
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI 2010/27/UE 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumizolu jako substancji 
czynnej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 obejmuje triflumizol. Decyzją 
Komisji 2008/748/WE ( 4 ) nie włączono triflumizolu do 
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. 

(2) Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 
91/414/EWG pierwotny powiadamiający złożył nowy 
wniosek o procedurę przyspieszoną przewidzianą w art. 
14–19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 
17 stycznia 2008 r. ustanawiającej 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 ( 5 ). 

(3) Wniosek ten przedłożono Niderlandom, które zostały 
wyznaczone jako państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy rozporządzeniem (WE) nr 451/2000. 
Termin dotyczący przyspieszonej procedury został 
dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej jest taka 
sama jak w przedmiocie decyzji 2007/748/WE. Wniosek 
spełnia również pozostałe wymogi merytoryczne 
i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 33/2008. 

(4) Niderlandy dokonały oceny nowych informacji i danych 
przedłożonych przez powiadamiającego i przygotowały 
dodatkowe sprawozdanie w dniu 6 marca 2009 r. 

(5) Dodatkowe sprawozdanie zostało zweryfikowane przez 
państwa członkowskie i EFSA i przedstawione Komisji 
w dniu 14 grudnia 2009 r. w formie sprawozdania 
naukowego EFSA poświęconego triflumizolowi ( 6 ). Spra
wozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa 
członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu 
ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 
i sfinalizowane w dniu 12 marca 2010 r. w formie spra
wozdania z przeglądu dotyczącego triflumizolu, opraco
wanego przez Komisję. 

(6) Nowa ocena przeprowadzona przez państwo członkow
skie pełniące rolę sprawozdawcy oraz przegląd EFSA 
dotyczyły przede wszystkim tych wątpliwości, które 
doprowadziły do niewłączenia. Wątpliwości te odnosiły 
się niemożliwej do przyjęcia oceny ryzyka dla użytkow
ników i pracowników. 

(7) Z nowych danych przedłożonych przez powiadamiają
cego wynika, że narażenie użytkowników i 
pracowników można uznać za dopuszczalne pod warun
kiem, że będą oni nosili dodatkowe wyposażenie 
ochronne. 

(8) Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że 
środki ochrony roślin zawierające triflumizol zasadniczo 
spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) 
dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu 
do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję 
i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. 
Należy zatem włączyć triflumizol do załącznika I w 
celu zapewnienia we wszystkich państwach członkow
skich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony 
roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie 
z przepisami wymienionej dyrektywy.
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(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 przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 
30 listopada 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 
dyrektywą. 

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 1 lipca 2010 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG na końcu tabeli dodaje się pozycję w brzmieniu: 

Nr Nazwa zwyczajowa, numery 
identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (1 ) Data wejścia 

w życie 
Data wygaśnięcia 

włączenia Przepisy szczególne 

„311 Triflumizol 

Nr CAS: 99387-89-0 

Nr CIPAC: 730 

(E)-4-chloro-α,α,α-trifluoro-N- 
(1-imidazol-1-ilo-2-propoksye
tylideno)-o-toluidyna 

≥ 980 g/kg 

Zanieczyszczenie: 

Toluenem: nie więcej niż 
1 g/kg 

1 lipca 2010 r. 30 czerwca 
2020 r. 

CZĘŚĆ A 

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze fungicydu 
w szklarniach na podłożu sztucznym. 

CZĘŚĆ B 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych 
w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania 
z przeglądu dotyczącego triflumizolu, w szczególności jego 
dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 12 marca 
2010 r. 

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić 
szczególną uwagę na: 

— bezpieczeństwo operatorów i pracowników: w warunkach 
użytkowania zalecają stosowanie odpowiedniego wyposażenia 
ochrony osobistej, 

— potencjalny wpływ na organizmy wodne oraz muszą 
zapewnić, że warunki użytkowania obejmują, w stosownych 
przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.” 

(1 ) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu kontrolnym.
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