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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. listopadu 2009
o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro
přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku
(oznámeno pod číslem K(2009) 9262)
(Text s významem pro EHP)

(2009/859/ES)
předložena Komisi dne 30. září 2008 v podobě závěru
EFSA týkajícího se přezkoumání účinné látky difenyl
aminu z hlediska posouzení rizika pesticidů (4). Tato
zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí
v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat a dokončena dne 26. února 2009
v podobě zprávy Komise o přezkoumání difenylaminu.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července
1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1),
a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,
(5)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna
řada problematických otázek. Zejména nebylo možné
provést spolehlivé hodnocení expozice spotřebitelů,
neboť chybí údaje o přítomnosti a toxicitě neidentifiko
vaných metabolitů látky a o případné tvorbě nitrosaminů
při skladování účinné látky a při zpracování ošetřených
jablek. Dále nebyly k dispozici údaje o případném
rozkladném či reakčním produktu reziduí difenylaminu
ve zpracovaných komoditách. Proto nebylo na základě
dostupných informací možné dospět k závěru, že difenyl
amin splňuje kritéria pro zařazení do přílohy I směrnice
91/414/EHS.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky
k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá
v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil
své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány. Na
vzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však
nelze dané obavy eliminovat, a hodnocení provedená
na základě informací, které byly předloženy
a posouzeny během setkání odborníků EFSA, neproká
zala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující dife
nylamin mohly za navržených podmínek použití obecně
vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm.
a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Difenylamin by proto neměl být zařazen do přílohy
I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená
povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující
difenylamin byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla
obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena
žádná nová povolení.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že
členský stát může během období dvanácti let od ozná
mení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na
ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené
v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na
trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto
látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního
programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES)
č. 1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí
etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice
91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají
být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy
I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje difeny
lamin.

(3)

Účinky difenylaminu na lidské zdraví a na životní
prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními
nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 pro
rozsah použití navrhovaných oznamovatelem. Tato naří
zení dále určují členské státy zpravodaje, které musí
předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evrop
skému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu
s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1490/2002. Pro difenyl
amin bylo členským státem zpravodajem Irsko a veškeré
příslušné informace byly předloženy dne 20. června
2007.

(4)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy
a EFSA v rámci pracovní skupiny pro hodnocení a byla

(1) Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.
(3) Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4) EFSA Scientific Report (2008) 188. Conclusion on the peer review
of diphenylamine (dokončeno 30. září 2008).

L 314/80

(9)

CS

Úřední věstník Evropské unie

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, usklad
nění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků
na ochranu rostlin obsahujících difenylamin by neměla
přesáhnout 12 měsíců, aby stávající zásoby směly být
použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního
období, čímž se zajistí, že přípravky na ochranu rostlin
obsahující difenylamin budou uživatelům dostupné po
dobu 18 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

1.12.2009

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Difenylamin se nezařazuje jako účinná látka do přílohy
I směrnice 91/414/EHS.
Článek 2
Členské státy zajistí, aby

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro
difenylamin v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 směr
nice 91/414/EHS, jejíž prováděcí pravidla byla stanovena
v nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici
Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup
pro posuzování účinných látek, které byly součástí
pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směr
nice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (1), za účelem
případného zařazení do přílohy I.

a) povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dife
nylamin byla odňata do 30. května 2010;
b) ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani
obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu
rostlin obsahující difenylamin.
Článek 3
Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl.
4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí
nejpozději do dne 30. května 2011.
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

(11)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat
nezaujal stanovisko k opatřením tohoto rozhodnutí ve
lhůtě stanovené předsedou, a Komise proto Radě předlo
žila návrh týkající se těchto opatření. Jelikož po uplynutí
lhůty stanovené v čl. 19 odst. 2 druhém pododstavci
směrnice 91/414/EHS Rada navrhovaná opatření nepři
jala ani s nimi nevyjádřila nesouhlas, měla by tato
opatření přijmout Komise,

(1) Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.
Za Komisi
Androulla VASSILIOU

členka Komise

