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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Οκτωβρίου 2000

για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 σχετικά µε τον καθορισµό των λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του πρώτου σταδίου του προγράµµατος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπρο-

στατευτικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/50/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγρα-
φος 2,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της
11ης ∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τον καθορισµό των
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του πρώτου σταδίου του
προγράµµατος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παρά-
γραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχε-
τικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο-
νισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/1999 της Επιτροπής (4) για την εκ
νέου αξιολόγηση ενός πρώτου καταλόγου προτεραιότητας
ενενήντα δραστικών ουσιών οι οποίες υπάρχουν ήδη στην
αγορά δύο χρόνια µετά την κοινοποίηση της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ, των οποίων η εκ νέου αξιολόγηση θεωρήθηκε ως
θέµα προτεραιότητας. Η αξιολόγηση αυτή οργανώθηκε από
την Επιτροπή στο πλαίσιο συντονισµένου προγράµµατος
που θεσπίστηκε από τον κανονισµό, βάσει του οποίου τα
κράτη µέλη αναλαµβάνουν ειδικά καθήκοντα που συµβάλ-
λουν στην επιστηµονική και τεχνική αξιολόγηση και αποτε-
λούν τη βάση των κανονιστικών αποφάσεων οι οποίες λαµ-
βάνονται σε κοινοτικό επίπεδο.

(2) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 451/2000 της Επιτροπής, της
28ης Φεβρουαρίου 2000, για τον καθορισµό των λεπτοµε-
ρειών εφαρµογής της δεύτερης και τρίτης φάσης του προ-
γράµµατος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παρά-
γραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου (5),
καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της δεύτερης και
τρίτης φάσης του προγράµµατος εργασίας.

(3) Η πείρα κατέδειξε ότι µπορεί να ληφθεί απόφαση σχετικά µε
την ενδεχόµενη καταχώρηση µιας δραστικής ουσίας στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας µόνο εάν ο κοινοποιών αποδείξει
ότι για ένα περιορισµένο εύρος χρήσεων που υποστηρίζο-
νται και για ένα ή περισσότερα σκευάσµατα πληρούνται οι
απαιτήσεις της οδηγίας σε σχέση µε τα κριτήρια που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας αυτής. Συνεπώς, όλες οι
πληροφορίες για κάθε σηµείο του παραρτήµατος ΙΙ και του
παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας πρέπει να υποβληθούν για τις
υποστηριζόµενες χρήσεις.

(4) Μέχρι σήµερα, οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν για τις
περισσότερες δραστικές ουσίες οι οποίες εξετάστηκαν ήταν
ελλιπείς. Ως εκ τούτου, προκειµένου να µπορέσει η Επι-
τροπή να περατώσει το πρόγραµµα εργασίας για τις 90

αυτές δραστικές ουσίες το συντοµότερο δυνατόν, θα πρέπει
να οριστεί προθεσµία εντός της οποίας οι κοινοποιούντες
πρέπει να συµπληρώσουν τους φακέλους τους όσον αφορά
τις απαιτήσεις δεδοµένων που καθορίστηκαν λεπτοµερώς
µεταξύ του Ιουλίου 1993 και του Οκτωβρίου 1996.

(5) Για την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και λήψης
απόφασης, πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά µε την ενδε-
χόµενη καταχώρηση στο παράρτηµα Ι βάσει των στοιχείων
που υποβλήθηκαν, χωρίς να προβλεφθεί περαιτέρω αναβολή
των αποφάσεων. Συνεπώς, µε την επιφύλαξη του άρθρου 7
της οδηγίας, η υποβολή νέων µελετών µπορεί να γίνει απο-
δεκτή µόνον εάν το κράτος µέλος εισηγητής, κατόπιν
συµφωνίας της Επιτροπής, ζητήσει από τους κοινοποιούντες
να υποβάλουν συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία είναι ανα-
γκαία για την αποσαφήνιση του φακέλου.

(6) Τα µέρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 σηµείο β) προστίθεται το ακό-
λουθο κείµενο στο τέλος:

«ο κοινοποιών πρέπει να αποδείξει ότι βάσει των πληροφοριών
που υποβλήθηκαν για ένα ή περισσότερα σκευάσµατα που αντι-
στοιχούν σε περιορισµένο εύρος αντιπροσωπευτικών χρήσεων,
πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά τα κριτήρια
τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5·».

2. Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 το ακόλουθο κείµενο προστίθεται
στο τέλος της πρώτης περίπτωσης:

«η προθεσµία αυτή λήγει στις 25 Μαΐου 2002, εκτός εάν µια
µικρότερη προθεσµία έχει οριστεί από την Επιτροπή για µια
συγκεκριµένη δραστική ουσία, µε εξαίρεση τα αποτελέσµατα
των µακροπρόθεσµων µελετών που θεωρούνται αναγκαίες από
το κράτος µέλος εισηγητή και από την Επιτροπή κατά την
εξέταση του φακέλου και που δεν αναµένεται να ολοκληρωθούν
πλήρως πριν από τη λήξη της καθορισµένης προθεσµίας, υπό
τον όρο ότι οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν αποδεικνύουν
ότι οι εν λόγω µελέτες έχουν ανατεθεί και τα αποτελέσµατά
τους θα υποβληθούν το αργότερο στις 25 Μαΐου 2003. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν καταστεί δυνατόν για το κρά-
τος µέλος εισηγητή και την Επιτροπή να εντοπίσουν τις εν λόγω
µελέτες µέχρι την 25η Μαΐου 2001, µπορεί να οριστεί εναλλα-
κτική ηµεροµηνία για την περάτωση των εν λόγω µελετών, υπό
τον όρο ότι ο κοινοποιών θα διαβιβάσει στο κράτος µέλος
εισηγητή αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εν λόγω µελέτες ανατέθη-
καν εντός τριών µηνών από την αίτηση εκτέλεσης των µελετών
καθώς και πρωτόκολλο και έκθεση προόδου της µελέτης µέχρι
την 25η Μαΐου 2002».

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 198 της 4.8.2000, σ. 39.
(3) ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.
(4) ΕΕ L 244 της 16.9.1999, σ. 41.
(5) ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25.
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3. Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας, η υποβολή νέων
µελετών δεν είναι αποδεκτή. Το κράτος µέλος εισηγητής δύνα-
ται να ζητήσει από τους κοινοποιούντες, κατόπιν συµφωνίας της
Επιτροπής, να υποβάλουν συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία
είναι αναγκαία για την αποσαφήνιση του φακέλου.

Το κράτος µέλος εισηγητής ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή
για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες τα αποτελέσµατα ή οι
πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση δεν έχουν
υποβληθεί εντός της καθορισµένης προθεσµίας. Η Επιτροπή
αποφασίζει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2
τελευταίο εδάφιο της οδηγίας, να µην καταχωρήσει στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας τις εν λόγω δραστικές ουσίες, αναφέ-
ροντας τους λόγους. Τα κράτη µέλη αποσύρουν τις εγκρίσεις
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω
δραστικές ουσίες, µέχρι τις 25 Ιουλίου 2003».

4. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από τα
ακόλουθα:

«κοινοποιεί στην Επιτροπή το συντοµότερο δυνατόν, και εντός
έξι µηνών κατ’ ανώτατο όριο µετά τη λήψη των απαιτούµενων
πληροφοριών, την αξιολόγησή του όσον αφορά τον φάκελο, ως
προσθήκη στην έκθεση αξιολόγησης που έχει ήδη υποβληθεί
στην Επιτροπή. Η έκθεση υποβάλλεται µε τη µορφή που συνι-
στάται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονο-
µικής επιτροπής και περιλαµβάνει µια από τις ακόλουθες συστά-
σεις:
— είτε την καταχώρηση της δραστικής ουσίας στο παράρτηµα

Ι της οδηγίας, αναφέροντας τους όρους της καταχώρησης,
— είτε τη µη καταχώρηση της δραστικής ουσίας στο

παράρτηµα Ι της οδηγίας αναφέροντας τους λόγους της µη
καταχώρησης.»

5. Το άρθρο 8 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Μετά την παραλαβή της περίληψης της έκθεσης που αναφέρε-
ται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή παραπέµπει την έκθεση στην
επιτροπή για εξέταση.

Πριν από την παραποµπή του φακέλου και της έκθεσης στην
επιτροπή, η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση του εισηγητή στα
κράτη µέλη για ενηµέρωση και µπορεί να διοργανώσει διαβού-
λευση εµπειρογνωµόνων από ένα ή περισσότερα κράτη µέλη. Η
Επιτροπή µπορεί να συµβουλευθεί ορισµένους ή όλους όσους
κοινοποιούν δραστικές ουσίες σχετικά µε την έκθεση ή τµήµατα
της έκθεσης που αφορούν την σχετική δραστική ουσία. Το
κράτος µέλος εισηγητής παρέχει την αναγκαία τεχνική και
επιστηµονική βοήθεια κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων
αυτών.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας η υποβολή νέων
µελετών δεν είναι αποδεκτή. Το κράτος µέλος εισηγητής δύνα-
ται να ζητήσει από τους κοινοποιούντες, µετά από διαβούλευση
µε την Επιτροπή, να υποβάλουν συµπληρωµατικά στοιχεία τα
οποία είναι αναγκαία για την αποσαφήνιση του φακέλου.

Μετά την εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3,
η Επιτροπή, µε την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης πρότασης
που µπορεί να υποβάλει µε σκοπό την τροποποίηση του
παραρτήµατος της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ, παρουσιάζει στην επι-
τροπή:

α) σχέδιο οδηγίας για να καταχωρηθεί η δραστική ουσία στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας ορίζοντας ενδεχοµένως τους όρους
για την καταχώρηση αυτή, συµπεριλαµβανοµένης της προθε-
σµίας, ή

β) σχέδιο απόφασης προς τα κράτη µέλη για την απόσυρση των
εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη
δραστική ουσία, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 8 παράγραφος
2 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας, βάσει της οποίας η εν λόγω
δραστική ουσία δεν καταχωρείται στο παράρτηµα Ι της οδη-
γίας, αναφέροντας τους λόγους της µη καταχώρησης.»

6. Το άρθρο 8 παράγραφος 4 διαγράφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής


