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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 18 april 2001

om att möjliggöra för medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånden för de nya verk-
samma ämnena flupyrsulfuronmetyl, karfentrazonetyl, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutol, flur-

tamon, ethoxysulfuron, Paecilomyces fomosoroseus och cyclanilid

[delgivet med nr K(2001) 1090]

(Text av betydelse för EES)

(2001/315/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel (1),
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/80/EG (2),
särskilt artikel 8.1 fjärde stycket i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet) föreskrivs
att det skall upprättas en förteckning för gemenskapen
över verksamma ämnen som får användas i växtskydds-
medel.

(2) Det ansökande företaget Du Pont de Nemours lämnade
den 26 oktober 1995 in dokumentation för det nya
verksamma ämnet flupyrsulfuronmetyl till de franska
myndigheterna.

(3) Det ansökande företaget FMC Europe NV lämnade den
14 februari 1996 in dokumentation för det nya verk-
samma ämnet karfentrazonetyl till de franska myndighe-
terna.

(4) Det ansökande företaget Du Pont de Nemours lämnade
den 2 oktober 1996 in dokumentation för det nya verk-
samma ämnet famoxadone till de franska myndighe-
terna.

(5) Det ansökande företaget Novartis lämnade den 14 maj
1995 in dokumentation för det nya verksamma ämnet
prosulfuron till de franska myndigheterna.

(6) Det ansökande företaget Rhone-Poulenc lämnade den 6
mars 1996 in dokumentation för det nya verksamma
ämnet isoxaflutol till de nederländska myndigheterna.

(7) Det ansökande företaget Rhone-Poulenc lämnade den 15
februari 1994 in dokumentation för det nya verksamma
ämnet flurtamon till de franska myndigheterna.

(8) Det ansökande företaget AgrEvo lämnade den 3 juli
1996 in dokumentation för det nya verksamma ämnet
ethoxysulfuron till de italienska myndigheterna.

(9) Det ansökande företaget Thermo Trilogy Corporation
lämnade den 18 maj 1994 in dokumentation för det nya
verksamma ämnet Paecilomyces fomosoroseus till de
belgiska myndigheterna.

(10) Det ansökande företaget Rhone-Poulenc Agrochimie SA
lämnade den 27 mars 1996 in dokumentation för det
nya verksamma ämnet cyclanilid till de grekiska myndig-
heterna.

(11) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 97/164/EG (3) att akten
för flupyrsulfuronmetyl i princip kunde anses uppfylla
uppgiftskraven i bilaga II samt, för en växtskyddspro-
dukt innehållande detta verksamma ämne, i bilaga III till
direktivet.

(12) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 97/362/EG (4) att akten
för karfentrazonetyl i princip kunde anses uppfylla
uppgiftskraven i bilaga II samt, för en växtskyddspro-
dukt innehållande detta verksamma ämne, i bilaga III till
direktivet.

(13) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 97/591/EG (5) att akten
för famoxadone i princip kunde anses uppfylla
uppgiftskraven i bilaga II samt, för en växtskyddspro-
dukt innehållande detta verksamma ämne, i bilaga III till
direktivet.

(14) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 97/137/EG (6) att akten
för prosulfuron i princip kunde anses uppfylla uppgifts-
kraven i bilaga II samt, för en växtskyddsprodukt inne-
hållande detta verksamma ämne, i bilaga III till direk-
tivet.

(15) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 96/524/EG (7) att akten
för isoxaflutol i princip kunde anses uppfylla uppgifts-
kraven i bilaga II samt, för en växtskyddsprodukt inne-
hållande detta verksamma ämne, i bilaga III till direk-
tivet.

(3) EGT L 64, 5.3.1997, s. 17.
(4) EGT L 152, 11.6.1997, s. 31.
(5) EGT L 239, 30.8.1997, s. 48.

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. (6) EGT L 52, 22.2.1997, s. 20.
(2) EGT L 309, 9.12.2000, s. 14. (7) EGT L 220, 30.8.1996, s. 27.
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(16) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 96/341/EG (1) att akten
för flurtamon i princip kunde anses uppfylla uppgifts-
kraven i bilaga II samt, för en växtskyddsprodukt inne-
hållande detta verksamma ämne, i bilaga III till direk-
tivet.

(17) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 97/591/EG att akten
för ethoxysulfuron i princip kunde anses uppfylla
uppgiftskraven i bilaga II samt, för en växtskyddspro-
dukt innehållande detta verksamma ämne, i bilaga III till
direktivet.

(18) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 97/164/EG att akten
för Paecilomyces fomosoroseus i princip kunde anses
uppfylla uppgiftskraven i bilaga II samt, för en växt-
skyddsprodukt innehållande detta verksamma ämne, i
bilaga III till direktivet.

(19) I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 97/137/EG att akten
för cyclanilid i princip kunde anses uppfylla uppgifts-
kraven i bilaga II samt, för en växtskyddsprodukt inne-
hållande detta verksamma ämne, i bilaga III till direk-
tivet.

(20) En sådan bekräftelse av uppgifter och information är
nödvändigt för att en detaljerad granskning av doku-
mentation skall kunna äga rum, och för att medlemssta-
terna skall få möjlighet att utfärda provisoriska tillstånd
för en period på högst tre år för de växtskyddsmedel
som innehåller det verksamma ämnet i fråga, samtidigt
som villkoren i artikel 8.1 i direktivet uppfylls, särskilt
kravet på att en detaljerad utvärdering av det verksamma
ämnet och av växtskyddsmedlet skall göras i enlighet
med direktivets bestämmelser.

(21) Inverkan av flupyrsulfuronmetyl på människors hälsa
och på miljön håller på att undersökas enligt artikel 6.2
och 6.4 i direktivet för de användningar sökanden före-
slagit. I egenskap av rapporterande medlemsstat över-
lämnade Frankrike utkastet till utvärderande rapport till
kommissionen den 2 december 1997. Medlemsstaterna
och kommissionen granskar för närvarande rapporten
inom Ständiga kommittén för växtskydd och dess
arbetsgrupper.

(22) Inverkan av karfentrazonetyl på människors hälsa och
på miljön håller på att undersökas enligt artikel 6.2 och
6.4 i direktivet för de användningar sökanden föreslagit.
I egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade
Frankrike utkastet till utvärderande rapport till kommis-
sionen den 14 maj 1998. Medlemsstaterna och kommis-
sionen granskar för närvarande rapporten inom Ständiga
kommittén för växtskydd och dess arbetsgrupper.

(23) Inverkan av famoxadone på människors hälsa och på
miljön håller på att undersökas enligt artikel 6.2 och 6.4
i direktivet för de användningar sökanden föreslagit. I
egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade
Frankrike utkastet till utvärderande rapport till kommis-
sionen den 5 augusti 1998. Medlemsstaterna och
kommissionen granskar för närvarande rapporten inom
Ständiga kommittén för växtskydd och dess arbets-
grupper.

(24) Inverkan av prosulfuron på människors hälsa och på
miljön håller på att undersökas enligt artikel 6.2 och 6.4
i direktivet för de användningar sökanden föreslagit. I
egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade
Frankrike utkastet till utvärderande rapport till kommis-
sionen den 18 januari 1999. Medlemsstaterna och
kommissionen granskar för närvarande rapporten inom
Ständiga kommittén för växtskydd och dess arbets-
grupper.

(25) Inverkan av isoxaflutol på människors hälsa och på
miljön håller på att undersökas enligt artikel 6.2 och 6.4
i direktivet för de användningar sökanden föreslagit. I
egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade
Nederländerna rapporten om utvärderingen till kommis-
sionen den 26 februari 1997. Medlemsstaterna och
kommissionen granskar för närvarande rapporten inom
Ständiga kommittén för växtskydd och dess arbets-
grupper.

(26) Inverkan av flurtamon på människors hälsa och på
miljön håller på att undersökas enligt artikel 6.2 och 6.4
i direktivet för de användningar sökanden föreslagit. I
egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade
Frankrike rapporten om utvärderingen till kommis-
sionen den 26 februari 1997. Medlemsstaterna och
kommissionen granskar för närvarande rapporten inom
Ständiga kommittén för växtskydd och dess arbets-
grupper.(1) EGT L 130, 31.5.1996, s. 20.
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(27) Inverkan av ethoxysulfuron på människors hälsa och på
miljön håller på att undersökas enligt artikel 6.2 och 6.4
i direktivet för de användningar sökanden föreslagit. I
egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade
Italien rapporten om utvärderingen till kommissionen
den 20 maj 1998. Medlemsstaterna och kommissionen
granskar för närvarande rapporten inom Ständiga
kommittén för växtskydd och dess arbetsgrupper.

(28) Inverkan av Paecilomyces fomosoroseus på människors
hälsa och på miljön har undersökts enligt artikel 6.2 och
6.4 i direktivet för de användningar sökanden föreslagit.
I egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade
Belgien rapporten om utvärderingen till kommissionen
den 9 december 1997. Medlemsstaterna och kommis-
sionen granskar för närvarande rapporten inom Ständiga
kommittén för växtskydd och dess arbetsgrupper.

(29) Inverkan av cyclanilid på människors hälsa och på
miljön har undersökts enligt artikel 6.2 och 6.4 i direk-
tivet för de användningar sökanden föreslagit. I egenskap
av rapporterande medlemsstat överlämnade Grekland
rapporten om utvärderingen till kommissionen den 11
februari 1998. Medlemsstaterna och kommissionen
granskar för närvarande rapporten inom Ständiga
kommittén för växtskydd och dess arbetsgrupper.

(30) Det är inte möjligt att avsluta utvärderingen av doku-
mentationen inom tre år efter antagandet av ovan-
nämnda beslut om att dokumentationen är fullständig,
på grund av att genomgången av handlingarna efter det
att utkasten till utvärderande rapporter lämnades in av
de rapporterande medlemsstaterna har tagit mer än tre
år att slutföra.

(31) Medlemsstaterna bör ges möjlighet att förlänga proviso-
riska godkännanden för växtskyddsprodukter som inne-
håller dessa aktiva ämnen under en period på tolv
månader i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 i
direktivet, så att utvärderingen av dokumentationen kan
fortsätta. Bedömningen är att en förlängning av perioden
med tolv månader i samtliga fall torde vara tillräcklig för
att förfarandet för utvärdering och beslut om eventuellt
införande av vart och ett av de aktiva ämnena i bilaga I
skall hinna avslutas.

(32) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna får förlänga de provisoriska godkännanden
för växtskyddsmedel som innehåller flupyrsulfuronmetyl,
karfentrazonetyl, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutol, flur-
tamon, ethoxysulfuron, Paecilomyces fomosoroseus och cycla-
nilid i högst tolv månader från och med den dag då detta beslut
fattas.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 18 april 2001.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


