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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

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

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével
összhangban 1998 márciusában Spanyolországhoz
kérelem érkezett a BASF AG vállalattól, hogy a profo-
xidim hatóanyagot (korábbi megnevezései: klefoxidim,
BAS 625H) vegyék fel a 91/414/EGK irányelv I. mellék-
letébe. Az 1999/43/EK bizottsági határozat (2) megerősí-
tette, hogy a leadott dosszié hiánytalan, és elvben
megfelel az irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat-
és információszolgáltatási követelményeknek.

(2) Azért volt szükséges megerősíteni, hogy a dosszié hiány-
talan, mert így azt részletesebben meg lehetett vizsgálni,
a tagállamok pedig úgy adhattak ki legfeljebb három évre
szóló ideiglenes engedélyeket a szóban forgó hatóanyagot
tartalmazó növényvédő szerekre, hogy közben eleget
tettek a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (1) bekezdé-
sében meghatározott feltételeknek és különösen annak a
feltételnek, hogy az irányelvben meghatározott követel-
ményekre való figyelemmel részletesen értékelni kell a
hatóanyagot és a növényvédő szert.

(3) A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének
rendelkezéseivel összhangban megtörtént e hatóanyag

emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálata a kérelmező által javasolt felhasználási
módok tekintetében. 2001. március 28-án a referens
tagállam az értékelőjelentés-tervezetet benyújtotta a
Bizottsághoz.

(4) Miután a referens tagállam benyújtotta az értékelője-
lentés-tervezetet, szükségesnek bizonyult, hogy a kérel-
mezőtől további információt kérjenek, majd a kapott
információt a referens tagállammal megvizsgáltassák és
értékeltessék. Ezért a dosszié vizsgálata még folyamatban
van, értékelését pedig nem lehet befejezni a 91/414/EGK
irányelvben előírt határidőre.

(5) Mivel az értékelésből eddig semmi olyan nem derült ki,
ami komoly aggodalomra adna okot, indokolt, hogy a
tagállamok – a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének rendel-
kezéseivel összhangban – 24 hónappal meghosszabbít-
hassák a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növény-
védő szerekre kiadott ideiglenes engedélyeket, hogy
ezáltal lehetővé váljék a dosszié további vizsgálata. Várha-
tóan 24 hónapon belül lezárul az értékelési és döntésho-
zatali folyamat, amely eldönti, hogy a profoxidimot felve-
szik-e az I. mellékletbe.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok e határozat elfogadásától számítva legfeljebb 24
hónapra meghosszabbíthatják a profoxidimot tartalmazó
növényvédő szerekre kiadott ideiglenes engedélyek érvényes-
ségét.
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(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/45/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 130., 2006.5.18., 27. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 14., 1999.1.19., 30. o.



2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 9-én.
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