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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 2001

σχετικά µε την απόφαση περί ενδεχόµενης καταχωρίσεως ορισµένων δραστικών ουσιών στο παράρτηµα Ι
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 374]

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/134/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 στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2000/80/ΕΚ της Επιτροπής (2), (εφεξής «η οδηγία»),

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης
∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τον καθορισµό των λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής του πρώτου σταδίου του προγράµµατος εργα-
σίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων στην αγορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (4), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 3α στοιχείο δ) και παράγραφος 4,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 933/94 της Επιτροπής, της 27ης
Απριλίου 1994, που αφορά τον καθορισµό των δραστικών
ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των ειση-
γουµένων κρατών µελών για την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2230/95 (6), προσδιόρισε τα
κράτη µέλη εισηγητές και τους κοινοποιούντες για κάθε
δραστική ουσία.

(2) Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 ορίζει
ότι σχετικά µε κάθε δραστική ουσία για την οποία έχει
ορισθεί εισηγητής, το κράτος µέλος θα πρέπει να εξετάζει
τους φακέλους και να υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση αξιο-
λόγησης των πληροφοριών που έχουν υποβάλει οι κοινο-
ποιούντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρά-
γραφος 1 του εν λόγω κανονισµού.

(3) Σύµφωνα µε το ανωτέρο άρθρο 7, µόλις η Επιτροπή έλαβε
τις εκθέσεις των εισηγητών κρατών µελών, τις διαβίβασε στα
κράτη µέλη για ενηµέρωση και προέβη σε διαβουλεύσεις µε
τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών, καθώς και µε

τους κύριους παραγωγούς που προέβησαν στην κοινο-
ποίηση, όπως ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονι-
σµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(4) Όπως προκύπτει από τις αξιολογήσεις που έγιναν σχετικά µε
διάφορες δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες που υπο-
βλήθηκαν δεν είναι επαρκείς, προκειµένου να καθοριστεί
κατά πόσο, υπό τις προτεινόµενες συνθήκες χρήσης, τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη σχετική δρα-
στική ουσία πληρούν γενικώς τις απαιτήσεις που ορίζονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας.
Ως εκ τούτου, προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να αποφασι-
σθεί εάν θα καταχωρηθούν αυτές οι δραστικές ουσίες στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας.

(5) Το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη
µέλη εφαρµόζουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµεία i) έως v) και
στοιχεία γ) έως στ), σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις όσον
αφορά τα δεδοµένα που πρέπει να παρασχεθούν. Οι αναφε-
ρόµενες στην αιτιολογική σκέψη 4 αξιολογήσεις δεν απεκά-
λυψαν ανησυχίες µη δυνάµενες να µετριασθούν µε ενδεδειγ-
µένα µέτρα διαχείρισης κινδύνου λαµβανόµενα σε επίπεδο
κρατών µελών. Ως εκ τούτου, δεν αρµόζει στο παρόν στάδιο
να απαγορευτούν προσωρινά τα φυτοπροστατευτικά προϊό-
ντα που περιέχουν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες, προτού
υποβληθούν και αξιολογηθούν οι απαιτούµενες συµπληρω-
µατικές πληροφορίες. Εποµένως, πρέπει να ληφθεί απόφαση
για την αναβολή λήψης της απόφασης περί ενδεχόµενης
καταχώρισεως των εν λόγω δραστικών ουσιών στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας.

(6) Κατόπιν διεξοδικών συζητήσεων στη µόνιµη φυτοϋγειονο-
µική επιτροπή και σύµφωνα µε τη γνώµη της εν λόγω
επιτροπής, η Επιτροπή καθόρισε τα επιπλέον στοιχεία που
απαιτούνται, προκειµένου να καθορισθεί εάν οι ουσίες που
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 4 πληρούν τις απαιτή-
σεις του άρθρου 5 της οδηγίας. Τα κράτη µέλη εισηγητές
θα πρέπει, συνεπώς, να ενηµερώσουν λεπτοµερώς τους κοι-
νοποιούντες σχετικά µε όλες τις επιπρόσθετες µελέτες και
πληροφορίες που απαιτούνται προκειµένου να αποδειχθεί
ότι οι συγκεκριµένες απαιτήσεις πληρούνται.

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 9.12.2000, σ. 14.
(3) ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.
(4) ΕΕ L 259 της 13.10.2000, σ. 27.
(5) ΕΕ L 107 της 28.4.1994, σ. 8.
(6) ΕΕ L 225 της 22.9.1995, σ. 1.
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(7) Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη και
στην Επιτροπή να προγραµµατίσουν την εργασία τους, ο
κοινοποιών θα πρέπει να αναλάβει την άνευ όρων υπο-
χρέωση να υποβάλει τις πρόσθετες απαιτούµενες πληροφο-
ρίες, εφόσον επιθυµεί το κράτος µέλος εισηγητής και η
Επιτροπή να συνεχίσουν τη διαδικασία εξέτασης. Προκειµέ-
νου να µπορέσει η Επιτροπή να ολοκληρώσει την εργασία
της σχετικά µε το πρόγραµµα που θεσπίζει ο κανονισµός
(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος,
θα πρέπει να καθορισθεί προθεσµία εντός της οποίας οι
κοινοποιούντες τις εν λόγω ουσίες θα πρέπει να συµπληρώ-
σουν τους φακέλους τους. Η προθεσµία αυτή θα πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη, λαµβανοµένου υπόψη
του χρόνου που απαιτείται για την εκπόνηση των απα-
ραίτητων µελετών.

(8) Σε περίπτωση που, για µια συγκεκριµένη δραστική ουσία,
δεν πληρούνται οι αιτήσεις της παρούσας απόφασης σχετικά
µε την υποβολή των απαραίτητων πληροφοριών, τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν αργότερα την
καταχώριση της δραστικής αυτής ουσίας στο παράρτηµα Ι
της οδηγίας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει το
άρθρο 6 παράγραφος 2.

(9) Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τις ενέργειες στις
οποίες ενδέχεται να προβεί η Επιτροπή σε µεταγενέστερο
στάδιο σχετικά µε τις δραστικές αυτές ουσίες στο πλαίσιο
της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1), όπως τροπο-
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/188/ΕΟΚ της Επι-
τροπής (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά τις δραστικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτηµα
της παρούσας απόφασης, αναβάλλεται η λήψη απόφασης περί
ενδεχόµενης καταχωρίσεώς τους στο παράρτηµα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, έως ότου ληφθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται
κατωτέρω στο άρθρο 2.

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη εισηγητές ενηµερώνουν τους κοινοποιούντες σχε-
τικά µε κάθε δραστική ουσία που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα
της παρούσας απόφασης, για τις επιπλέον µελέτες και πληροφορίες

που έχουν καθορισθεί από την Επιτροπή, ύστερα από γνωµοδότηση
της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής, που απαιτούνται προκει-
µένου να συµπληρωθεί ο φάκελός τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ της
οδηγίας σχετικά µε τα δεδοµένα για περιορισµένο αριθµό αντι-
προσωπευτικών χρήσεων.

Κάθε κράτος µέλος εισηγητής ενηµερώνει κάθε σχετικά κοινοποιού-
ντα ότι, σε περίπτωση που επιθυµεί να συνεχίσουν ο εισηγητής και
η Επιτροπή τη διαδικασία εξέτασης ενόψει της καταχώρισης της
ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας, θα πρέπει να ανακοινώσει
στον εισηγητή και στην Επιτροπή, εντός τριών µηνών από την
ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης, ότι δεσµεύεται ως
προς τη διασφάλιση ανταπόκρισης του φακέλου, το αργότερο
µέχρι τις οριζόµενες στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης ηµε-
ροµηνίες, στις απαιτήσεις των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας,
και ως προς την υποβολή των αναφερόµενων στο προηγούµενο
εδάφιο µελετών και πληροφοριών το συντοµότερο δυνατό και το
αργότερο έως τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο παράρτηµα.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση που για ορισµένες δραστικές ουσίες δεν έχουν
υποβληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες εντός της προθεσµίας που
αναφέρεται στο άρθρο 2, το κράτος µέλος εισηγητής ενηµερώνει
την Επιτροπή το συντοµότερο δυνατό και το αρτότερο εντός δύο
µηνών.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη
εισηγητές ενηµερώνουν αµέσως τους κοινοποιούντες για τις δρα-
στικές ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 σχετικά µε την
παρούσα απόφαση.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2001.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.
(2) ΕΕ L 92 της 13.4.1991, σ. 42.
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Προθεσµία υποβολής µελετών
Προθεσµία υποβολής συγκεκριµένων

µακροπρόθεσµων µελετών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2,4-DB 31.10.2001

Acephat 31.3.2001

Amitraz 31.8.2001

Chlorpropham 31.12.2001

Chlorpyrifos 30.4.2002

Chlorpyrifos-methyl 30.4.2002

Daminozid 31.12.2001

Deltamethrin 31.1.2002

Linuron 31.3.2002

Mecoprop 31.12.2001

Mecoprop-P 31.12.2001

Molinate 31.3.2001 31.3.2002

Pendimethalin 30.6.2001

Propiconazole 31.10.2001

Propyzamide 31.12.2001

Thiram 31.12.2001

Ziram 31.12.2001


