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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 különösen
annak 8. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével
összhangban Németországhoz 2001. júniusában kérelem
érkezett a BASF AG vállalattól a tritoszulfuron hatóa-
nyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő
felvételére vonatkozóan. A 2002/268/EK bizottsági hatá-
rozat (2) megerősítette, hogy a benyújtott dokumentáció
hiánytalan, és elvben megfelel az irányelv II. és III. mellék-
letében foglalt adat- és információszolgáltatási követelmé-
nyeknek.

(2) A dokumentáció teljességének megerősítésére azért volt
szükség, 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) bekezdésében
meghatározott feltételeknek, és különösen annak a felté-
telnek, hogy az irányelvben meghatározott követelmé-
nyekre 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. 2002. szeptember 5-én a referens tagállam az
értékelőjelentés-tervezetet benyújtotta a Bizottsághoz.

(4) Miután a referens tagállam benyújtotta az értékelőjelentés-
tervezetet, szükségesnek bizonyult, hogy a kérelmezőtől

további információt kérjenek, majd a kapott információt a
referens tagállammal megvizsgáltassák és értékeltessék.
Ezért a dokumentáció 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 tagálla-
mok – a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének rendelkezéseivel
összhangban – 24 hónappal meghosszabbíthassák a
szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre
kiadott ideiglenes engedélyeket, hogy ezáltal lehetővé váljék
a dokumentáció további vizsgálata. Várhatóan 24 hónapon
belül lezárul az értékelési és döntéshozatali folyamat, amely
eldönti, hogy a tritoszulfuront felveszik-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 az e határozat elfogadásának időpontjától
számított 24 hónapot meg nem haladó időtartamra meghosz-
szabbíthatják a tritoszulfuront tartalmazó növényvédő szerekre
vonatkozó ideiglenes engedélyeket.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006.december 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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