniku do niniejszej decyzji nie
zostają włączone jako substancje czynne do załącznika I do
dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa członkowskie cofają najpóźniej do dnia 31 grudnia
2010 r. zezwolenia dotyczące produktów ochrony roślin zawie
rające jedną lub więcej spośród substancji wymienionych
w załączniku.

Artykuł 3

Wszelkie dodatkowe okresy przyznane przez państwa człon
kowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy
91/414/EWG wygasają najpóźniej 31 grudnia 2011 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Wykaz substancji czynnych, o których mowa w art. 1

Substancja czynna Data przekazania projektu sprawozdania z oceny
powiadamiającemu

Acetochlor 14 grudnia 2005 r.

Akrynatryna 8 października 2007 r.

Asulam 28 lipca 2006 r.

Bitertanol 23 marca 2006 r.

Bupirymat 7 sierpnia 2007 r.

Karbetamid 31 sierpnia 2006 r.

Karboksyna 28 lipca 2006 r.

Chloropikryna 19 kwietnia 2006 r.

Kletodym 19 kwietnia 2006 r.

Cykloksydym 28 lutego 2007 r.

Cyprokonazol 15 września 2006 r.

Dazomet 8 października 2007 r.

Diklofop metylowy 10 września 2007 r.

Dietofenkarb 24 października 2007 r.

Ditianon 5 lutego 2007 r.

Dodyna 29 marca 2007 r.

Ethalfluralin 4 października 2007 r.

Etridiazol 7 sierpnia 2007 r.

Fenazachina 23 czerwca 2006 r.

Fenbukonazol 12 maja 2006 r.

Tlenek fenbutatinu 20 kwietnia 2007 r.

Fenoksykarb 4 października 2007 r.

Fluazifop-P 10 września 2007 r.

Flufenoksuron 8 listopada 2007 r.

Fluometuron 31 sierpnia 2007 r.

Fluchinkonazol 22 grudnia 2005 r.

Flurochloridon 27 października 2006 r.

Flutriafol 9 listopada 2006 r.

Guazatyna 8 listopada 2007 r.

Heksytiazoks 18 maja 2006 r.

Hymeksazol 8 października 2007 r.

Izoksaben 9 listopada 2006 r.

Metaldehyd 1 września 2006 r.
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Substancja czynna Data przekazania projektu sprawozdania z oceny
powiadamiającemu

Metosulam 8 października 2007 r.

Myklobutanil 29 marca 2006 r.

Oryzalin 4 października 2007 r.

Oksyfluorfen 4 października 2007 r.

Paklobutrazol 7 grudnia 2006 r.

Pencykuron 1 czerwca 2006 r.

Prochloraz 18 czerwca 2007 r.

Propargit 8 października 2007 r.

Pyridaben 7 sierpnia 2007 r.

Chinmerak 6 lipca 2007 r.

Sintofen 8 listopada 2007 r.

Tau-fluwalinat 18 czerwca 2007 r.

Tebufenozid 9 czerwca 2006 r.

Teflutryna 4 maja 2007 r.

Terbutyloazyna 8 października 2007 r.

Tiobenkarb 21 lipca 2006 r.
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