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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 24. listopadu 2006,
kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem
na možné zařazení orthosulfamuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS
(oznámeno pod číslem K(2006) 5539)
(Text s významem pro EHP)

(2006/806/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července
1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1),
a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny
pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(2)

Společnost Isagro SpA předložila dne 4. července 2005
orgánům Itálie dokumentaci týkající se účinné látky
orthosulfamuron s žádostí o její zařazení do přílohy
I směrnice 91/414/EHS.

(3)

(4)

(5)

Orgány Itálie sdělily Komisi, že na základě předběžného
zkoumání lze usuzovat, že dokumentace týkající se
uvedené účinné látky splňuje požadavky na údaje
a informace stanovené v příloze II směrnice
91/414/EHS. Rovněž se zdá, že předložená dokumentace
splňuje i požadavky na údaje a informace stanovené
v příloze III směrnice 91/414/EHS, pokud jde o jeden
přípravek na ochranu rostlin, který obsahuje dotyčnou
účinnou látku. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice
91/414/EHS byla dokumentace následně žadatelem
zaslána Komisi a ostatním členským státům
a postoupena Stálému výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat.
Toto rozhodnutí by mělo formálně na úrovni Společenství potvrdit, že uvedená dokumentace je považována
v zásadě za vyhovující požadavkům na údaje
a informace podle přílohy II a splňuje požadavky stanovené v příloze III směrnice 91/414/EHS alespoň pro
jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou
účinnou látku.
Tímto rozhodnutím není dotčeno právo Komise požadovat od žadatelů předložení dalších údajů či informací
za účelem objasnění určitých bodů dokumentace.

(1) Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Komise 2006/85/ES (Úř. věst. L 293, 24.10.2006, s. 3).

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace
týkající se účinné látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí,
která byla předložena Komisi a členským státům za účelem
zařazení této látky do přílohy I uvedené směrnice, v zásadě
splňuje požadavky na údaje a informace stanovené v příloze
II uvedené směrnice.
Dokumentace splňuje s ohledem na navrhovaná užití rovněž
požadavky na údaje a informace stanovené v příloze III uvedené
směrnice, pokud jde o jeden přípravek na ochranu rostlin, který
obsahuje dotyčnou účinnou látku.
Článek 2
Členský stát zpravodaj bude pokračovat v podrobném zkoumání dané dokumentace a sdělí Evropské komisi co nejdříve,
nejpozději však do jednoho roku ode dne zveřejnění tohoto
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, závěry tohoto zkoumání společně s doporučeními ohledně zařazení či nezařazení
dotyčné účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS
a jakýmikoli dalšími podmínkami, které s tím souvisejí.
Článek 3
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. listopadu 2006.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU
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PŘÍLOHA
Účinná látka, na kterou se vztahuje toto Rozhodnutí

Č.

1

Obecný název, identifikační číslo CIPAC

Orthosulfamuron
Číslo CIPAC dosud nepřiděleno

Žadatel

Isagro SpA

Datum žádosti

Členský stát zpravodaj

4. červenec 2005

IT

