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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1281
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej etametsulfuron metylu zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. doty
czące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1),
w szczególności jego art. 13 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 80 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dyrektywę Rady 91/414/EWG (2) należy stoso
wać, w odniesieniu do procedury i warunków zatwierdzania, do substancji czynnych, dla których przyjęto decyzję
zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy przed dniem 14 czerwca 2011 r. W dniu 23 lutego 2011 r. przyjęto decyzję
Komisji 2011/124/UE (3) w sprawie etametsulfuronu metylu zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy.

(2)

W dniu 29 czerwca 2010 r. spółka DuPont de Nemours GmbH przedłożyła władzom Zjednoczonego Królestwa
wniosek o włączenie substancji czynnej etametsulfuron metylu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG zgodnie
z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji 2011/124/UE potwierdzono, że dokumentacja jest „kompletna”
w tym sensie, że zasadniczo spełnia wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do
dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Następnie spółka FMC Agricultural Solutions A/S nabyła od spółki DuPont de Nemours GmbH wszystkie prawa
dotyczące etametsulfuronu metylu.

(4)

Zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG oceniono wpływ etametsulfuronu metylu
na zdrowie ludzi i zdrowie zwierząt oraz na środowisko w odniesieniu do zastosowań zaproponowanych przez
wnioskodawcę. W dniu 17 września 2012 r. Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji i Europejskiemu Urzędowi
ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) projekt sprawozdania z oceny.

(5)

Projekt sprawozdania z oceny został zweryfikowany przez państwa członkowskie i Urząd. W dniu 11 grudnia 2013 r.
Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski (4) z oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej
etametsulfuron metylu. W kwietniu 2014 r. Komisja Europejska upoważniła Urząd do przygotowania i przeprowadzenia
wzajemnej oceny w odniesieniu do nowych danych dotyczących jednego z metabolitów etametsulfuronu metylu. Urząd
przedstawił Komisji swój zaktualizowany wniosek (5) w dniu 14 lipca 2014 r.

(6)

Pismem z dnia 7 maja 2020 r. spółka FMC Agricultural Solutions A/S wycofała wniosek o zatwierdzenie etametsul
furonu metylu.

(7)

W związku z wycofaniem wniosku etametsulfuronu metylu nie należy zatwierdzać.

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(2) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230
z 19.8.1991, s. 1).
(3) Decyzja Komisji 2011/124/UE z dnia 23 lutego 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegóło
wego badania w celu ewentualnego włączenia etametsulfuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 49
z 24.2.2011, s. 42).
(4) EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2014. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the
active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl)” (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez
pestycydy, dotyczącej substancji czynnej etametsulfuron (oceniany wariant: etametsulfuron metylu)). Dziennik EFSA 2014;12(1):3508,
94 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3508.
(5) EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2014. „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the
active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl)” (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez
pestycydy, dotyczącej substancji czynnej etametsulfuron (oceniany wariant: etametsulfuron metylu)). Dziennik EFSA 2014;12(7):3787,
96 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3787.
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(8)

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku dotyczącego zatwierdzenia etametsul
furonu metylu na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żyw
ności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Niezatwierdzenie substancji czynnej
Substancja czynna etametsulfuron metylu nie zostaje zatwierdzona.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

