
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2001/861/WE w odniesieniu do nowaluronu 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2164) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/187/UE) 

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. 3, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG ( 2 ), w szczegól
ności jego art. 80 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 
1107/2009 dyrektywę 91/414/EWG należy nadal 
stosować do substancji czynnych, w odniesieniu do 
których przyjęto decyzję zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrek
tywy 91/414/EWG przed dniem 14 czerwca 2011 r. 

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 
29 marca 2001 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od 
Makhteshim Agan Ltd. wniosek o włączenie substancji 
czynnej nowaluron do załącznika I do dyrektywy 
91/414/EWG. 

(3) Decyzją Komisji 2001/861/WE ( 3 ) po wstępnym rozpat
rzeniu potwierdzono, że wniosek jest „kompletny” w tym 
sensie, że zasadniczo spełnia wymogi dotyczące danych 
i informacji przewidziane w załącznikach II i III do 
dyrektywy 91/414/EWG. 

(4) Tym samym umożliwiono państwom członkowskim 
przyznawanie tymczasowych zezwoleń na środki 
ochrony roślin zawierające nowaluron na początkowy 
okres trzech lat, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 
91/414/EWG. Początkowy okres trzech lat może 
rozpocząć się w dowolnym momencie po przeprowa
dzeniu oceny wniosku. 

(5) Zgodnie z art. 11 ust. 6 akapit trzeci zdanie drugie 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 188/2011 z dnia 
25 lutego 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
wdrażania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu 
do procedury oceny substancji czynnych, które nie 
znalazły się w obrocie dwa lata po notyfikacji przedmio

towej dyrektywy ( 4 ) w dniu 16 czerwca 2011 r. Euro
pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) 
poprosił państwo członkowskie pełniące rolę sprawo
zdawcy o zwrócenie się do wnioskodawcy o przedłożenie 
dodatkowych informacji. 

(6) Pismem z dnia 29 lutego 2012 r. wnioskodawca poin
formował Zjednoczone Królestwo, Urząd i Komisję, że 
nie zamierza nadal wspierać trwającego procesu oceny 
oraz przekazywać dodatkowych danych. W tym samym 
piśmie wnioskodawca wycofał swój wniosek. Ponieważ 
dodatkowe informacje wymagane przez Urząd nie 
zostały przekazane, dokumentacja nie może być nadal 
uznawana za kompletną. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2001/861/WE. 

(8) W związku z powyższym należy cofnąć obowiązujące 
tymczasowe zezwolenia i nie należy przyznawać nowych 
zezwoleń. 

(9) Jeśli zgodnie z art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG 
państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres doty
czący środków ochrony roślin zawierających nowaluron, 
okres ten powinien upłynąć najpóźniej po roku od daty 
cofnięcia odpowiedniego zezwolenia. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji 2001/861/WE zastępuje się tekstem znaj
dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby: 

a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające nowaluron 
zostały cofnięte do dnia 3 października 2012 r.; 

b) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające nowaluron 
nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publi
kacji niniejszej decyzji.
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Artykuł 3 

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG 
jest możliwie najkrótszy i upływa najpóźniej 12 miesięcy od daty cofnięcia odpowiednich zezwoleń. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

SUBSTANCJE CZYNNE, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA DECYZJA 

Nr Nazwa zwyczajowa, 
nr identyfikacyjny CIPAC Powiadamiający Data złożenia wniosku Państwo członkowskie 

pełniące rolę sprawozdawcy 

1 Laminaryna 
Nr CIPAC 671 

Laboratoires Goëmar SA, 
Francja 

29 marca 2001 r. Belgia”
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