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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Απριλίου 2001

που παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων οι
οποίες έχουν χορηγηθεί για τις νέες δραστικές ουσίες flupyrsulfuron-methyl, carfentrazone-ethyl,
famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, flurtamone, ethoxylsulfuron, Paecilomyces fumosoroseus

και cyclanilide

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1090]

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2001/315/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), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος
1 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ (στο εξής καλούµενη «η οδηγία»)
προβλέπει τη δηµιουργία κοινοτικού καταλόγου δραστικών
ουσιών, των οποίων επιτρέπεται η χρήση στα φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα.

(2) Η αιτούσα Du Pont de Nemours υπέβαλε φάκελο για τη
νέα δραστική ουσία flupyrsulfuron-methyl στη Γαλλία, στις
26 Οκτωβρίου 1995.

(3) Η αιτούσα FMC Europe NV υπέβαλε φάκελο για τη νέα
δραστική ουσία carfentrazone-ethyl στη Γαλλία, στις 14
Φεβρουαρίου 1996.

(4) Η αιτούσα Du Pont de Nemours υπέβαλε φάκελο για τη
νέα δραστική ουσία farnoxadone στη Γαλλία, στις 2 Οκτω-
βρίου 1996.

(5) Η αιτούσα Novartis υπέβαλε φάκελο για τη νέα δραστική
ουσία prosulfuron στη Γαλλία, στις 14 Μαΐου 1995.

(6) Η αιτούσα Phone-Poulenc υπέβαλε φάκελο για τη νέα
δραστική ουσία isoxaflutole στις Κάτω Χώρες, στις 6 Μαρ-
τίου 1996.

(7) Η αιτούσα Phone-Poulenc υπέβαλε φάκελο για τη νέα
δραστική ουσία flurtamone στη Γαλλία, στις 15 Φεβρουα-
ρίου 1994.

(8) Η αιτούσα AgrEvo υπέβαλε φάκελο για τη νέα δραστική
ουσία ethoxylsulfuron στην Ιταλία, στις 3 Ιουλίου 1996.

(9) Η αιτούσα Thermo Trilogy Corporation υπέβαλε φάκελο
για τη νέα δραστική ουσία Paecilomyces fumosoroseus
στο Βέλγιο, στις 18 Μαΐου 1994.

(10) Η αιτούσα Phone-Poulenc Agrochimie SA υπέβαλε
φάκελο για τη νέα δραστική ουσία cyclanilide στην Ελλάδα,
στις 27 Μαρτίου 1996.

(11) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφασή της 97/
164/ΕΚ (3), ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για την flupyr-
sulfuron-methyl µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί,
καταρχήν, τις απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις
πληροφορίες του παραρτήµατος ΙΙ και, όσον αφορά ένα
φυτοπροστατευτικό προϊόν το οποίο περιέχει την εν λόγω
δραστική ουσία, του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας.

(12) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφασή της 97/
362/ΕΚ (4), ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για την carfen-
trazone-ethyl µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, καταρχήν,
τις απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες
του παραρτήµατος ΙΙ και, όσον αφορά ένα φυτοπροστατευ-
τικό προϊόν το οποίο περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία,
του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας.

(13) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφαση της 97/
591/ΕΚ (5), ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για την famo-
xadone µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, καταρχήν, τις
απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες
του παραρτήµατος II και, όσον αφορά ένα φυτοπροστατευ-
τικό προϊόν το οποίο περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία,
του παραρτήµατος III της οδηγίας.

(14) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφαση της 97/
137/ΕΚ (6), ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για την prosul-
furon µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, καταρχήν, τις
απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες
του παραρτήµατος II και, όσον αφορά ένα φυτοπροστατευ-
τικό προϊόν το οποίο περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία,
του παραρτήµατος III της οδηγίας.

(15) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφαση της 97/
137/ΕΚ (7), ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για την isoxaf-
lutole µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, καταρχήν, τις
απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες
του παραρτήµατος II και, όσον αφορά ένα φυτοπροστατευ-
τικό προϊόν το οποίο περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία,
του παραρτήµατος III της οδηγίας.

(3) ΕΕ L 64 της 5.3.1997, σ. 17.
(4) ΕΕ L 152 της 11.6.1997, σ. 31.
(5) ΕΕ L 239 της 30.8.1997, σ. 48.

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. (6) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 20.
(2) ΕΕ L 309 της 9.12.2000, σ. 14. (7) ΕΕ L 220 της 30.8.1996, σ. 27.
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(16) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφαση της 97/
341/ΕΚ (1), ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για την flurta-
mone µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, καταρχήν, τις
απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες
του παραρτήµατος II και, όσον αφορά ένα φυτοπροστατευ-
τικό προϊόν το οποίο περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία,
του παραρτήµατος III της οδηγίας.

(17) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφαση της 97/
591/ΕΚ, ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για την ethoxysul-
furon µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, καταρχήν, τις
απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες
του παραρτήµατος II και, όσον αφορά ένα φυτοπροστατευ-
τικό προϊόν το οποίο περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία,
του παραρτήµατος III της οδηγίας.

(18) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφαση της 97/
164/ΕΚ, ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για την Paecilomy-
ces fumosoroseus µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί,
καταρχήν, τις απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδοµένα και τις
πληροφορίες του παραρτήµατος II και, όσον αφορά ένα
φυτοπροστατευτικό προϊόν το οποίο περιέχει την εν λόγω
δραστική ουσία, του παραρτήµατος III της οδηγίας.

(19) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της
οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, µε την απόφαση της 97/
137/ΕΚ, ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε για την cyclanilide
µπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί, καταρχήν, τις απαιτήσεις
όσον αφορά τα δεδοµένα και τις πληροφορίες του παραρτή-
µατος II και, όσον αφορά ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν το
οποίο περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία, του παραρτήµα-
τος III της οδηγίας.

(20) Αυτή η επιβεβαίωση δεδοµένων και πληροφοριών είναι ανα-
γκαία για να καταστεί δυνατή η λεπτοµερής εξέταση του
φακέλου και να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να
χορηγήσουν προσωρινές εγκρίσεις, για διάστηµα µέχρι τριών
ετών, σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη
συγκεκριµένη δραστική ουσία, ενώ παράλληλα συµµορφώ-
νονται προς τους όρους του άρθρου 8 παράγραφος 1 της
οδηγίας, και ιδίως προς τον όρο που αφορά τη λεπτοµερή
αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και του φυτοπροστατευ-
τικού προϊόντος υπό το πρίσµα των απαιτήσεων που προ-
βλέπει η οδηγία.

(21) Ως προς την flupyrsulfuron-methyl, οι επιπτώσεις στην
υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και
4 της οδηγίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την
αιτούσα. Η Γαλλία, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος
εισηγητής, υπέβαλε το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιο-
λόγησης στην Επιτροπή, στις 2 ∆εκεµβρίου 1997. Η υπο-
βλειθήσα έκθεση εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη

µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειο-
νοµικής επιτροπής και των οµάδων εργασίας της.

(22) Ως προς την carfentrazone-ethyl, οι επιπτώσεις στην υγεία
των ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της
οδηγίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την αιτούσα.
Η Γαλλία, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος
εισηγητής, υπέβαλε το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιο-
λόγησης στην Επιτροπή, στις 14 Μαΐου 1998. Η υπο-
βλειθήσα έκθεση εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειο-
νοµικής επιτροπής και των οµάδων εργασίας της.

(23) Ως προς την famoxadone, οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδη-
γίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την αιτούσα. Η
Γαλλία, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος εισηγητής,
υπέβαλε το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην
Επιτροπή, στις 5 Αυγούστου 1998. Η υποβληθείσα έκθεση
εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη µέλη και την
Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής και των οµάδων εργασίας της.

(24) Ως προς την prosulfuron, οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδη-
γίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την αιτούσα. Η
Γαλλία, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος εισηγητής,
υπέβαλε το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην
Επιτροπή, στις 18 Ιανουαρίου 1999. Η υποβληθείσα έκθεση
εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη µέλη και την
Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής και των οµάδων εργασίας της.

(25) Ως προς την isoxaflutole, οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδη-
γίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την αιτούσα. Οι
Κάτω Χώρες, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος
εισηγητής, υπέβαλαν το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιο-
λόγησης στην Επιτροπή, στις 26 Φεβρουαρίου 1997. Η
υποβληθείσα έκθεση εξετάζεται επί του παρόντος από τα
κράτη µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης
φυτοϋγειονοµικής επιτροπής και των οµάδων εργασίας της.

(26) Ως προς την flurtamone, οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδη-
γίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την αιτούσα. Η
Γαλλία, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος εισηγητής,
υπέβαλε το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην
Επιτροπή, στις 21 Μαΐου 1997. Η υποβληθείσα έκθεση
εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη µέλη και την
Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής και των οµάδων εργασίας της.(1) ΕΕ L 130 της 31.5.1996, σ. 20.
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(27) Ως προς την ethoxysulfuron, οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδη-
γίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την αιτούσα. Η
Ιταλία, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος εισηγητής,
υπέβαλε το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην
Επιτροπή, στις 20 Μαΐου 1998. Η υποβληθείσα έκθεση
εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη µέλη και την
Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής και των οµάδων εργασίας της.

(28) Ως προς την Paecilomyces fumosoroseus, οι επιπτώσεις
στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογού-
νται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2
και 4 της οδηγίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την
αιτούσα. Το Βέλγιο, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος
εισηγητής, υπέβαλε το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιο-
λόγησης στην Επιτροπή, στις 9 ∆εκεµβρίου 1997. Η υπο-
βληθείσα έκθεση εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειο-
νοµικής επιτροπής και των οµάδων εργασίας της.

(29) Ως προς την cyclanilide, οι επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον αξιολογούνται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδη-
γίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την αιτούσα. Η
Ελλάδα, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος µέλος εισηγητής,
υπέβαλε το σχετικό σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην
Επιτροπή, στις 11 Φεβρουαρίου 1998. Η υποβληθείσα
έκθεση εξετάζεται επί του παρόντος από τα κράτη µέλη και
την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής
επιτροπής και των οµάδων εργασίας της.

(30) Η αξιολόγηση των φακέλων αυτών δεν θα µπορέσει να
ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την έκδοση των αποφά-
σεων σχετικά µε την πληρότητα των στοιχείων που προανα-
φέρθηκαν, επειδή, για την εξέταση των φακέλων µετά την
υποβολή των σχεδίων των εκθέσεων αξιολόγησης από τα
σχετικά κράτη µέλη εισηγητές, χρειάστηκε χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των τριών ετών.

(31) Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να
παρατείνουν την ισχύ των προσωρινών αδειών των φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές
ουσίες για δωδεκάµηνη περίοδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 8 της οδηγίας, ώστε να καταστεί δυνατή η
συνέχιση της εξέτασης των φακέλων. Αναµένεται ότι εντός
δώδεκα µηνών θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η
διαδικασία λήψης απόφασης ως προς την ενδεχόµενη ένταξη
στο παράρτηµα I, για καθεµία από τις οικείες δραστικές
ουσίες.

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν τις προσωρινές εγκρίσεις
για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες flu-
pyrsulfuron-methyl, carfentrazone-ethyl, famoxadone, prosulfu-
ron, isoxaflutole, flurtamone, ethoxylsulfuron, Paecilomyces
fumosoroseus και cyclanilide για περίοδο που δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας
απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2001.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής


