
DYREKTYWA KOMISJI 2009/77/WE 

z dnia 1 lipca 2009 r. 

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, 
dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji 

czynnych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 ( 2 ) i (WE) nr 
1490/2002 ( 3 ) określają szczegółowe zasady realizacji 
trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 
8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji 
czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich 
ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 
91/414/EWG. Wykaz ten zawiera chlorsulfuron, cyroma
zynę, dimetachlor, etofenproks, lufenuron, penkonazol, 
trialat oraz triflusulfuron. 

(2) Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie człowieka 
i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie 
z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) 
nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do 
zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamia
jących. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono 
państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, 
które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania 
z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpie
czeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 10 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. W przypadku 
chlorsulfronu i cyromazyny państwem członkowskim 
pełniącym rolę sprawozdawcy była Grecja, a wszystkie 
istotne informacje przekazano dnia 27 lipca 2007 r. 
oraz 31 sierpnia 2007 r. W przypadku dimetachloru 
i penkonazolu państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy były Niemcy, a wszystkie istotne infor
macje przekazano, odpowiednio, w dniach 2 maja 
2007 r. i 19 czerwca 2007 r. W przypadku etofenproksu 
państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy 
były Włochy, a wszystkie istotne informacje przekazano 
dnia 15 lipca 2005 r. W przypadku lufenuronu 
państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy 
była Portugalia, a wszystkie istotne informacje przeka
zano dnia 20 września 2006 r. W przypadku trialatu 
państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy 
było Zjednoczone Królestwo, a wszystkie istotne infor
macje przekazano dnia 6 sierpnia 2007 r. W przypadku 
triflusulfuronu państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy była Francja, a wszystkie istotne infor
macje przekazano dnia 26 lipca 2007 r. 

(3) Sprawozdania z oceny zostały poddane wzajemnej wery
fikacji przez państwa członkowskie oraz EFSA 
i przedstawione Komisji w formie sprawozdań nauko

wych EFSA ( 4 ) w dniu 26 listopada 2008 r. dla chlorsul
fronu, w dniu 17 września 2008 r. dla cyromazyny 
i dimetachloru, w dniu 19 grudnia 2008 r. dla etofen
proksu, w dniu 30 września 2008 r. dla luferonu 
i triflusulferonu, w dniu 25 września 2008 r. dla penko
nazolu i w dniu 26 września 2008 r. dla trialatu. Spra
wozdania te zostały zweryfikowane przez państwa człon
kowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 
i sfinalizowane w dniu 26 lutego 2009 r. w formie opra
cowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu doty
czącego chlorsulfronu, cyromazyny, dimetachloru, lufe
nuronu, penkonazolu, trialatu i triflusulfuronu oraz 
w dniu 13 marca 2009 r. dla etofenproksu.
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( 1 ) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25. 
( 3 ) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23. 

( 4 ) EFSA Scientific Report (2008) 201, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance chlor
sulfron (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 201, Wnioski 
z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, 
dotyczące substancji czynnej – chlorsulfuronu) (sfinalizowano dnia 
26 listopada 2008 r.). 
EFSA Scientific Report (2008) 168, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance cyro
mazine (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 168, Wnioski 
z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, 
dotyczące substancji czynnej – cyromazyny) (sfinalizowano dnia 
17 września 2008 r.). 
EFSA Scientific Report (2008) 169, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance dime
tachlor (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 169, Wnioski 
z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, 
dotyczącej substancji czynnej – dimetachloru) (sfinalizowano dnia 
17 września 2008 r.). 
EFSA Scientific Report (2008) 213, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance 
etofenprox (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 213, Wnioski 
z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, 
dotyczącej substancji czynnej – etofenproksu) (sfinalizowano dnia 
19 grudnia 2008 r.). 
EFSA Scientific Report (2008) 189, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance lufe
nuron (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 189, Wnioski 
z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, 
dotyczącej substancji czynnej – lufenuronu) (sfinalizowano dnia 
30 września 2008 r.). 
EFSA Scientific Report (2008) 175, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance penco
nazole (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 175, Wnioski 
z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, 
dotyczącej substancji czynnej – penkonazolu (sfinalizowano dnia 
25 września 2008 r.). 
EFSA Scientific Report (2008) 195, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance trif
lusulfuron (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 195, Wnioski 
z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, 
dotyczącej substancji czynnej – triflusulfuronu (sfinalizowano dnia 
30 września 2008 r.). 
EFSA Scientific Report (2008) 181, Conclusion regarding the peer 
review of the pesticide risk assessment of the active substance tri- 
allate (Sprawozdanie naukowe EFSA (2008) 181, Wnioski 
z przeglądu w sprawie oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, 
dotyczącej substancji czynnej – trialatu) (sfinalizowano dnia 
26 września 2008 r.).



(4) Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że 
środki ochrony roślin zawierające chlorsulfuron, cyroma
zynę, dimetachlor, etofenproks, lufenuron, penkonazol, 
trialat oraz triflusulfuron zasadniczo spełniają wymogi 
określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 
91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zasto
sowań, które zostały zbadane przez Komisję 
i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. 
Należy zatem włączyć te substancje czynne do załącznika 
I w celu zapewnienia we wszystkich państwach człon
kowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki 
ochrony roślin zawierające te substancje czynne zgodnie 
z przepisami wymienionej dyrektywy. 

(5) Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze 
informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. 
Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/WE stanowi, że 
włączenie substancji do załącznika I może być uzależ
nione od spełnienia określonych warunków. Dlatego też 
w przypadku lufenuronu, dimetachloru i chlorsulfuronu 
powiadamiający powinni przedstawić dalsze informacje 
na temat specyfikacji chemicznych wytwarzanych 
substancji czynnych. Ponadto w przypadku cyromazyny 
i penkonazolu właściwe jest, aby zobowiązać powiada
miających do przedstawienia dalszych informacji na 
temat obecności i zachowania metabolitu glebowego 
NOA 435343 (w przypadku cyromazyny) oraz U1 (w 
przypadku penkonazolu) i na temat zagrożenia dla orga
nizmów wodnych. Ponadto w przypadku trialatu 
właściwe jest, aby powiadamiający był zobowiązany do 
przedstawienia dalszych informacji na temat pierwotnego 
metabolizmu roślin, obecności i zachowania metabolitu 
glebowego – diizopropyloaminy, potencjału do biomag
nifikacji w wodnych łańcuchach pokarmowych, zagro 
żenia dla ssaków rybożernych oraz zagrożenia dla 
dżdżownic w długim okresie. Ponadto w przypadku 
etofenproksu właściwe jest, aby powiadamiający przed
stawił dalsze informacje na temat zagrożenia dla orga
nizmów wodnych, w tym zagrożenia dla organizmów 
zamieszkujących osady wodne, dalsze badania dotyczące 
potencjalnych uszkodzeń układu hormonalnego 
u organizmów wodnych (badania całego cyklu życia 
ryb) oraz biomagnifikacji. W przypadku dimetachloru, 
chlorsulfuronu i triflusulfuronu powiadamiający powinni 
być zobowiązani do przedstawienia dalszych informacji 
na temat toksykologicznego znaczenia metabolitów 
w przypadku klasyfikacji danej substancji jako rakotwór
czej trzeciej kategorii. 

(6) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie 
substancji czynnej do załącznika I, w celu umożliwienia 
państwom członkowskim i zainteresowanym stronom 
przygotowania się do spełnienia nowych wymogów 
wynikających z tego faktu. 

(7) Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG 
zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej 

do załącznika I, państwom członkowskim należy dać 
sześć miesięcy od daty włączenia na dokonanie przeglądu 
dotychczasowych zezwoleń dotyczących środków 
ochrony roślin zawierających chlorsulfuron, cyromazynę, 
dimetachlor, etofenproks, lufenuron, penkonazol, trialat 
oraz triflusulfuron w celu spełnienia wymogów ustano
wionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej 
art. 13, oraz stosownych warunków określonych 
w załączniku I. Państwa członkowskie powinny odpo
wiednio zmienić, zastąpić lub cofnąć dotychczasowe 
zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 
91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego 
terminu należy przyznać dłuższy okres na przedłożenie 
i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej 
w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin 
i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie 
z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 
91/414/EWG. 

(8) Doświadczenie zdobyte z wcześniejszych przypadków 
włączania substancji czynnych, ocenionych w ramach 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 ( 1 ), do 
załącznika I dyrektywy 91/414/EWG, pokazuje, że 
mogą pojawić się trudności z interpretacją obowiązków 
spoczywających na posiadaczach dotychczasowych 
zezwoleń w zakresie dostępu do danych. W celu unik
nięcia dalszych trudności wydaje się zatem konieczne 
wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w 
szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz 
zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku II do wymie
nionej dyrektywy. Wyjaśnienie to nie nakłada jednak na 
państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń 
żadnych nowych obowiązków w porównaniu z tymi, 
które nakłada się w przyjętych dotąd dyrektywach zmie
niających załącznik I. 

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 
91/414/EWG. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 
30 czerwca 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
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( 1 ) Dz.U. L 366 z 15.12.1992, s. 10.



Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 
1 lipca 2010 r. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy 
ich publikacji urzędowej. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie. 

Artykuł 3 

1. Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie 
w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują dotych
czasowe zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających 
chlorsulfuron, cyromazynę, dimetachlor, etofenproks, lufenuron, 
penkonazol, trialat i triflusulfuron jako substancje czynne 
w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. 

Przed upływem tego terminu państwa członkowskie 
w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymie
nione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy w odniesieniu 
do chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, 
lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, 
z wyjątkiem warunków wskazanych w części B pozycji odno
szącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwo
lenia, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 tej dyrek
tywy, posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II 
do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji. 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie 
dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego środka 
ochrony roślin zawierającego chlorsulfuron, cyromazynę, dime
tachlor, etofenproks, lufenuron, penkonazol, trialat oraz triflu
sulfuron jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku 
substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do 
dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2009 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi 
w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie 
dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku 
III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części 
B pozycji dotyczącej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, 
etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfu

ronu w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie powyższej 
oceny państwa członkowskie określą, czy środek spełnia 
warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 
91/414/EWG. 

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie: 

a) w przypadku produktów zwierających chlorsulfuron, cyro
mazynę, dimetachlor, etofenproks, lufenuron, penkonazol, 
trialat i triflusulfuron jako jedyną substancję czynną 
w razie konieczności zmienią lub wycofają zezwolenie 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r.; lub 

b) w przypadku produktu zawierającego chlorsulfuron, cyroma
zynę, dimetachlor, etofenproks, lufenuron, penkonazol, 
trialat oraz triflusulfuron jako jedną z kilku substancji czyn
nych w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie do 
dnia 30 czerwca 2014 r. lub w terminie określonym dla 
takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub 
dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub 
substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, 
w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r. 

Artykuł 5 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Na koń cu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG dodaje si ę następuj ą ce pozycje: 

Nr Nazwa zwyczajowa, numery 
identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czysto ść (1 ) Data wejścia w ż ycie Data wyga śnięcia włączenia Przepisy szczególne 

„287 Chlorsulfuron 
Nr CAS 64902-72-3 
Nr CIPAC 391 

1-(2-chlorofenylosulfo nylo)- 
3-(4-metoksy-6-metylo- 
1,3,5-triazyno -2- 
ylo)mocznik 

≥ 950 g/kg 

Zanieczyszczen ia: 
2-Chlorobenzenosulfo
namid (IN-A409 7) nie 
wi ęcej niż 5 g/kg oraz 
4-metoksy-6-metylo- 
1,3,5-triaz yno-2-amina 
(IN-4098) nie wi ęcej niż 
6 g/kg 

1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala si ę wyłą cznie na stosowanie w charakterze środka chwas
tobójczego. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w ż ycie jednolitych zasad określonych 
w załą czniku VI należ y uwzględnić wnioski ze sprawozdania 
z przegl ądu dotyczą cego chlorsulfron u, w szczególności jego 
dodatki I i II, w wersji sfinalizowa nej przez Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierz ąt w dniu 26 lutego 
2009 r. 

W ramach ogólnej oceny pa ństwa członkowskie muszą zwróci ć 
szczególną uwag ę na: 

— ochronę organizmów wodnych i roślin niebędących przed
miotem zwalczania; w odniesieniu do zidentyfikowanyc h 
wymienionych zagrożeń należy w miar ę potrz eby podj ąć 
stosowne środki zmniejszaj ące ryzyko, takie jak strefy bufo
rowe, 

— ochronę wód gruntowych , w przypadku gdy substancja 
czynna jest stoso wana w regionach o niestabilnych warunkach 
glebowych lub klimatycznych. 

Państwa członkowskie, których to dotyczy: 

— dopilnowuj ą, aby powiadamiaj ący przedstawi ł Komisji dalsze 
badania na temat specyfikacji do dnia 1 stycznia 2010 r. 

Je ż eli chlorsulfuron jest sklasyfikowany jako substancja rako
twórcza trzeciej kategorii zgodnie z pkt 4.2.1 załącznika VI do 
dyrektywy 67/548/EWG, państwa członkowskie, których to doty
czy, zwracaj ą si ę o przedstawienie dalszych informacj i na temat 
działania rakotwórczego metabolitów IN-A4097, IN-A4098, IN- 
JJ998, IN-B5528 i IN-V7160 i dopilnowu ją przedstawienia Komisji 
przez zawiadamiaj ącego tej informacji w okresie sześciu miesięcy 
od wydania zawiadomienia o decyzji dotyczącej klasyfikacji tej 
substancji.
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Nr Nazwa zwyczajowa, numery 
identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czysto ść (1 ) Data wejścia w ż ycie Data wyga śnięcia włączenia Przepisy szczególne 

288 Cyromazyna 
Nr CAS 66215-27-8 
Nr CIPAC 420 

N-cyklopropylo-1,3,5 -tria
zyno-2,4,6-tr iamina 

≥ 950 g/kg 1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala si ę wyłą cznie na stosowanie w szklarniach, w charakterz e 
środka owadobójczego . 

CZĘŚĆ B 

Podczas oceniania wniosków dotyczących zezwolenia dla środków 
ochrony roślin zawieraj ą cych cyromazyn ę, w przypadku zasto
sowa ń innych niż dotyczące pomido rów, w szczególności 
w odniesieniu do nara żenia konsumentów, państwa członkowskie 
zwracaj ą szczególną uwag ę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 1 lit. 
b) i dopilnowu ją, aby wszelkie potrzebne dane i informacje zostały 
dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia. 

W celu wprowadzenia w ż ycie jednolitych zasad określonych 
w załą czniku VI należ y uwzględnić wnioski ze sprawozdania 
z przegl ądu dotyczącego cyromazyny, w szczególności jego 
dodatki I i II, w wersji sfinalizowa nej przez Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierz ąt w dniu 26 lutego 
2009 r. 

W ramach ogólnej oceny pa ństwa członkowskie muszą zwróci ć 
szczególną uwag ę na: 

— ochronę wód gruntowych w przypadkach, w których 
substancja czynna jest stosowana w regionach 
o niestabilnych warunkach glebowych i klimatycznych, 

— ochronę organizmów wodnych, 

— ochronę owadów zapylaj ących. 

Warunki zezwolenia obejmuj ą w stoso wnych przypadkach środki 
zmniejszaj ące ryzyko. 

Państwa członkowskie , których to dotyczy, zwracaj ą si ę 
o przedstawienie dalsz ych informacji na temat obecności 
i zachowania metabolitu glebowego NOA 435343 oraz zagrożenia 
dla organizmów wodnych. Państwa członkowskie dopilnowuj ą, 
aby powiadamiaj ący, na którego wniosek cyromazy na została 
włączona do niniejszego załącznika, dostarczy ł te informacje 
Komisji najpó źniej do dnia 31 grudnia 2011 r.
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289 Dimetachlor 
Nr CAS 50563-36-5 
Nr CIPAC 688 

2-chloro-N-(2-metoksyety
lo)octo-2′ ,6′-ksyli dyd 

≥ 950 g/kg 

Zanieczyszczen ie 2,6- 
dimetylanilina nie wi ęcej 
niż 0,5 g/kg 

1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala si ę wyłą cznie na stosowanie w charakterze środka chwas
tobójczego w ilości maksymalnie 1,0 kg/ha, jedynie co trzy lata na 
tym samym polu. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w ż ycie jednolitych zasad określonych 
w załą czniku VI należ y uwzględnić wnioski ze sprawozdania 
z przegl ądu dotyczą cego dimetachloru, w szczególności jego 
dodatki I i II, w wersji sfinalizowa nej przez Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierz ąt w dniu 26 lutego 
2009 r. 

W ramach ogólnej oceny pa ństwa członkowskie muszą zwróci ć 
szczególną uwag ę na: 

— bezpieczeństwo operatorów sprzętu i zapewni ć umieszczenie 
w warunkach użytkowania zalece ń dotyczących stosowania 
odpowiedniego wyposa ż enia ochrony osobistej, 

— ochronę organizmów wodnych i roślin niebędących przed
miotem zwalczania; w odniesieniu do zidentyfikowanyc h 
wymienionych zagrożeń należy w miar ę potrz eby podj ąć 
stosowne środki zmniejszaj ące ryzyko, takie jak strefy bufo
rowe, 

— ochronę wód gruntowych , w przypadku gdy substancja 
czynna jest stoso wana w regionach o niestabilnych warunkach 
glebowych i klimatycznych. 

W warunkach zezwolenia uwzględnia si ę środki zmniejszaj ące 
ryzyko oraz wprowadza się w miar ę potrzeby programy monito
rowania w celu zwer yfikowania możliwego skażenia wód grunto
wych metabolitami CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 oraz 
SYN 528702 w strefach podatnych na zagrożenia. 

Państwa członkowskie, których to dotyczy: 

— dopilnowuj ą, aby powiadamiaj ący przedstawi ł Komisji dalsze 
badania na temat specyfikacji do dnia 1 stycznia 2010 r. 

Je ż eli dimetachlor jest sklasyfikowany jako substancja rakotw órcza 
trzeciej kategorii zgodnie z pkt 4.2.1 załą cznika VI do dyrektywy 
67/548/EWG, państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracaj ą 
si ę o przedstawienie dalsz ych informacj i na temat działania rako
twórczego metabolitów CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 
oraz SYN 528702 i dopilnowuj ą przedstawienia tej informacji 
Komisji przez zawiadamiaj ą cego w okresie sześciu miesi ęcy od 
wydania zawiadomienia o decyzji dotyczą cej klasyfikacji 
w odniesieniu do tej substancji.
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290 Etofenproks 
Nr CAS 80844-07-1 
Nr CIPAC 471 

Eter 3-fenoksybenzylo-2(4- 
etoksyfenylo)-2-me tylopro
pylowy 

≥ 980 g/kg 1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala się wyłą cznie na stosowanie w charakterze środka owado
bójczego. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w ż ycie jednolitych zasad określonych 
w załą czniku VI należ y uwzględnić wnioski ze sprawozdania 
z przeglą du dotyczącego etofenproksu, w szczególności jego 
dodatki I i II, w wersji sfinalizowa nej przez Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierz ąt w dniu 26 lutego 
2009 r. 

W ramach ogólnej oceny pa ństwa członkowskie muszą zwróci ć 
szczególną uwag ę na: 

— bezpieczeństwo operatoró w sprz ętu i pracowników oraz 
zapewni ć umieszczenie w warunkach użytkowania zalece ń 
dotyczących stosowania odpowiedniego wyposa żenia ochrony 
osobistej, 

— ochronę organizmów wodnych; w odniesieniu do zidentyfiko
wanych wymieniony ch zagrożeń należy w miar ę potrzeby 
podj ąć stosowne środki zmniejszaj ą ce ryzyko, takie jak strefy 
buforowe, 

— ochronę pszczół i stawonogów niebędących przed miotem 
zwalczania. W odniesieniu do zidentyfikowanyc h wymienio
nych zagrożeń należy w miar ę potrzeby podj ąć stoso wne 
środki zmniejszaj ące ryzyko, takie jak strefy buforowe . 

Państwa członkowskie, których to dotyczy: 

— dopilnowuj ą przedstawienia Komisji przez powiadamiaj ą cego 
dalszych informacji na temat zag roż enia dla organizmów 
wodnych, w tym dla organizmów zamieszkuj ących osady 
wodne i biomagnifikacji, 

— przedstawienie dalszych badań na te mat potencjalnych uszko
dzeń układu hormonalnego u organizmów wodnych (badania 
całego cyklu życia ryb). 

Państwa członkowskie dopilnowuj ą , aby powiadamiaj ący przed 
łożyli Komisji wyniki właściwych badań do dnia 31 grudnia 
2011 r.

PL 
2.7.2009 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
L 172/29



Nr Nazwa zwyczajowa, numery 
identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czysto ść (1 ) Data wejścia w ż ycie Data wyga śnięcia włączenia Przepisy szczególne 

291 Lufenuron 
Nr CAS 103055-07-8 
Nr CIPAC 704 

(RS)-1-[2,5-dichloro-4- 
1,1,2,3,3,3-heksa fluoro- 
propoksy)-fen ylo]-3-(2,6- 
difluorobenzo ilo)-mocznik 

≥ 970 g/kg 1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala się wyłą cznie na stosowanie w charakterze środka owado
bójczego wewnątrz budynków lub w pu łapkach z przynętą znaj
duj ących się na zewnątrz budynków. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w ż ycie jednolitych zasad określonych 
w załą czniku VI należ y uwzględnić wnioski ze sprawozdania 
z przegl ądu dotyczą cego lufenuronu, w szczególności jego dodatki 
I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Ła ń cucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwier z ą t w dniu 26 lutego 2009 r. 

W ramach ogólnej oceny pa ństwa członkowskie muszą zwróci ć 
szczególną uwag ę na: 

— wysok ą odporność w środowisku oraz du ż e zagroż enie 
bioakumulacji, a tak ż e upewni ć si ę, ż e wykorzystanie lufenu
ronu nie ma negatywnego wp ływu na organizmy niebędące 
przedmiotem zwalczania, 

— ochronę ptaków, ssaków, organizmów żyj ących w glebie, 
niebędących przed miotem zwalcz ania, pszczół, stawonogów 
niebędących przedmiotem zwalczania, organizmów ż yj ących 
na powierzchni wody i innych organizmów wodnych podat
nych na zagrożenia. 

Państwa członkowskie, których to dotyczy: 

— dopilnowuj ą, aby powiadamiaj ący przedstawi ł Komisji dalsze 
badania na temat specyfikacji do dnia 1 stycznia 2010 r. 

292 Penkonazol 
Nr CAS 66246-88-6 
Nr CIPAC 446 

(RS) 1-[2-(2,4-dichloro- 
fenylo)-pentylo] -1H- 
[1,2,4]triazol 

≥ 950 g/kg 1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala si ę wyłą cznie na stosowanie w szklarniach, w charakterz e 
środka grzyb obójczego. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w ż ycie jednolitych zasad określonych 
w załą czniku VI należ y uwzględnić wnioski ze sprawozdania 
z przeglą du dotyczącego penkonazolu, w szczególności jego 
dodatki I i II, w wersji sfinalizowa nej przez Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierz ąt w dniu 26 lutego 
2009 r.
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W ramach ogólnej oceny pa ństwa członkowskie muszą zwróci ć 
szczególną uwag ę na: 

— ochronę wód gruntowych w przypadkach, w których 
substancja czynna jest stosowana w regionach 
o niestabilnych warunkach glebowych i klimatycznych. 

Warunki zezwolenia pow inny, w stoso wnych przypadkach, 
zawiera ć środki zmniejszaj ące ryzyko. 

Państwa członkowskie , których to dotyczy, zwracaj ą si ę 
o przedstawienie dalsz ych informacji na temat obecności 
i zachowania metabolitu glebowego U1. Pań stwa członkowskie 
dopilnowuj ą, aby powiadamiaj ą cy, na wniosek które go penkonazol 
został włączony do niniejszego załącznika, dostarczy ł te infor
macje Komisji najpó ź niej do dnia 31 grudnia 2011 r. 

293 Trialat 
Nr CAS 2303-17-5 
Nr CIPAC 97 

S-2,3,3 0trichloroallilo di- 
izopropyl 
(tiokarbaminia n) 

≥ 940 g/kg 

NDIPA (Nitrozo-diizop
ropylami na) 
maks. 0,02 mg/kg 

1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala si ę wyłą cznie na stosowanie w charakterze środka chwas
tobójczego. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w ż ycie jednolitych zasad określonych 
w załą czniku VI należ y uwzględnić wnioski ze sprawozdania 
z przegl ądu dotyczą cego trialatu, w szczególności jego dodatki 
I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Ła ń cucha 
Żywnościowego i Zdrowia Zwier z ą t w dniu 26 lutego 2009 r. 

W ramach ogólnej oceny pa ństwa członkowskie muszą zwróci ć 
szczególną uwag ę na: 

— bezpieczeństwo operatorów sprzętu i zapewni ć umieszczenie 
w warunkach użytkowania zalece ń dotyczących stosowania 
odpowiedniego wyposa ż enia ochrony osobistej, 

— nara żenie z diet ą konsumentów na obecno ść pozosta łości tria
latu w roślinach poddanych jego działaniu, w roślinach 
następczych uprawianych zmianowo oraz w produktach 
pochodzenia zwierzęcego, 

— ochronę organizmów wodnych i roślin niebędących przed
miotem zwalczania, muszą one równie ż dopilnowa ć, aby, 
w stosownych przypadkach, warunki zezwolenia zawiera ły 
środki zmniejszaj ące ryzyko, takie jak strefy buforowe ,
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— możliwo ść zanieczyszczenia wód gruntowych przez produkty 
rozkładu TCPSA, w przypadku gdy subs tancja czynna jest 
stosowana w regionach o niestabilnych warunkach glebowych 
lub klimatycznych. W stosownych przypadkach warunki 
zezwolenia muszą zawiera ć środki ograniczenia ryzyka. 

Państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowuj ą, aby 
powiadamiaj ący dostarczy ł Komisji: 

— dalsze informacje pozwalaj ące na ocenę pierwotnego metabo
lizmu roślin, 

— dalsze informacj e na temat obecności i zachowania metabolitu 
glebowego – diizopropylamin y, 

— dalsze informacje na temat potencja łu biomagnifikacji 
w wodnych łańcuchach pokarmowych , 

— informacje pozwalaj ące na bardziej szczegółową ocenę zagro 
żenia dla ssaków rybo ż ernych i zagrożenia dla dż dż ownic 
w długim okresie. 

Państwa członkowskie dopilnowu ją , aby powiadamiaj ą cy przekaza ł 
te informacje Komisji do dnia 31 grudnia 2011 r. 

294 Triflusulfuron 
Nr CAS 126535-15-7 
Nr CIPAC 731 

Kwas 2-[4-dimety loamino- 
6-(2,2,2-trifluoroeto ksy)- 
1,3,5-triazyno -2-ilokarba
moilosulfamoilo]-m-to lui
lowy 

≥ 960 g/kg 

N, N-dimetylo-6-(2,2,2- 
trifluoroetoksy) -1,3,5- 
triazyno-2 ,4-diamina 
Maks. 6 g/kg 

1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2019 r. CZĘŚĆ A 

Zezwala si ę wyłą cznie na stosowanie w charakterze środka chwas
tobójczego przy uprawach buraków cukrowych i pastewnych, 
w ilo ści maksymalnie 60 g/ha, jedynie co trzy lata na tym 
samym polu. Zwierz ęta gospodarskie nie mogą być karmione 
liść mi ro ślin poddanych działaniu tej substancji. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w ż ycie jednolitych zasad określonych 
w załą czniku VI należ y uwzględnić wnioski ze sprawozdania 
z przeglą du dotyczącego triflusulfuron u, w szczególności jego 
dodatki I i II, w wersji sfinalizowa nej przez Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierz ąt w dniu 26 lutego 
2009 r. 

W ramach ogólnej oceny pa ństwa członkowskie muszą zwróci ć 
szczególną uwag ę na: 

— nara żenie konsumentów z dietą ze względu na obecność 
pozosta łości metabolitów IN-M7222 i IN-E7710 w roślinach 
następczych uprawianych zmianowo oraz w produktach 
pochodzenia zwierzęcego,
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— ochronę organizmów i roślin wodnych przed zagroż eniem 
wynikaj ącym ze stoso wania triflusulfuronu i metabolitu IN- 
66036; muszą one równie ż dopilnowa ć, aby warunki zezwo
lenia obejmowały w stosownych przypadkach środki zmniej
szaj ą ce ryzyko, takie jak strefy buforowe, 

— możliwo ść zanieczyszczenia wód gruntowych przez produkty 
rozkładu IN-M7222 i IN-W6725, w przypadku gdy substancja 
czynna jest stoso wana w regionach o niestabilnych warunkach 
glebowych i klimatycznych. W stosownych przypadkach 
warunki zezwolenia muszą zawiera ć środki ograniczenia 
ryzyka. 

Je ż eli triflusulfuron jest sklasyfikowany jako substancja rako
twórcza trzeciej kategorii zgodnie z pkt 4.2.1 załącznika VI do 
dyrektywy 67/548/EWG, państwa członkowskie, których to doty
czy, zwracaj ą si ę o przedstawienie dalszych informacj i na temat 
działania rakotwórczego metabolitów IN-M7222, IN-D8526 i IN- 
E7710. Państwa członkowskie dopilnowuj ą , aby powiadamiaj ący 
dostarczyli te informacj e Komisji w ci ą gu sześciu miesi ęcy od 
powiadomienia o wspomnianej decyzji dotyczą cej klasyfikacji tej 
substancji. ” 

(1 ) Sprawozdanie z raportu zawiera dodatkowe dane na temat identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej.
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