
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI 2010/70/UE 

z dnia 28 października 2010 r. 

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do daty wygaśnięcia włączenia substancji 
czynnej karbendazym do załącznika I 

(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 akapit drugi tiret 
drugie, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywą Komisji 2006/135/WE ( 2 ) włączono karben
dazym jako substancję czynną do załącznika I do dyrek
tywy Rady 91/414/EWG. Okres tego włączenia upływa 
w dniu 31 grudnia 2010 r. 

(2) Włączenie substancji czynnej może na wniosek zostać 
odnowione na okres nieprzekraczający dziesięciu lat. 
W dniu 6 sierpnia 2007 r. Komisja otrzymała taki 
wniosek powiadamiającego w sprawie odnowienia 
włączenia przedmiotowej substancji. 

(3) W dniu 10 stycznia 2008 r., na poparcie swego wniosku, 
powiadamiający przedłożył państwu członkowskiemu 
pełniącemu rolę sprawozdawcy, Niemcom, dokumentację 
techniczną. W dniu 27 lipca 2009 r. Niemcy przedsta
wiły projekt sprawozdania w sprawie ponownej oceny. 
Następnie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
dokonał przeglądu, który został sfinalizowany w dniu 
30 kwietnia 2010 r. 

(4) Ponieważ nie jest możliwe zakończenie procedury odna
wiania przed datą wygaśnięcia włączenia karbendazymu, 
a wniosek o odnowienie złożono z odpowiednim 
wyprzedzeniem, zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 
91/414/EWG odnowienie należy przyznać na okres 
niezbędny do zakończenia tej procedury. 

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

(6) 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 w wierszu nr 149 
(Karbendazym (nie podano wzoru stereochemicznego), Nr CAS 
10605-21-7, Nr CIPAC 263), w kolumnie szóstej („Data wygaś
nięcia włączenia”) słowa „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się 
słowami „13 czerwca 2011 r.”. 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 
31 grudnia 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 stycznia 
2011 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 dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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