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Na podstawie ań. 43 ust. 6 rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 110712009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r, dotyczącego wprowadzania do obrotu środkow
ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i91/414/EWG (Dz. Urz. UE
L3O9z24.11.2009,str. 1zpożn.zm.)wzwiązkuzarl.3ust, lpktllit.bustawyzdnia
8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455 z pożn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjno -
Handlowego ,,Solfum" Sp. z o.o,, ul. Ziemiańska 21, 95 - 070 Rąbień AB o przedłuzenie
waznosci zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 68/20,10 z dnia ,1 wrzesnia
2010 r. na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roslin Phostoxin 56 GE przedłużam
wyżej wskazane zezwolenie do dnia 28 luteqo 2016 r.

1. Etykieta, stanowiąca załącznik do zezwolenia, otrzymuje brzmienie określone
w załączn|ku do niniejszej decyĄi.

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 lutego 2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno -
Handlowe ,,Solfum" Sp, z o.o. z siedzibą w Rąbieniu AB wystąpiło o przedłuzenie wazności
zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 68/20,10 z dnia 1 września 2010 r. na
dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin Phostoxin 56 GE na okres niezbędny do
zakonczenia rozpatrywania wniosku o odnowienie powyzej wskazanego zezwolenia i

podjęcia decyĄi o jego odnowieniu.

Rozpatrując niniejszy wniosek Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsizwazył co następuje.

Srodek ochrony roślin Phostoxin 56 GE został dopuszczony do obrotu na mocy
zezwolenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi nr R - 68/2010 z dnia 1 września 2O1O i.
zgodnie z arl.37 ust. '1 oraz w związku z ań. 1,17 ust. 5 ustawy z dnia,18 grudnia 2003 r.
o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621) do dnia 28 lutego 2015 r.
W dniu 20 marca 2012 r. wystąpiono o kolejne dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin
Phostoxin 56 GE, dlatego tez do rozpatzenia powyzszego wniosku stosuje się pzepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107l20O9 z dnia 21 pażdziernika
2009 r, dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego
dyrektywy Rady 79/1 1 7/EWG i 91 /41 4/EWG.

Ań 43 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107l2OO9
z dnia 21 pażdziernika 2009 r. przewiduje mozliwośó przedłużenia waznosci zezwolenia
w przypadku gdy z powodow niezależnych od posiadacza zezwolenia decyĄa o odnowieniu
zezwolenia nie zostaje podjęta przed wygaśnięciem jego wazności, na okres niezbędny
do zakonczenia rozpatrywania i podjęcia decyzji o odnowieniu.



Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Na podstawie ań. 127 § 3 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 l. poz. 267 z poźn.. zm.) stronie
niezadowolonej z niniejszej decyzji pzysługuje prawo zwrócenia się do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatzenie sprawy. Zgodnie z ań. 129 § 2 kpa
wniosek ten należy przedstawió w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji
stronie. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w trybie
ań. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 20O2 r. Prawo o postępowaniu pned sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 l. poz. 270 z póżn. zm.) może nastąpic po wyczerpaniu
wyżei wymienionego środka odwoławczego.

Strona, przy wniosku przedłożyła opłatę zgodnie z ań. 15 ust. '1 ustawy o środkach
ochrony roślin za czynności związane w wydaniem przedmiotowej decyzji. \N związku
z powyzszym, wydanie stosownej decyzji nie podlega opłaty

U.skarbowej, zgodnie z arL.3 ustawy z dnia 't6 listopada 2006 r. o
z2O14 f. poz, 1628 z póżn. zm.). \

Otrzvmuie:
(za zwrotnyń dowodem doręczenia)
pan stanisław oboza
Pzedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe ,,Solfum" Sp. z o.o.
ul. Ziemiańska 21 ,. ]t},:

95 - 070 Rąbień AB

Do wiadomości (wvłacznie poczta elektroniczna):
Głowny lnspektorat Ochrony Roślin,i,Nasiennictwa
al. Jana Pawła ll 11
00 = 828 Warszawa
(wa@piarin.qcjv.ph


