
DYREKTYWA KOMISJI 2009/155/WE 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie poziomu czystości wymaganego dla 
substancji czynnej metazachlor 

(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 akapit drugi tiret 
drugie, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Po przeprowadzeniu badania, w którym Zjednoczone 
Królestwo pełniło rolę państwa członkowskiego sprawo
zdawcy, dyrektywą Komisji 2008/116/WE ( 2 ) włączono 
substancję czynną metazachlor do załącznika I do dyrek
tywy 91/414/EWG. W odniesieniu do tej substancji 
dyrektywa 2008/116/WE ustanowiła najwyższe dopusz
czalne stężenie dla zanieczyszczenia produkcyjnego tolu
enem na poziomie 0,01 %. Poziom ten został ustalony 
na podstawie specyfikacji przedłożonej przez powiada
miającego. 

(2) Powiadamiający wniósł o wprowadzenie do dyrektywy 
91/414/EWG zmiany, która podniesie ten najwyższy 
dopuszczalny poziom do 0,05 %. Powiadamiający przed
stawił niezbędne informacje na poparcie swojego 
wniosku. Dnia 2 lutego 2009 r. państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy przedstawiło uzupełnienie ( 3 ) 
do projektu sprawozdania z oceny, w którym stwier
dzono, że najwyższy dopuszczalny poziom wynoszący 
0,05 % nie powoduje żadnego dodatkowego zagrożenia 
w stosunku do ryzyka uwzględnionego w sprawozdaniu 
Komisji z przeglądu dotyczącego tej substancji. 

(3) Najwyższe dopuszczalne stężenie dla zanieczyszczenia 
produkcyjnego metazachloru toluenem powinno zostać 
podniesione do poziomu 0,05 %. 

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

(5) W związku z tym, że niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana od tego samego dnia co dyrektywa 
2008/116/WE, niniejsza dyrektywa powinna wejść 
w życie tak szybko jak tylko jest to możliwe. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W wierszu 223 (metazachlor) załącznika I do dyrektywy 
91/414/EWG, w kolumnie 4 (czystość) słowa „0,01 %” zastę
puje się słowami „0,05 %”. 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 
31 stycznia 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz 
tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek
tywą. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lutego 
2010 r. 

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

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opubliko
wania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji

PL L 314/72 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.12.2009 

( 1 ) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 86. 
( 3 ) Uzupełnienie 2 (styczeń 2009 r.) do załącznika C części 4 sprawoz

dania i proponowanej decyzji Zjednoczonego Królestwa, przedsta
wione Komisji Europejskiej na mocy art. 8 ust. 1 dyrektywy 
91/414/EWG.


