
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 11.)

a nalednek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt
a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2005) 4351. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/788/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló,
1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö-
nösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerint
a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12
éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az irányelv
I. mellékletében nem szereplő hatóanyagot tartalmazó
növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely ható-
anyagok az irányelvről szóló értesítés után két évvel
már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat
egy munkaprogram keretei között, fokozatosan vizs-
gálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK (3) bizottsági rend-
elet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2)
bekezdésében említett munkaprogram második szaka-
szának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.
A naled hatóanyag tekintetében az értesítő 2004.
december 2-án arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a
továbbiakban nem kívánja kezdeményezni e hatóanyag
felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. Ennek
következtében ez a hatóanyag nem kerül felvételre az
említett mellékletbe, és a tagállamoknak vissza kell
vonniuk minden olyan növényvédő szer engedélyét,
amely naledet tartalmaz.

(3) A meglévő készletek megsemmisítése, tárolása, forga-
lomba hozatala és felhasználása céljára türelmi időt kell
megállapítani, amely lehetővé teszi, hogy az érintett kész-
leteket egy további, növénytermesztésre alkalmas időszak
során felhasználják.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A naled nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellék-
lete szerinti hatóanyagok jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamok kötelesek gondoskodni:

a) a naledet tartalmazó növényvédő szerek engedélyének 2006.
május 11-ig történő visszavonásáról;

b) arról, hogy a naledet tartalmazó növényvédő szereket 2005.
november 12. követően ne engedélyezzék, illetőleg engedé-
lyüket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6)
bekezdése értelmében a meglévő készletek megsemmisítése,
tárolása, forgalomba hozatala és felhasználása céljára biztosított
esetleges türelmi idő a lehető legrövidebb legyen, és legfeljebb
2007. május 11-ig tarthat.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 11-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU
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