L 137/10

CS

Úřední věstník Evropské unie

16.5.2022

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/740
ze dne 13. května 2022,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 1,3-dichlorprop-1-en
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 2. března 2015 předložily společnosti Dow AgroSciences a Kanesho Soil treatment SPRL/BVBA Španělsku (dále
jen „zpravodajský členský stát“) žádost o schválení účinné látky 1,3-dichlorprop-1-en podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1107/2009.

(2)

Podle čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 oznámil zpravodajský členský stát dne 7. července 2015 žadatelům,
ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), že žádost je
přijatelná.

(3)

Účinky této účinné látky na lidské zdraví, zdraví zvířat a na životní prostředí byly posouzeny v souladu s čl. 11
odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 pro použití navrhované žadateli. Dne 17. března 2017 předložil
zpravodajský členský stát Komisi a úřadu návrh zprávy o posouzení.

(4)

Podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 zaslal úřad žadatelům a ostatním členským státům návrh zprávy
o posouzení vypracované zpravodajským členským státem a uspořádal v souvislosti s ní veřejnou konzultaci.

(5)

V souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 požádal, aby žadatelé předložili členským státům, Komisi
a úřadu dodatečné informace.

(6)

Posouzení dodatečných informací ze strany zpravodajského členského státu bylo úřadu předloženo v podobě
aktualizovaného návrhu zprávy o posouzení.

(7)

Členské státy a úřad návrh zprávy o posouzení přezkoumaly. Dne 8. října 2018 předložil úřad Komisi své závěry (2)
ohledně posouzení rizik účinné látky 1,3-dichlorprop-1-en.

(8)

Ve svém závěru úřad uvedl, že na základě dostupných informací předložených v dokumentaci nemohl dokončit
posouzení rizik pro spotřebitele, obsluhu, pracovníky, okolní osoby a rezidenty, a vyjádřil možné obavy ohledně
podzemních vod, necílových členovců (včetně včel), ptáků a savců a půdních organismů pro všechna
reprezentativní použití.

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) EFSA Journal 2018;16(11):5464, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
(EZ)-1,3-Dichloropropene. doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.
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(9)

Komise vyzvala žadatele, aby předložili své připomínky k závěrům úřadu a v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1107/2009 k návrhu zprávy o přezkumu. Žadatelé předložili své připomínky, které byly důkladně posouzeny.

(10)

Dne 22. října 2021 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu
a návrh tohoto nařízení ohledně neschválení účinné látky 1,3-dichlorprop-1-en. Komise uvedla, že obavy vyjádřené
úřadem nebyly rozptýleny, a proto nelze dospět k závěru, že kritéria pro schválení jsou splněna.

(11)

Dopisem ze dne 19. ledna 2022 žadatelé stáhli žádost o schválení 1,3-dichlorprop-1-enu. Látka 1,3-dichlorprop1-en by proto neměla být schválena.

(12)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení 1,3-dichlorprop-1-enu podle článku 7 nařízení
(ES) č. 1107/2009.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny
a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Neschválení účinné látky
Účinná látka 1,3-dichlorprop-1-en se neschvaluje.
Článek 2
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 13. května 2022.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

