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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Νοεμβρίου 2010
που επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρατείνουν την ισχύ των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας οι οποίες
έχουν χορηγηθεί για τη νέα δραστική ουσία spirotetramat
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 7437]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/671/ΕΕ)
και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προ
τείνονται από τον αιτούντα. Στις 29 Απριλίου 2008 το
κράτος μέλος-εισηγητής υπέβαλε στην Επιτροπή το σχετικό
σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(4)

Μετά την υποβολή του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης από το
κράτος μέλος-εισηγητή, διαπιστώθηκε ότι ήταν αναγκαίο να
ζητηθούν από τον μεν αιτούντα περαιτέρω πληροφορίες από
το δε κράτος μέλος-εισηγητή να εξετάσει τις εν λόγω πλη
ροφορίες και να υποβάλει την αξιολόγησή του. Ως εκ τού
του, ο φάκελος βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και δεν είναι
δυνατόν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εντός του χρονοδια
γράμματος που προβλέπεται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

(5)

Δεδομένου ότι από την αξιολόγηση δεν προέκυψαν μέχρι
τώρα λόγοι άμεσης ανησυχίας, πρέπει να δοθεί στα κράτη
μέλη η δυνατότητα να παρατείνουν για περίοδο 24 μηνών
τις προσωρινές εγκρίσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε φυτο
προστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δρα
στική ουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση
της εξέτασης του φακέλου. Αναμένεται ότι εντός 24 μηνών
θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και λήψης
απόφασης σχετικά με την πιθανή καταχώριση της ουσίας
spirotetramat στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊ
όντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, τον Οκτώβριο του 2006 η Αυστρία έλαβε
αίτηση από την εταιρεία Bayer CropScience AG για την
καταχώριση της δραστικής ουσίας spirotetramat στο παράρ
τημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση
2007/560/ΕΚ της Επιτροπής (2) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκε
λος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί,
καταρχήν, τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και τις πλη
ροφορίες των παραρτημάτων II και III της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η επιβεβαίωση της πληρότητας του φακέλου ήταν αναγκαία
για να καταστεί δυνατή η λεπτομερής εξέτασή του και να
δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χορηγήσουν προσω
ρινές άδειες κυκλοφορίας, για περιόδους μέχρι τριών ετών,
σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη συγκεκρι
μένη δραστική ουσία και ταυτόχρονα συμμορφώνονται με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, και ιδίως με την προϋπόθεση που αφορά τη
λεπτομερή αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και των φυτο
προστατευτικών προϊόντων υπό το πρίσμα των απαιτήσεων
που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

(3)

Για την εν λόγω δραστική ουσία, οι συνέπειες για την υγεία
του ανθρώπου και για το περιβάλλον έχουν αξιολογηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 213 της 15.8.2007, σ. 29.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρι
νών εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
spirotetramat για περίοδο που λήγει το αργότερο στις
31 Δεκεμβρίου 2012.
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
John DALLI

Μέλος της Επιτροπής
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