
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI 2010/77/UE 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych 
substancji czynnych 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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG 
substancji czynnych wymienionych w załączniku do 
niniejszej dyrektywy wygasają w okresie od dnia 
31 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

(2) Artykuł 5 ust. 5 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że 
włączenie substancji czynnej może być odnowione, na 
wniosek, pod warunkiem że wniosek o odnowienie 
złożono najpóźniej dwa lata przed wygaśnięciem okresu 
włączenia. Komisja otrzymała wnioski o odnowienie 
włączeń dla wszystkich substancji wymienionych 
w motywie 1. 

(3) Konieczne będą szczegółowe zasady odnośnie do przed
kładania dalszych informacji niezbędnych do odnowienia 
włączeń substancji wymienionych w załączniku I oraz do 
oceny tych informacji. Należy zatem odnowić włączenia 
substancji czynnych, o których mowa w motywie 1, na 
okres niezbędny do umożliwienia wnioskodawcom przy
gotowania ich wniosków i aby umożliwić Komisji ocenę 
tych wniosków i podjęcie decyzji odnośnie do nich. 

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

(5) 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 
31 marca 2011 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 kwietnia 
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 

Data wejścia w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się następujące zmiany: 

(1) Pozycja 7 otrzymuje brzmienie: 

Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia 

włączenia Przepisy szczególne 

„7 Metsulfuron metylowy 
Nr CAS 74223-64-6 
EWG nr 441 

2-(4-metoksy-6-metylo-l,3,5,- 
triazyn-2-ilokarbamoilosulfa
moilo)benzoesan metylu 

960 g/kg 1 lipca 2001 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych. 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na wpływ na organizmy wodne 
i dopilnować, aby warunki zezwolenia przewidywały w miarę potrzeby 
stosowne środki ograniczające zagrożenie. 

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 16 czerwca 2000 r.” 

(*) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach kontrolnych. 

(2) Wiersze 9-28 otrzymują brzmienie: 

Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia 

włączenia Przepisy szczególne 

„9 Triasulfuron 
Nr CAS 82097-50-5 
Nr CIPAC 480 

1-[2-(2-chloroethoksy)fenylosul
fonylo]-3-(4-metoksy-6-metylo- 
1,3,5-triazyn-2-ilo)mocznik 

940 g/kg 1 sierpnia 2001 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych. 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na wpływ na organizmy wodne 
i dopilnować, aby warunki zezwolenia przewidywały w miarę potrzeby 
stosowne środki ograniczające zagrożenie. 

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 13 lipca 2000 r. 

10 Esfenwalerat 
Nr CAS 66230-04-4 
Nr CIPAC 481 

(S)-a-cyjano-3-fenoksybenzylo- 
(S)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylo
maślan 

830 g/kg 1 sierpnia 2001 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego. 

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy 
wodne i niebędące przedmiotem zwalczania stawonogi oraz zapewnić, że 
warunki zezwolenia przewidują właściwe środki ograniczania ryzyka. 

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 13 lipca 2000 r.
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Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia 

włączenia Przepisy szczególne 

11 Bentazon 
Nr CAS 25057-89-0 
Nr CIPAC 366 

2,2-ditlenek 3-izopropylo- 
(1H)benzo-2,1,3-tiadiazin-4- 
onu 

960 g/kg 1 sierpnia 2001 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie 
muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych. 

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 13 lipca 2000 r. 

12 Lambda-cyhalotryna 
Nr CAS 91465-08-6 
Nr CIPAC 463 

A 1:1 mieszanina: 

(S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo 
(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3-trif
luoropropenylo)-2,2-dimetylo
cyklopropano-karbosksylan 

oraz 

(R)-α-cyjano-3-fenoksbenzyl (Z)- 
(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trif
luoropropenylo)-2,2-dimetylo
cyklopropano-karboksylan 

810 g/kg 1 stycznia 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego. 

Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika, 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy 
wodne i niebędące przedmiotem zwalczania stawonogi, w tym pszczoły 
i zapewnić, że warunki zezwolenia przewidują właściwe środki ograniczania 
zagrożenia, 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na pozostałości w żywności, 
w szczególności ich ostrego wpływu. 

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 19 października 2000 r. 

13 Fenheksamid 
Nr CAS 126833-17-8 
Nr CIPAC 603 

N-(2,3-dichloro-4-hydroxyp
henyl)-1-methyl-cyclohexancar
boxamide 

≥ 950 g/kg 1 czerwca 2001 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego. 

Przy podejmowaniu decyzji zgodnie z jednolitymi zasadami państwa członkow
skie muszą zwrócić szczególną uwagę na możliwy wpływ na organizmy wodne 
i muszą zapewnić, aby warunki zezwolenia zawierały w razie konieczności 
środki zmniejszające ryzyko. 

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 19 października 2000 r. 

14 Amitrol 
Nr CAS 61-82-5 
Nr CIPAC 90 

H-[1,2,4]-triazol-3-iloamina 900 g/kg 1 stycznia 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy. 

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych 
w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego doty
czącego amitrolu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały 
Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 12 grudnia 2000 r. W tej ogólnej ocenie 
państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę użytkowników; 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych na obsza
rach podatnych, uwzględniając w szczególności w odniesieniu do zasto
sowań innych niż pod uprawy; 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę pożytecznych stawonogów; 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę ptactwa i dzikich ssaków.
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Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia 

włączenia Przepisy szczególne 

Wykorzystanie amitrolu podczas sezonu hodowlanego może być dopuszczone 
tylko w przypadku, gdy stosowna ocena zagrożenia wykazała, iż nie istnieje 
niedopuszczalny wpływ i gdy warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne, 
środki ograniczające zagrożenie 

15 Dikwat 
Nr CAS 2764–72–9 
(jon), 85–00–7 
(dibromkowy) 
Nr CIPAC 55 

Jon (dibromkowy) 9,10- 
dihydro-8a,10a-diazoniafenan
trenowy 

950 g/kg 1 stycznia 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Na podstawie dostępnych obecnie informacji zezwala się wyłącznie na stoso
wanie jako herbicydy lądowe oraz desykanty. Nie zezwala się na stosowanie 
w zwalczaniu chwastów wodnych. 

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych 
w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego doty
czącego dikwatu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały 
Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 12 grudnia 2000 r. W tej ogólnej ocenie 
państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy 
wodne i muszą zapewnić, iż warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne, 
środki ograniczające zagrożenie; 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika 
w odniesieniu do nieprofesjonalnego zastosowania i muszą zapewnić, iż 
warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne środki ograniczające zagro 
żenie. 

16 Pirydat 
Nr CAS 55512-33.9 
Nr CIPAC 447 

Tiowęglan S-oktylu 6-chloro-3- 
fenylopirydazyn-4-ylu 

900 g/kg 1 stycznia 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego. 

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych 
w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego doty
czącego pirydatu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały 
Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 12 grudnia 2000 r. W tej ogólnej ocenie 
państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych; 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy 
wodne i muszą zapewnić, iż warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne, 
środki ograniczające zagrożenie. 

17 Tiabendazol 
Nr CAS 148-79-8 
Nr CIPAC 323 

2-tiazol-4-ylo-1H-benzimidazol 985 g/kg 1 stycznia 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego. Nie 
należy zezwalać na stosowanie w opryskach dolistnych. 

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych 
w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego doty
czącego tiabendazolu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez 
Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 12 grudnia 2000 r. W tej ogólnej ocenie 
państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych 
i żyjących w osadach oraz muszą zapewnić, iż warunki zezwolenia zawie
rają, gdzie stosowne, środki ograniczające zagrożenie.
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Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia 

włączenia Przepisy szczególne 

Należy wprowadzić w życie odpowiednie środki ograniczające zagrożenie (np. 
oczyszczanie za pomocą ziemi okrzemkowej lub aktywnego węgla), aby chronić 
wody powierzchniowe przed niedopuszczalnymi poziomami skażenia poprzez 
wody ściekowe. 

18 Paecilomyces fumosoro
seus Szczep Apopka 
97, PFR 97 albo CG 
170, ATCC20874 

Nie dotyczy Brak wtór
nych meta

bolitów 
powinien 

być spraw
dzany 

wprzypadku 
każdej 

brzeczki 
fermenta

cyjnej przy 
pomocy 

HPLC 

1 lipca 2001 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego. 

Należy sprawdzać każdą brzeczkę fermentacyjną za pomocą HPLC w celu 
zapewnienia, że nie występują wtórne metabolity. 

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 27 kwietnia 2001 r. 

19 DPX KE 459 (flupyr
sulfuron metylowy) 
Nr CAS 144740-54-5 
Nr CIPAC 577 

Sól monosodu 2-(4,6-dimeto
ksypirymidyn-2-ylokarbamoilo
sulfamoilo)-6-triflurometyloni
kotynianu 

903 g/kg 1 lipca 2001 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 
Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie 
muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych. 
Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 27 kwietnia 2001 r. 

20 Acibenzolar-S-mety
lowy 
Nr CAS 135158-54-2 
Nr CIPAC 597 

Ester S-metylowy kwasu 
benzo[l,2,3]tiadiazolo-7-karbo
tiowy 

970 g/kg 1 listopada 
2001 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się jedynie na stosowanie jako aktywator roślin. 

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r. 

21 Cykloanilid 
Nr CAS 113136-77-9 
Nr CIPAC 586 

Niedostępna 960 g/kg 1 listopada 
2001 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze regulatora wzrostu roślin. 
Maksymalna zawartość zanieczyszczenia 2, 4-dichloroaniliną (2,4-DCA) 
w substancji czynnej, w takiej postaci, w jakiej została wyprodukowana, 
powinna wynosić 1 g/kg. 
Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r. 

22 Fosforan żelaza (II) 
Nr CAS 10045-86-0 
Nr CIPAC 629 

Fosforan żelaza (II) 990 g/kg 1 listopada 
2001 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako molluskocyd. 
Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r. 

23 Pimetrozyna 
Nr CAS 123312-89-0 
Nr CIPAC 593 

(E)-6-metylo-4-[(pirydyn-3- 
ylometyleno)amino]-4,5- 
dihydro-2H-[l,2,4]-triazin-3 on 

950 g/kg 1 listopada 
2001 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego. 
Przy podejmowaniu decyzji zgodnie z jednakowymi zasadami państwa człon
kowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych. 
Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r.
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Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia 

włączenia Przepisy szczególne 

24 Piraflufen etylowy 
Nr CAS 129630-19-9 
Nr CIPAC 605 

Etylo-2-chloro-5-(4-chloro-5- 
difluorometoksy-l-mipirazol-3- 
yl)-4-fluorofenoksyoctan 

956 g/kg 1 listopada 
2001 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

Przy podejmowaniu decyzji zgodnie z jednakowymi zasadami państwa człon
kowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę glonów i roślin wodnych 
oraz powinny zastosować, w razie potrzeby, środki ograniczania zagrożenia. 

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin: 29 czerwca 2001 r. 

25 Glyfosat 
Nr CAS 1071-83-6 
Nr CIPAC 284 

N-(fosfonometylo)glicyna 950 g/kg 1 lipca 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy. 

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych 
w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego doty
czącego glyfosatu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały 
Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 29 czerwca 2001 r. W tej ogólnej ocenie 
państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych na obsza
rach podatnych, uwzględniając w szczególności w odniesieniu do zasto
sowań innych niż pod uprawy. 

26 Tifensulfuron mety
lowy 
Nr CAS 79277-27-3 
Nr CIPAC 452 

3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5- 
triazyn-2-ylokarbamoilosulfa
moilo) tiofeno-2-karboksylan 
metylu 

960 g/kg 1 lipca 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy. 

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych 
w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego doty
czącego tifensulfuronu metylowego, w szczególności jego dodatki I i II, ukoń
czonego przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 29 czerwca 2001 r. W tej 
ogólnej ocenie państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych; 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na wpływ na rośliny wodne i zapewnić, 
że warunki zezwolenia zawierają, gdzie stosowne, środki ograniczające 
zagrożenie. 

27 2,4-D 
Nr CAS 94-75-7 
Nr CIPAC 1 

Kwas (2,4-dichlorofe
noksy)octowy 

960 g/kg 1 października 
2002 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy. 

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych 
w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego doty
czącego 2,4 D, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały 
Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 2 października 2001 r. W tej ogólnej ocenie 
państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych, gdy 
substancja czynna stosowana jest w regionach o niekorzystnych warunkach 
glebowych lub klimatycznych; 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na wchłanianie przez skórę; 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę stawonogów niebędących 
obiektem działania środka oraz zapewnić, aby warunki zezwolenia zawie
rały w razie konieczności środki zmniejszające ryzyko.
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28 Izoproturon 
Nr CAS 34123-59-6 
Nr CIPAC 336 

3-(4-isopropylofenylo)-1,1- 
dimetylomocznik 

970 g/kg 1 stycznia 2003 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy. 

W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych 
w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego doty
czącego izoproturonu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez 
Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin dnia 7 grudnia 2001 r. W tej ogólnej ocenie 
państwa członkowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych 
w przypadku stosowania substancji czynnej w regionach o delikatnej glebie 
lub warunkach klimatycznych bądź w razie zastosowania wyższych dawek 
niż te opisane w sprawozdaniu kontrolnym, a także muszą stosować 
w razie konieczności środki ograniczające zagrożenie, 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych 
i muszą zapewnić, że warunki zezwolenia przewidują, w razie konieczności, 
środki ograniczające zagrożenie.” 

(*) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach kontrolnych. 

(3) Wiersze 30-39 otrzymują brzmienie: 

Nr Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia 

włączenia Przepisy szczególne 

„30 Iprowalikarb 
Nr CAS 140923-17-7 
Nr CIPAC 620 

Ester izopropylowy kwasu {2- 
metylo-1-[1-(4-metylofe
nylo)etylokarbonylo] propylo}- 
karbaminowego 

950 g/kg 
(specyfikacja 

tymcza
sowa) 

1 lipca 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego. 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI 
należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego iprowali
karbu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały 
Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 26 lutego 
2002 r. W tej ogólnej ocenie: 

— specyfikacje wytwarzanego w celach komercyjnych materiału technicznego, 
które muszą być potwierdzone i wsparte właściwymi danymi analitycznymi. 
Materiał badany stosowany w dokumentacji dotyczącej toksyczności powi
nien zostać porównany i zweryfikowany w odniesieniu do specyfikacji 
materiału technicznego; 

— państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę użyt
kowników. 

31 Prosulfuron 
Nr CAS 94125-34-5 
Nr CIPAC 579 

1-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5- 
triazin-2-ylo)-3-[2-(3,3,3-trifluo
ropropylo)fenylosulfo
nylo]mocznik 

950 g/kg 1 lipca 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI 
należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego prosulfu
ronu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały 
Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 26 lutego 
2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie: 
— muszą dokładnie rozważyć zagrożenia dla roślin wodnych, w sytuacji gdy 

substancja czynna stosowana jest w pobliżu wód powierzchniowych. Należy 
w miarę potrzeby stosować środki ograniczające ryzyko;
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— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych, w sytuacji 
gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują 
podatne gleby i/lub warunki klimatyczne. Powinny być stosowane środki 
ograniczania zagrożenia, w miarę potrzeby. 

32 Sulfosulfuron 
Nr CAS 141776-32-1 
Nr CIPAC 601 

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2- 
ylo)-3-[2-etanosulfonyloimi
dazo[1,2-a]pirydyno) sulfo
nylo]mocznik 

980 g/kg 1 lipca 2002 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy 
uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego w sprawie sulfosulfuronu, 
w szczególności dodatki I i II do niego, ukończonego przez Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 26 lutego 2002 r. W tej 
ogólnej ocenie 

— państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę roślin 
wodnych i glonów. Należy w miarę potrzeby stosować środki ograniczające 
ryzyko; 

— państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód 
gruntowych, gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których 
występują podatne gleby lub warunki klimatyczne. 

33 Cynidon etylowy 
Nr CAS 142891-20-1 
Nr CIPAC 598 

(Z)-etylo 2-chloro-3-[2-chloro- 
5-(cyclohekso-1-en-1,2-dikarbo
ksymido)fenylo]akrylan 

940 g/kg 1 października 
2002 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI 
należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego cynidonu 
etylowego, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez 
Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 
19 kwietnia 2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie: 

— powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwość zanieczyszczenia wód 
gruntowych, w przypadku gdy substancja czynna stosowana jest 
w regionach, w których występują niekorzystne warunki glebowe (np. 
gleby o obojętnych lub wysokich wartościach pH) lub klimatyczne, 

— powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych. 

Warunki zezwolenia powinny, w stosownych przypadkach, uwzględniać środki 
ograniczające ryzyko. 

34 Cyhalofop butylowy 
Nr CAS 122008-85-9 
Nr CIPAC 596 

Butyl-(R)-2-[4(4-cyjano-2-fluo
rofenoksy) fenoksy]propionian 

950 g/kg 1 października 
2002 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy 
uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego cyhalofopu buty
lowego, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały 
Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 19 kwietnia 
2002 r. W tej ogólnej ocenie 

— państwa członkowskie zobowiązane są wnikliwie rozważyć możliwy wpływ 
stosowania w powietrzu na organizmy nie będące obiektem działania 
substancji, a w szczególności na gatunki wodne. Warunki zezwolenia 
powinny, w stosownych przypadkach, zawierać środki zmniejszające 
ryzyko.
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— państwa członkowskie zobowiązane są wnikliwie rozważyć możliwy wpływ 
stosowania naziemnego na organizmy wodne na polach ryżowych. Warunki 
zezwolenia powinny, w stosownych przypadkach, uwzględniać środki ogra
niczające ryzyko. 

35 Famoksadon 
Nr CAS 131807-57-3 
Nr CIPAC 594 

3-anilino-5-metylo-5-(4-feno
ksyfenylo)-1,3-oksazolidyno- 
2,4-dion 

960 g/kg 1 października 
2002 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego. 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI 
należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego famoksa
donu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały 
Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 19 kwietnia 
2002 r. W tej ogólnej ocenie: 

— państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na możliwość 
przewlekłych zagrożeń dla dżdżownic, spowodowanych przez substancję 
macierzystą lub jej metabolity; 

— państwa członkowskie zobowiązane są zwrócić szczególną uwagę na 
ochronę gatunków wodnych i zapewnić, by warunki zezwolenia zawierały 
w razie konieczności środki zmniejszające ryzyko; 

— państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę 
użytkowników. 

36 Florasulam 
Nr CAS 145701-23-1 
Nr CIPAC 616 

2', 6', 8-Trifluoro-5-metoksy- 
[1,2,3]-tria-zolo [1,5-c] pirymi
dino-2-sulfonoanilid 

970 g/kg 1 października 
2002 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI 
należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego florasu
lamu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały 
Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 19 kwietnia 
2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie: 

— powinny zwracać szczególną uwagę na możliwość skażenia wód grunto
wych, gdy substancję czynną stosuje się w rejonach o narażonej glebie lub 
warunkach klimatycznych. Warunki zezwolenia powinny, w stosownych 
przypadkach, uwzględniać środki ograniczające ryzyko. 

37 Metalaksyl-M 
Nr CAS 70630-17-0 
Nr CIPAC 580 

Metyl(R)-2-{[2,6-dimetylfe
nylo)metoksy-acetylo] amino} 
propionian 

910 g/kg 1 października 
2002 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego. 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI 
należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego metala
ksylu-M, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały 
Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 19 kwietnia 
2002 r. W tej ogólnej ocenie: 

— szczególna uwaga powinna zostać poświęcona możliwości zanieczyszczenia 
wód gruntowych przez substancję czynną lub produkty jej degradacji CGA 
62826 oraz CGA 108906, gdy substancja czynna stosowana jest 
w regionach o niekorzystnych warunkach glebowych lub klimatycznych. 
W miarę potrzeby powinny być stosowane środki ograniczające zagrożenie.
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38 Pikolinafen 
Nr CAS 137641-05-5 
Nr CIPAC 639 

4'-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m- 
tolilo)oksy] pikolinanilid 

970 g/kg 1 października 
2002 r. 

31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

W celu wdrożenia jednolitych zasad załącznika VI, należy uwzględnić wnioski 
sprawozdania kontrolnego w sprawie pikolinafenu, w szczególności dodatki I i II 
do niego, zakończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt 19 kwietnia 2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa człon
kowskie: 

— muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych. 
Warunki zezwolenia powinny, w stosownych przypadkach, zawierać środki 
zmniejszające ryzyko. 

39 Flumioksazyna 
Nr CAS 103361-09-7 
Nr CIPAC 578 

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso- 
4-prop-2-ynylo-2H-1,4-benzo
ksazyn-6-ylo)cykloheks-1-eno- 
1,2-dikarboksamyd 

960 g/kg 1 stycznia 2003 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. 

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy 
uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego flumioksazyny, 
w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. 
Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 28 czerwca 2002 r. 
W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie: 

— muszą ostrożnie rozważyć ryzyko w odniesieniu do roślin wodnych i alg. 
W stosownych przypadkach warunki zezwolenia muszą zawierać środki 
ograniczenia ryzyka.” 

(*) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach kontrolnych.
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