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EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS

L 99/9

KOMISIJAS LĒMUMS
(2001. gada 2. aprīlis),
ar ko principā atzīst, ka sīkai izpētei ir iesniegta pilna dokumentācija saistībā ar
mezosulfuronmetila iespējamo iekļaušanu I pielikumā Padomes Direktīvai 91/414/EEK par augu
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū
(paziņots ar dokumentu Nr. C(2001) 1000)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2001/287/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(5)

Direktīvas 6. panta 3. punkts pieprasa oficiālu apstiprinājumu Kopienas līmenī tam, ka katra dokumentācija principā atbilst II pielikumā paredzētajām prasībām
attiecībā uz datiem un informāciju, un - vismaz attiecībā
uz vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir attiecīgā aktīvā viela – direktīvas III pielikuma prasībām.

(6)

Šis apstiprinājums ir vajadzīgs, lai varētu sīki pārbaudīt
dokumentāciju, kā arī, lai dalībvalstīm būtu iespēja
saskaņā ar direktīvas 8. panta 1. punktu piešķirt
pagaidu atļauju izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kas
satur šo aktīvo vielu.

(7)

Šīs lēmums neierobežo Komisijas tiesības lūgt pretendentu iesniegt papildu datus vai informāciju ziņotājai
dalībvalstij nolūkā precizēt atsevišķus dokumentācijas
punktus. Lūgums iesniegt papildu datus, kas vajadzīgi,
lai precizētu dokumentāciju, neietekmē 9. punktā
minētā ziņojuma iesniegšanas termiņu.

(8)

Dalībvalstis un Francija vienojas, ka Francija veiks mezosulfuronmetila dokumentācijas sīku izpēti.

(9)

Francija pēc iespējas ātrāk un vēlākais gada laikā pēc šā
lēmuma publicēšanas dienas ziņos Komisijai par izpētes
secinājumiem, pievienojot visus ieteikumus attiecībā uz
iekļaušanu vai neiekļaušanu un visus ar to saistītos nosacījumus.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1),
kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu
2000/80/EK (2), un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 91/414/EEK (turpmāk tekstā “Direktīva”)
paredz izstrādāt tādu Kopienas aktīvo vielu sarakstu, ko
atļauts iekļaut augu aizsardzības līdzekļu sastāvā.

(2)

Aktīvās vielas mezosulfuronmetila dokumentāciju Francijas iestādēm 2000. gada 15. decembrī iesniedza
Aventis, lai panāktu šīs vielas iekļaušanu direktīvas I pielikumā.

(3)

Francijas iestādes ir norādījušas Komisijai, ka sākotnējā
pārbaudē ir konstatēta dokumentācijas atbilstība direktīvas II pielikuma prasībām attiecībā uz datiem un informāciju. Turklāt tās uzskata, ka dokumentācijā ir iekļauti
dati un informācija, kas direktīvas III pielikumā pieprasīta attiecībā uz vienu augu aizsardzības līdzekli, kas
satur minēto aktīvo vielu. Pēc tam saskaņā ar 6. panta
2. punkta noteikumiem pretendents nosūtīja dokumentāciju Komisijai un citām dalībvalstīm.

(4)

2001. gada 2. februārī dokumentāciju nosūtīja Pastāvīgajai augu veselības komitejai.

(1) OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.
(2) OV L 309, 9.12.2000., 14. lpp.
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IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Dokumentācija, ko Aventis iesniedza Komisijai un dalībvalstīm, lai iekļautu mezosulfuronmetilu kā aktīvo
vielu I pielikumā Direktīvai 91/414/EEK, un ko 2001. gada 2. februārī nosūtīja Pastāvīgajai augu veselības
komitejai, principā atbilst direktīvas II pielikumā paredzētajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju. Dokumentācija atbilst direktīvas III pielikumā izklāstītajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju vienam augu aizsardzības līdzeklim, kas satur mezosulfuronmetilu, ņemot vērā piedāvāto izmantojumu.
2. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 2. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
David BYRNE

