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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Νοεµβρίου 2000

σχετικά µε τη µη καταχώριση της tecnazene στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου
και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική

ουσία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 3354]

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/725/ΕΚ)

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 φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/
10/ΕΚ της Επιτροπής (2),

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης
∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τον καθορισµό 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 φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1972/1999 (4), και ιδίως το άρθρο 7 παρά-
γραφος 3α στοιχείο β),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 933/94 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2230/95 (6), καθορίζονται οι δραστικές ουσίες που περιέχο-
νται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ορίζονται τα κράτη
µέλη εισηγητές για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 3600/92 και ορίζονται οι κοινοποιούντες φορείς για
κάθε δραστική ουσία.

(2) Η tecnazene είναι µία από τις 90 δραστικές ουσίες που
καλύπτονται από το πρώτο στάδιο του προγράµµατος εργα-
σίας το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(3) Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, το Ηνωµένο Βασίλειο, µε
την ιδιότητα του κράτους µέλους που έχει ορισθεί

εισηγητής, υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 15 Μαΐου 1996,
την έκθεση αξιολόγησης των πληροφοριών που παρέσχε ο
µοναδικός κοινοποιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 6 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισµού.

(4) Μόλις παρέλαβε την έκθεση του κράτους µέλους εισηγητή,
η Επιτροπή διενήργησε διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες
των κρατών µελών, καθώς και µε τον µοναδικό εναποµείνα-
ντα κοινοποιούντα (Hickson & Welch), όπως προβλέπεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3600/92.

(5) Η υποβληθείσα έκθεση έχει αναθεωρηθεί από τα κράτη µέλη
και την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονο-
µικής επιτροπής. Η εν λόγω αναθεώρηση έχει οριστικοποι-
ηθεί στις 12 Απριλίου 2000, στην τυποποιηµένη έκθεση
αναθεώρησης της Επιτροπής για την tecnazene, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 6 του κανονι-
σµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(6) Από τις αξιολογήσεις προκύπτει ότι η υποβληθείσα πληρο-
φόρηση δεν είναι αρκετή για να δείξει ότι τα περιέχοντα την
εν λόγω δραστική ουσία φυτοπροστατευτικά προϊόντα
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοι-
χεία α) και β) και του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(7) Ο µοναδικός κοινοποιών πληροφόρησε την Επιτροπή και το
κράτος µέλος εισηγητή ότι δεν επιθυµεί πλέον να συµµετά-
σχει στο πρόγραµµα εργασίας γι’ αυτή την δραστική ουσία.
Ως εκ τούτου, δεν θα υποβληθεί η περαιτέρω πληροφόρηση
που απαιτείται για την πλήρη συµµόρφωση προς τις απαιτή-
σεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(8) Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται δυνατή η καταχώριση της
δραστικής αυτής ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ.

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 2.3.2000, σ. 28.
(3) ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.
(4) ΕΕ L 244 της 16.9.1999, σ. 41.
(5) ΕΕ L 107 της 28.4.1994, σ. 8.
(6) ΕΕ L 225 της 22.9.1995, σ. 1.
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(9) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, πρέπει να προβλεφθεί µια περίοδος
χάριτος για την απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση,
διάθεση στην αγορά και χρησιµοποίηση των υφισταµένων
αποθεµάτων.

(10) Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια
την οποία ενδέχεται να αναλάβει η Επιτροπή σε µεταγενέ-
στερο στάδιο γι’ αυτή τη δραστική ουσία στο πλαίσιο της
οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1).

(11) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η tecnazene δεν καταχωρείται ως δραστική ουσία στο παράρτηµα Ι
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν:

1. ότι οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέ-
χουν την ουσία tecnazene ανακαλούνται εντός περιόδου έξι
µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης·

2. ότι από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης
καµία έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο περιέχει
την ουσία tecnazene δεν πρόκειται να χορηγηθεί ή να ανανε-
ωθεί δυνάµει της παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο
8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος για την απόσυρση
προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρησιµο-
ποίηση των υφιστάµενων αποθεµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η οποία
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερη και δεν υπερβαίνει τους 20 µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 20 Νοεµβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.


