
Nr. 23/52 24.4.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsdirektiv 2004/60/EF av 23. april 2004 1) 
om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk 
på oppføring av kinoksyfen som aktivt stoff(2) ble dette 
stoffet oppført i vedlegg I til nevnte direktiv.

Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig 2) 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/
EØF med hensyn til plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder dette aktive stoffet, og særlig til å vurdere 
eksisterende midlertidige godkjenninger og senest innen 
utgangen av denne fristen omgjøre disse godkjenningene 
til endelige godkjenninger, endre dem eller tilbakekalle 
dem i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/
EØF.

Fristene for gjennomføring fastsatt i direktiv 2004/60/3) 
EF samsvarer ikke med fristene som gjelder for andre 
nye aktive stoffer. Framgangsmåten for alle nye aktive 
stoffer i forbindelse med den nye vurderingen bør 
harmoniseres.

Direktiv 2004/60/EF bør derfor endres.4) 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 5) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 3 i direktiv 2004/60/EF gjøres følgende endringer: 
 

 

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/71/EF (EUT L 127 av 29.4.2004, s. 104). 

(2) EUT L 120 av 24.4.2004, s. 39. 

Nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder kinoksyfen, enten 
som eneste aktive stoff eller som ett av flere aktive stoffer, 
som alle var oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 
31. august 2004, vurdere produktet på nytt i samsvar med 
de ensartede prinsippene i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF  
på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i 
vedlegg III til nevnte direktiv. På grunnlag av denne vurdering 
skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

a) dersom produktet inneholder kinoksyfen som eneste aktive 
stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 
innen 28. februar 2006, eller

b) dersom produktet inneholder kinoksyfen som ett av flere 
aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 
godkjenningen innen 28. februar 2006, eller innen fristen 
som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i det 
eller de direktivene der det eller de relevante stoffene ble 
oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, avhengig av 
hvilken dato som kommer sist.»

Artikkel 2

Dette direktiv trer i kraft 1. september 2004.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. september 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/97/EF

av 27. september 2004

om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister(*) 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 28.9.2004, s. 53, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 4.
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