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DECYZJA KOMISJI

►B

z dnia 8 grudnia 2008 r.
dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady
91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje
(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/941/WE)
(Dz.U. L 335 z 13.12.2008, str. 91)

zmieniona przez:
Dziennik Urzędowy
nr
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10
►M11

Decyzja Komisji 2010/455/UE z dnia 13 sierpnia 2010 r.
Dyrektywa Komisji 2010/85/UE z dnia 2 grudnia 2010 r.
Dyrektywa Komisji 2011/1/UE z dnia 3 stycznia 2011 r.
Decyzja Komisji 2011/143/UE z dnia 3 marca 2011 r.
Dyrektywa Komisji 2011/28/UE z dnia 4 marca 2011 r.
Dyrektywa Komisji 2011/33/UE z dnia 8 marca 2011 r.
Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/43/UE z dnia 13 kwietnia 2011
r.
Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/44/UE z dnia 13 kwietnia 2011
r.
Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/47/UE z dnia 15 kwietnia 2011
r.
Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/48/UE z dnia 15 kwietnia 2011
r.
Decyzja wykonawcza Komisji 2011/262/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 8 grudnia 2008 r.
dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do
załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia
zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje
(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/941/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r.
dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1),
w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo
członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymie
nionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków
ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione
w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa
lata po notyfikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie
stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) i nr
2229/2004 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji czwar
tego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrek
tywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które
zostaną poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do
załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje
substancje dodane w załączniku do niniejszej decyzji.

(3)

W ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania projektu sprawoz
dania z oceny zainteresowane podmioty powiadamiające dobro
wolnie wycofały, zgodnie z art. 24e rozporządzenia (WE) nr
2229/2004, swoje poparcie dla włączenia tych substancji do
wspomnianego załącznika.

(4)

Komisja zbadała projekty sprawozdań z oceny, zalecenia państw
członkowskich pełniących rolę sprawozdawców oraz uwagi
pozostałych państw członkowskich i doszła do wniosku, że art.
24b i 24f wymienionego rozporządzenia nie mają zastosowania.
W związku z powyższym zastosowanie ma art. 24e.

(5)

Substancje czynne wymienione w załączniku do niniejszej
decyzji nie powinny zatem zostać włączone do załącznika
I dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

Ponieważ niewłączenie tych substancji nie opiera się na wyraź
nych przesłankach dotyczących szkodliwych skutków zgodnie
z treścią załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 2229/2004,
państwa członkowskie powinny mieć możliwość utrzymania
zezwoleń do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 25 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 2229/2004.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.
(2) Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 14.
(3) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.
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(7)

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na
likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie
istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających
wymienione substancje powinien być ograniczony do 12
miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej
niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny.

(8)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia nowego
wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG
i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia
2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrek
tywy 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 (1), zgodnie
z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 13–22 tego rozpo
rządzenia.

(9)

Artykuły 13–22 rozporządzenia (WE) nr 33/2008 przewidują
przyspieszoną procedurę dla tego nowego zastosowania. Proce
dura ta umożliwia powiadamiającym, których substancja nie
została włączona na skutek wycofania przez nich wniosku,
złożenie nowego wniosku zgodnie z przyspieszoną procedurą
przewidzianą w rozporządzeniu (WE) nr. 33/2008. Składając
nowy wniosek w ramach tej procedury, powiadamiający mogą
przekazać jedynie dodatkowe dane niezbędne do rozpatrzenia
konkretnych kwestii, w odniesieniu do których wskazano na
potrzebę uzupełnienia informacji w trakcie oceny ryzyka. Powia
damiający otrzymał projekt sprawozdania z oceny, w którym
dane te zostały określone.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią
Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwie
rząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Substancji wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji nie włącza
się jako substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy
91/414/EWG.
Artykuł 2
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. państwa członkowskie wycofują
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające jedną lub więcej
substancji czynnych wymienionych w załączniku.
▼M1
Jednak w przypadku gdy wniosek został złożony zgodnie
z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozporządzenia
(WE) nr 33/2008, najpóźniejszy termin, w którym państwo członkow
skie wycofuje takie zezwolenie, to 31 grudnia 2011 r.
▼B
Artykuł 3
Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie
z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG upływa najpóźniej
dnia 31 grudnia 2011 r.
(1) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.
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▼M1
Jednak w przypadku gdy wniosek został złożony zgodnie
z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozporządzenia
(WE) nr 33/2008, taki dodatkowy okres upływa najpóźniej dnia
31 grudnia 2012 r.
▼B
Artykuł 4
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK
WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

Substancja czynna

▼M6
▼M3
▼M9
▼M8
▼M10
▼M4

Data przesłania powiadamiającemu
projektu sprawozdania z oceny

__________
__________
__________
__________
__________
__________

▼B

▼M5
▼M7

Alkohole tłuszczowe

3 kwietnia 2008 r.

Kwas indolilooctowy

13 marca 2008 r.

__________
__________

▼B

▼M11

Kwas naftylooctowy

3 marca 2008 r.

1-naftyloacetamid

3 marca 2008 r.

__________

▼B
Gorzknia właściwa (Quassia)

▼M2

__________

17 marca 2008 r.

