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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2010/70/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Οκτωβρίου 2010
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη λήξη της ημερομηνίας για
την καταχώριση της δραστικής ουσίας carbendazim στο παράρτημα I
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊ
όντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
δεύτερη περίπτωση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την οδηγία 2006/135/ΕΚ της Επιτροπής (2), η ουσία
carbendazim καταχωρίστηκε ως δραστική ουσία στο παράρ
τημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Η εν λόγω καταχώριση
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

(2)

Κατόπιν αίτησης η καταχώριση μιας δραστικής ουσίας μπο
ρεί να ανανεωθεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα
έτη. Στις 6 Αυγούστου 2007 η Επιτροπή έλαβε τέτοια
αίτηση από τον κοινοποιούντα σχετικά με την ανανέωση
της καταχώρισης της εν λόγω ουσίας.

(3)

(4)

Στις 10 Ιανουαρίου 2008 ο κοινοποιών υπέβαλε τεχνικό
φάκελο στη Γερμανία, που είναι το κράτος μέλος-εισηγητής,
προς υποστήριξη της αίτησής του. Η Γερμανία υπέβαλε το
σχέδιο έκθεσης επανεκτίμησής της στις 27 Ιουλίου 2009. Η
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πραγμα
τοποίησε στη συνέχεια επαναξιολόγηση ομοτίμων, η οποία
οριστικοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2010.
Επειδή είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέω
σης πριν από την ημερομηνία λήξης της καταχώρισης της
ουσίας carbendazim και επειδή η αίτηση ανανέωσης υπο
βλήθηκε εγκαίρως, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, χορηγείται ανανέωση για την
περίοδο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της εν λόγω
διαδικασίας.

(5)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως
η οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 349 της 12.12.2006, σ. 37.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, στη σειρά αριθ. 149
[carbendazim (μη δηλωμένες στερεοχημικές παράμετροι) αριθ. CAS
10605-21-7 αριθ. CIPAC 263], στην έκτη στήλη (λήξη της κατα
χώρισης), οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2010» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «13 Ιουνίου 2011».
Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από τις
31 Δεκεμβρίου 2010, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδη
γία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατά
ξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα
φορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2010.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

