
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. május 21.)

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

(az értesítés a C(2007) 2093. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/355/EK)

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 (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja,
hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő
12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az
irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat
tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát,
amely hatóanyagok az irányelvről szóló értesítés
időpontja után két évvel már forgalomban voltak,
miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében
fokozatosan vizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK (3) bizottsági ren-
delet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2)
bekezdésében említett munkaprogram második szaka-
szának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat,
és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a
91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges
felvétel céljából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel
a karbaril.

(3) A karbaril esetében a kérelmező által javasolt felhaszná-
lási célokra vonatkozóan az emberi egészségre és a
környezetre gyakorolt hatásokat a 451/2000/EK és a
703/2001/EK rendeletben meghatározott rendelkezé-
sekkel összhangban értékelték. Az említett rendeletek
kijelölik továbbá a referens tagállamokat, amelyek
feladata a vonatkozó értékelő jelentések és ajánlások
benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz
(EFSA) a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdé-
sével összhangban. A karbaril tekintetében a referens
tagállam Spanyolország volt, minden vonatkozó informá-
ciót 2004. április 29-én benyújtottak.

(4) A tagállamok és az EFSA szakértői értékelésnek vetették
alá az értékelő jelentést, majd 2006. május 12-én a
karbaril hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő
kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből
levont EFSA-következtetés formájában benyújtották a
Bizottsághoz (4). A tagállamok és a Bizottság az Élelmi-
szerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság kere-
tében felülvizsgálták ezt a jelentést, majd a Bizottság
karbarilról szóló felülvizsgálati jelentéseként 2006. szep-
tember 29-én véglegesítették.

(5) E hatóanyag értékelése során több aggály is felmerült. A
rendelkezésre álló adatok alapján nem volt bizonyítható,
hogy a felhasználók expozíciója elfogadható lenne. A
rendelkezésre álló információk alapján aggályok merültek
fel a hatóanyagéval megegyező toxicitású metabolitok
kapcsán, és nem lehet kizárni azt a lehetőséget, hogy
olyan mértékben vannak jelen, amely esetleg mérgező.
Továbbá aggályok merültek fel a hatóanyag lehetséges
rákkeltő tulajdonságaival kapcsolatban is. Fennáll továbbá
a rovarevő madarak számára jelentett hosszú távú magas
kockázat, a növényevő emlősökre jelentett magas akut
kockázat, a vízi szervezetekre jelentett magas akut és
hosszú távú kockázat, valamint a hasznos ízeltlábúakra
jelentett magas kockázat.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, tegye meg észrevételeit a
szakértői értékelés eredményeire vonatkozóan, és jelezze
szándékát, hogy továbbra is támogatni kívánja-e a hatóa-
nyagot. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, amelyeket
körültekintően megvizsgáltak. A felhozott érvek ellenére
azonban a fenti aggályok továbbra is fennállnak, és az
EFSA szakértői találkozók alkalmával benyújtott és
megvizsgált információk alapján végzett értékelések
nem bizonyították, hogy a javasolt felhasználási körülmé-
nyek között a karbarilt tartalmazó növényvédő szerek
általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv
5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt köve-
telményeknek.

(7) A karbarilt ebből következően nem lehet felvenni a
91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.
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(8) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a
karbarilt tartalmazó növényvédő szerek engedélyei záros
határidőn belül visszavonásra kerüljenek, valamint
meghosszabbításukra ne kerüljön sor, és ilyen termékekre
ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A karbariltartalmú növényvédő szerek megsemmisítésére,
tárolására, forgalomba hozatalára és a meglévő készle-
tekre a tagállam által engedélyezett türelmi idő nem
haladhatja meg a tizenkét hónapot, hogy a meglévő kész-
leteket még egy további termesztési időszakban elhasz-
nálhassák.

(10) Ez a határozat nem sérti a 91/414/EGK irányelv 6. cikke
(2) bekezdésének rendelkezései szerint a karbarilnak a
szóban forgó irányelv I. mellékletébe történő felvételére
irányuló kérelem benyújtását.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A karbaril nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellék-
letében szereplő hatóanyagok jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

a) a karbarilt tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2007.
november 21-ig visszavonják;

b) a karbarilt tartalmazó növényvédő szereket e határozat kihir-
detését követően ne engedélyezzék, illetőleg engedélyüket ne
újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdése
rendelkezéseinek értelmében biztosított türelmi idő a lehető
legrövidebb legyen, és legkésőbb 2008. november 21-én járjon
le.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 21-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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