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HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 20.)

az ipkonazol és a maltodextrin hatóanyagnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való
lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi

elismeréséről

(az értesítés a C(2007) 6479. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/20/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 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben
való felhasználásra engedélyezett hatóanyagok közösségi
jegyzékének összeállítását.

(2) Az ipkonazol hatóanyag vonatkozásában a Kureha
GmbH 2007. március 30-án dossziét nyújtott be az
Egyesült Királyság hatóságaihoz, amelyhez mellékelte a
hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe
való felvételére irányuló kérelmét. A maltodextrin ható-
anyag vonatkozásában a Biological Crop Protection Ltd.
2007. július 2-án dossziét nyújtott be az Egyesült
Királyság hatóságaihoz, amelyhez mellékelte a hatóa-
nyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való
felvételére irányuló kérelmét.

(3) Az Egyesült Királyság hatóságai jelezték a Bizottságnak,
hogy az előzetes vizsgálatok szerint az érintett hatóa-
nyagokra vonatkozó dossziék vélhetően megfelelnek a
91/414/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott
adat- és információszolgáltatási követelményeknek.
A benyújtott dossziék vélhetően ugyancsak megfelelnek
egy, az adott hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre
vonatkozóan a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében
előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.
A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével
összhangban ezt követően a dossziékat a kérelmező eljut-
tatta a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz, majd a
dossziékat átadták az Élelmiszerlánc- és Állat-egészség-
ügyi Állandó Bizottságnak.

(4) E határozattal hivatalosan meg kell erősíteni közösségi
szinten, hogy a dossziék elvileg megfelelnek a
91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és
információszolgáltatási követelményeknek, legalább egy,
az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer
esetében pedig az említett irányelv III. mellékletében
előírt követelményeknek.

(5) E határozat nem érinti a Bizottságnak azt a jogát, hogy a
kérelmezőtől a dossziék egyes pontjainak tisztázása érde-
kében további adatokat vagy információkat kérjen.

(6) Az ebben a határozatban előírt intézkedések össz-
hangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság véleményével,
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(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/52/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 214., 2007.8.17., 3. o.) módosított irányelv.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme
nélkül az e határozat mellékletében meghatározott hatóa-
nyagokra vonatkozó dossziék, melyeket a Bizottsághoz és a
tagállamokhoz az érintett hatóanyagoknak az irányelv I. mellék-
letébe történő felvétele céljából nyújtottak be, elvben megfe-
lelnek az irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és infor-
mációszolgáltatási követelményeknek.

A dossziék ugyancsak megfelelnek egy, a hatóanyagot tartal-
mazó növényvédő szer tekintetében az irányelv III. mellékle-
tében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelmé-
nyeknek, figyelembe véve a javasolt felhasználást.

2. cikk

A referens tagállam folytatja az 1. cikkben említett dossziék
részletes vizsgálatát, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb e

határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sétől számított egy éven belül a Bizottság rendelkezésére
bocsátja a vizsgálatra vonatkozó következtetéseket, csatolva az
1. cikkben említett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv
I. mellékletébe történő felvételére vagy felvételének megtagadá-
sára vonatkozó ajánlást, valamint a felvétel feltételeit.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

AZ E HATÁROZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ HATÓANYAGOK

Közhasználatú név, CIPAC-
azonosító szám Kérelmező A kérelem benyújtásának

időpontja Referens tagállam

Ipkonazol
CIPAC-szám: 798

Kureha GmbH 2007. március 30. Egyesült Királyság

Maltodextrin
CIPAC-szám: 801

Biological Crop Protection Ltd. 2007. július 2. Egyesült Királyság
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