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DYREKTYWY
DYREKTYWA KOMISJI 2010/81/UE
z dnia 25 listopada 2010 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia zastosowania substancji
czynnej 2-fenylofenol
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(4)

Nowe informacje na temat technik aplikacji przedsta
wione przez powiadamiającego oraz nowa ocena prze
prowadzona przez państwo członkowskie pełniące rolę
sprawozdawcy wskazują na to, że można oczekiwać, iż
środki ochrony roślin zawierające 2-fenylofenol zasad
niczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a)
i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności
w odniesieniu do zastosowań w pomieszczeniach
w charakterze fungicydu stosowanego po zbiorach,
które to zastosowania zostały zbadane przez Komisję
i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu.
W rezultacie nie jest już konieczne ograniczanie zastoso
wania 2-fenylofenolu do zamkniętych komór zraszania,
jak określono w dyrektywie 91/414/EWG zmienionej
dyrektywą 2009/160/UE.

(5)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze
informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii.
Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że
włączenie substancji do załącznika I może być uzależ
nione od spełnienia określonych warunków. Właściwe
jest zatem wymaganie od powiadamiającego, by przed
stawił dodatkowe informacje w celu potwierdzenia
poziomów pozostałości występujących w wyniku stoso
wania technik aplikacji innych niż techniki stosowane
w komorach zraszania.

(6)

Ponadto właściwe jest wymaganie od państw członkow
skich, aby zwracały szczególną uwagę na ochronę opera
torów i pracowników oraz zapewniły wprowadzenie do
warunków stosowania obowiązku używania odpowied
niego wyposażenia ochrony osobistej.

(7)

Należy zatem
91/414/EWG.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

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)

Dyrektywą Komisji 2009/160/UE (2) 2-fenylofenol został
włączony jako substancja czynna do załącznika I do
dyrektywy 91/414/EWG, z przepisem szczegółowym
stanowiącym, że państwa członkowskie mogą jedynie
zezwalać na jego stosowanie w charakterze fungicydu
stosowanego po zbiorach w zamkniętych komorach
zraszania.

(2)

W dniu 18 czerwca 2010 r. powiadamiający przedłożył
informacje dotyczące innych technik aplikacji, takich jak
zabiegi z użyciem wosku, zanurzania i kurtyny pianowej,
w celu zniesienia ograniczenia dotyczącego zamkniętych
komór zraszania.

(3)

Hiszpania, która rozporządzeniem Komisji (WE) nr
2229/2004 (3) została wyznaczona do pełnienia roli
państwa członkowskiego sprawozdawcy, oceniła dodat
kowe informacje i w dniu 30 lipca 2010 r. przedłożyła
Komisji uzupełnienie do projektu sprawozdania z oceny
dotyczącego 2-fenylofenolu, które przedstawione zostało
pozostałym państwom członkowskim oraz Europej
skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
w celu zgłaszania uwag. Otrzymane uwagi nie zawierały
istotnych zastrzeżeń, a pozostałe państwa członkowskie
i EFSA nie zgłosiły żadnych kwestii, które wykluczałyby
rozszerzenie zastosowania. Projekt sprawozdania z oceny
wraz ze wspomnianym uzupełnieniem został zweryfiko
wany przez państwa członkowskie oraz Komisję
w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo
wego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowany w dniu
28 października 2010 r. w formie opracowanego przez
Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego
2-fenylofenolu.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.
(2) Dz.U. L 338 z 19.12.2009, s. 83.
(3) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
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Artykuł 2

Artykuł 3

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.

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

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 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wiersz 305 otrzymuje brzmienie:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery
identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia
włączenia

≥ 998 g/kg

1 stycznia 2010 r.

31 grudnia 2019 r.

Przepisy szczególne

PL

Czystość (*)

„305

2-fenylofenol (wraz z jego
solami takimi jak sól
sodowa)
Nr CAS 90-43-7
Nr CIPAC 246

bifenyl-2-ol

CZĘŚĆ A
Można zezwalać wyłącznie na stosowanie w pomieszczeniach w charakterze fungicydu
stosowanego po zbiorach.
CZĘŚĆ B

W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:
— ochronę operatorów i pracowników oraz zapewnić wprowadzenie do warunków
stosowania obowiązku używania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej,
— wprowadzenie odpowiednich praktyk w zakresie gospodarki odpadami w celu
unieszkodliwiania roztworu wodnego, który pozostaje po zastosowaniu, włącznie
z wodą wykorzystaną do czyszczenia systemu zraszania i innych systemów apli
kacji. Państwa członkowskie, które zezwalają na odprowadzanie ścieków do
systemu kanalizacyjnego, zapewniają przeprowadzenie lokalnej oceny ryzyka.
Państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowują, by powiadamiający przed
stawił Komisji:
— dodatkowe informacje dotyczące możliwego odbarwienia skóry w przypadku
pracowników i konsumentów w związku z możliwym narażeniem na działanie
metabolitu 2-fenylohydrochinonu (PHQ) występującego w skórce owoców cytruso
wych,
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W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić
wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego 2-fenylofenolu, w szczególności
jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywno
ściowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 27 listopada 2009 r., zmienionej przez Stały
Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 28 października
2010 r.

— dodatkowe informacje potwierdzające, że metoda analityczna zastosowana
w badaniu pozostałości pozwala na właściwe określenie ilościowe pozostałości 2fenylofenolu, PHQ i ich koniugatów.
Państwa członkowskie dopilnowują, by powiadamiający przedłożył Komisji takie infor
macje do dnia 31 grudnia 2011 r.
Ponadto państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowują, by powiadamiający
przedłożył Komisji dodatkowe informacje w celu potwierdzenia poziomów pozosta
łości występujących w wyniku stosowania technik aplikacji innych niż techniki stoso
wane w komorach zraszania.

(*) Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.
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Państwa członkowskie dopilnowują, by powiadamiający przedłożył Komisji takie infor
macje do dnia 31 grudnia 2012 r.”

