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Státní rostlino lékařská správa
Sekce přípravků na ochranu rostlin
Oddělení koordinace hodnocení
Zemědělská ta, 613 00 Brno
tel: 545110431 fax: 545211078
. e-mail: pripravky@srs.cz

Ovocnářská unie České republiky
Holovousy 1
508 OI Hořice

V B mě, dne 27. července

2010

Čj. SRS 029715/2010
Vyřizuje:

V. Fridrichová,

kl. 474, J. Ondráčková/kl.

470

Věc:

ROZHODNUTÍ

Státní rostlinolékařská
správa (dále jen "SRS") jako věcně příslušný správní orgán
podle § 72 odst. 4 písmo c) a v návaznosti na § 35 odst. 4 písmo b) zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen
,zákon"), v řízení o povolení rozšířeného použití přípravku na ochranu rostlin MOSPILAN
20 SP (dále jen "přípravek"), ve věci

- změny povolení rozšiřeného použiti přípravku na základě řízení zahájeného SRS z moci
úiedni dne 8. června 20 I O

rozhodla

1. povoluje se rozšířené

takto:

použití přípravku:

Název přípravku:
Registračni čislo:
Účinná látka, obsah:
Držitel rozhodnutí o registraci:

MOSPILAN 20 SP
4053-7
acetamiprid
200 glkg
Nisso Chemical Europe GmbH., Steinstrasse 27,
40210 Dusseldorf, Německo
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pro tento účel:
I)Plodina,
oblast použití

rsen

třešeň, višeň

třešeň.

sli oň

išeň

Dávkování
mísitelnost

OL

LA 3) Poznámka

0.25 kg/ha
300 - 1000 I
ody a

T

--

3) podle signalizace.
dobe hromadného
rozlézání nymf, max. I

zobono

0.2 k
a
300 - 1000 I
vody/ha

14

--

podle signalizace
nejpozději na pocátku
růstu plůdků, max. 2x

květopas peckový

0,25 kg/ha
300 - 1000 I
ody/ha

14

--

podle signalizace, max.
lx

rtule třešňo á

0.25 kg/ha
300 - 1000 I
ody/ha

14

--

podle
1

0,25 kg/ha
300 - 1000 I
ody/ha

14

--

podle ignaliza e.
nejpozději na pocátku
růstu plůdků. max. 1

títenka zhoubná

peckovin

třešen,

2) Škodlivý
organismus jiný
účel použití

zobonosky

A T - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
Způsob aplikace: postřik nebo rosení (pozemní aplikace)
Druhová a odrůdová citlivost:
ení známa. Pred o etřením e doporučuje
několika rostlinách ošetřované odrůd .
Vkládá se:

Maximální počet ošetření peckovin 2 x

průběhu

ignalizace. max.

o eřit

itlivo t na

ezetačního období.

EU MLR pro účinnou látku acetamiprid je stano en arízením E ropského parlam ntu a
Rady (E ) Č. 39612005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pe ticidů
potravinách a krmí ech rostlinného a zi očišného pů odu a na jejich po rchu,
platném
znění.
2. Rozšířené použití přípravku pro uvedený účel se povoluje
rozhodnutí o registraci přípravku MOSPILA
20 SP.

v souladu s dobou platnosti

3. Držitel tohoto rozhodnutí je povinen neprodleně písemně oznámit SRS nové informace o
možných a zjištěných nebezpečných
účincích přípra ku, souvisejících
s u eden 'm
rozšířeným použitím přípravku, včetně reziduí účinných látek v něm obsažených na zdraví
lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí (§ 39 odst. 1 zákona).
4. Rozšířené použití přípravku MOSPILA
20 SP pro ošetření peckovin, třešní, VISnJ a
slivoní bylo posouzeno v Toxikologickém posudku dle § 33 odst. 4 a 5 zákona Č. 326/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR (viz dopis Č.
j. 3739/2008-0VZ-34.3.3-23.1.08
ve znění ze dne 4. února 2009 s přílohou ze dne 20.
ledna 2009).
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- Použití ochranných prostředků se při aplikaci přípravku řídí schválenými
prostředky pro registrovaná použití uvedenými v etiketě k přípravku.

ochrannými

Původní rozhodnutí MIN 4053-7193.09 ze dne 5. června 2009 vydané pro Ovocnářskou
unii České republiky, Holovousy 1,50801 Hořice, pozbývá platnost dnem nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Řízení ve věci změny rozšířeného použití přípravku MOSPILAN 20 SP povoleného
dle § 37 odst. 1 zákona bylo zahájeno SRS z moci úřední dne 7. června 20 I O.
Přípravek
MOSPILAN 20 SP obsahuje účinnou látku acetamiprid, která byla
zařazena Směrnicí Komise 2004/99/ES ze dne I. října 2004 do Přílohy I ke Směrnici Rady
9 1/414/EHS. Ustanovení této směrnice jsou závazná i pro Českou republiku jako členský stát
Evropské unie. SRS proto musela provést přehodnocení přípravku MOSPILAN 20 SP (reg. č.
4057-7) z hlediska požadavků Směrnice Komise 2004/99/ES ze dne I. října 2004, kterou byla
účinná látka acetamiprid zařazena do Přílohy I ke Směrnici Rady 9 I/414/ES, a Směrnice
Rady 97/57/ES, ze dne 22. září 1997, kterou se stanoví Příloha VI (Jednotné zásady) ke
Směrnici Rady 91/414/EHS, v souladu s požadavky vyhlášky č. 329/2004 Sb., o přípravcích a
dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění.
Z provedeného hodnocení vyplynula nutnost omezení maximálního počtu ošetření
peckovin. Vzhledem k tomu že v původním rozhodnutí o povolení rozšířeného použití
přípravku MOSPILA
20 SP nebyl uveden celkový maximální počet ošetření peckovin, SRS
upravila podmínky povolení rozšířeného použití přípravku a doplnila v bodě I. pod tabulkou
větu v tomto znění:
Maximální počet ošetření peckovin 2 x v průběhu vegetačního období.
SRS dopisem č.j. SRS 023451/2010 ze dne 7. června 2010 zaslala držiteli rozhodnutí o
povolení rozšířeného použití přípravku MOSPILAN 20 SP (reg. č. 4053-7), kterým je
Ovocnářská unie České republiky, Holovousy 1,50801 Hořice, "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
ŘÍZENÍ podle § 46 odst. 1 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen SŘ) a VYROZUMĚNÍ o podkladech pro rozhodnutí podle § 36 odst. 3 SŘ '', ve věci
změn rozšířeného použití přípravku, které mu bylo doručeno dne 8. června 2010. Držiteli
rozhodnutí o povolení rozšířeného použití přípravku bylo umožněno vyjádřit se k podkladům
pro rozhodnutí ve lhůtě do 18. června 20 I O. Držitel rozhodnutí o povolení rozšířeného použití
výše uvedeného přípravku se ve stanovené lhůtě k důvodům zahájení řízení, nevyjádřil.

Vzhledem k výše uvedeným
výrokové části tohoto rozhodnutí.

skutečnostem

bylo rozhodnuto

tak, jak je stanoveno

Toto rozhodnutí se vydává z podnětu SRS a nepodléhá úhradě správního poplatku.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to
k Ministerstvu zemědělství České republiky, odbor rostlinných komodit prostřednictvím
Státní rostlinolékařské správy, sekce přípravků na ochranu rostlin Zemědělská la 613 00
Brno.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle

35 odst. 4 zákona odkladný

ú

kulaté
razítko
/

Ing. Pavel Minář Ph.D.
vedoucí sekce
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