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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 365/2013
2013 m. balandžio 22 d.
kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios
medžiagos gliufosinato patvirtinimo sąlygų
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

(5)

Komisija pasikonsultavo su Tarnyba, kuri 2012 m. kovo
8 d. pateikė savo nuomonę dėl gliufosinato keliamos
rizikos vertinimo (5). Vertinimo ataskaitos projektą, papil
domą ataskaitą ir Tarnybos nuomonę valstybės narės ir
Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos
nuolatiniame komitete ir 2013 m. kovo 15 d. pateikė
kaip Komisijos gliufosinato peržiūros ataskaitą;

(6)

atsižvelgdama į pranešėjo pateiktą papildomą informaciją,
Komisija nusprendė, kad reikalingos papildomos patvirti
nančios informacijos nebuvo pateikta ir kad netaikant
papildomų apribojimų negali būti atmesta didelės rizikos
žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams galimybė;

(7)

Komisija pasiūlė pranešėjui pateikti pastabas dėl gliufosi
nato peržiūros rezultatų;

(8)

patvirtinta, kad veiklioji medžiaga gliufosinatas turi būti
laikoma patvirtinta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009.
Nepaisant to, siekiant sumažinti poveikį žinduoliams ir
netiksliniams nariuotakojams, tikslinga papildomai apri
boti šios veikliosios medžiagos panaudojimo atvejus ir
numatyti konkrečias rizikos sumažinimo priemones
šioms rūšims apsaugoti;

(9)

todėl įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011
turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

valstybėms narėms turėtų būti skirtas laikotarpis augalų
apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra gliufosinato,
registracijai panaikinti;

(11)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produk
tams, kurių sudėtyje yra gliufosinato, pagal Reglamento
(EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors leng
vatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau
kaip praėjus vieneriems metams po registracijos panaiki
nimo;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas
79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalyje
numatytą antrą galimybę ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

Komisijos direktyva 2007/25/EB (2) gliufosinatas įtrauktas
į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (3) I
priedą kaip veiklioji medžiaga su sąlyga, kad susijusios
valstybės narės užtikrins, kad pranešėjas, kurio prašymu
gliufosinatas įtrauktas į minėtą priedą, pateiktų papil
domos patvirtinamosios informacijos apie riziką žinduo
liams ir netiksliniams nariuotakojams obelų soduose;

(1)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios
medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą
(EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos 2011 m. gegužės
25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų
sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (4), priedo A dalyje;

(2)

(3)

pranešėjas per tam skirtą laikotarpį valstybei narei prane
šėjai Švedijai pateikė papildomą informaciją – tyrimus,
siekdamas patvirtinti rizikos žinduoliams ir netiksliniams
nariuotakojams obelų soduose įvertinimą;

(4)

Švedija įvertino pranešėjo pateiktą papildomą informaciją.
2010 m. kovo 9 d. ji kitoms valstybėms narėms, Komi
sijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba),
pateikė savo įvertinimą kaip priedėlį prie vertinimo atas
kaitos projekto;
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(5) Europos maisto saugos tarnyba; Komisija pasikonsultavo su Tarnyba,
kuri 2012 m. kovo 8 d. pateikė savo nuomonę dėl gliufosinato
keliamos rizikos vertinimo. EMST leidinys, 2012 m.; 10(3):2609.
[14 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Galima rasti internete adresu
www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
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3 straipsnis

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46
straipsnį nustatomas lengvatinis laikotarpis turi būti kuo trum
pesnis ir baigtis ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo atitinkamos
registracijos panaikinimo.

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies
keičiamas pagal šio reglamento priedą.
2 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio priemonės

4 straipsnis

Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, valstybės
narės iki 2013 m. lapkričio 13 d. prireikus iš dalies pakeičia
arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių
sudėtyje yra veikliosios medžiagos gliufosinato, registraciją.

Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 22 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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PRIEDAS
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies 151 eilutėje, kurioje nurodytas gliufosinatas, skiltis „Konk
rečios nuostatos“ pakeičiama taip:
„A DALIS
Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą juostiniu ar taškiniu būdu ir kiekiais, neviršijančiais 750 g veikliosios medžiagos
hektarui (apdorojamam paviršiui) vienu metu, ir naudojant ne dažniau kaip du kartus per metus.
B DALIS
Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra gliufosinato, registracijos, ypač poveikio
naudotojams ir vartotojams atžvilgiu, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4
straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš
registruojant tokius produktus.
Kad būtų įgyvendinti vienodi principai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje,
atsižvelgiama į gliufosinato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas
baigė rengti 2006 m. lapkričio 24 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės
narės ypatingą dėmesį turi skirti:
a) naudotojų, darbininkų ir stebėtojų saugai; registracijos sąlygose prireikus numatomos apsaugos priemonės;
b) galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kurių dirvožemis ir (arba)
klimato sąlygos yra lengvai pažeidžiamos;
c) žinduolių, netikslinių nariuotakojų ir netikslinių augalų apsaugai.
Registravimo sąlygose numatomas purškalo pasklidimą mažinančių antgalių bei apsauginių skydų naudojimas ir
numatomas atitinkamas augalų apsaugos produktų žymėjimas. Prireikus naudojimo sąlygose numatomos rizikos
mažinimo priemonės.“
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