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KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/154/EK
(2009. gada 30. novembris),
ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu ciflufenamīdu kā darbīgo (aktīvo) vielu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(5)

Neierobežojot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienā
kumus, kas izriet no darbīgās vielas iekļaušanas
I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu
mēnešu laikposms pašreizējo pagaidu atļauju pārskatī
šanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas
satur ciflufenamīdu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvā
91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. pantā, paredzētajām
prasībām un I pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem.
Dalībvalstīm pašreizējās pagaidu atļaujas jāpārveido par
pastāvīgām atļaujām, tās jāgroza vai jāatsauc saskaņā ar
Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem. Atkāpjoties no
minētā termiņa, jāparedz ilgāks laika posms, lai iesniegtu
un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra
augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietošanas
veidu saskaņā ar vienotajiem principiem, kas izklāstīti
Direktīvā 91/414/EEK.

(6)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EKK.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzi
numu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un
jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu
Apvienotā Karaliste 2003. gada 17. martā saņēma pietei
kumu no Nisso Chemical Europe GmbH par darbīgās vielas
ciflufenamīda
iekļaušanu
Direktīvas
91/414/EEK
I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2003/636/EK (2)
tika apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga, t. i., prin
cipā to var uzskatīt par atbilstīgu Direktīvas 91/414/EEK
II un III pielikuma prasībām par datiem un informāciju.

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēka veselību un vidi ir
novērtēta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2.
un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz pieteikuma iesnie
dzēja paredzētajiem izmantošanas veidiem. Izraudzītā
ziņotājdalībvalsts 2006. gada 30. janvārī iesniedza novēr
tējuma ziņojuma projektu.

Dalībvalstu un EPNI speciālisti pārskatīja novērtējuma
ziņojumu un 2009. gada 8. aprīlī iesniedza to Komisijai
kā EPNI zinātnisko ziņojumu par ciflufenamīdu (3). Šo
ziņojumu dalībvalstis un Komisija pārskatīja Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un
2009. gada 2. oktobrī tas tika pabeigts kā Komisijas
pārskata ziņojums par ciflufenamīdu.

Vairākās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka augu aizsar
dzības līdzekļi, kas satur ciflufenamīdu, kopumā varētu
apmierināt Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a)
un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā noteiktās
prasības, jo īpaši attiecībā uz lietošanas veidiem, kas
pārbaudīti un sīki aprakstīti Komisijas pārskata ziņojumā.
Tādēļ ir lietderīgi iekļaut ciflufenamīdu minētās direktīvas
I pielikumā, lai atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas
satur šo darbīgo vielu, visās dalībvalstīs varētu piešķirt
saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(1) OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.
(2) OV L 221, 4.9.2003., 42. lpp.
(3) Secinājumi par darbīgās vielas ciflufenamīda riska novērtējuma
pārskatīšanu. EPNI zinātniskais ziņojums (2009) 258, 1.–99. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas
pielikumam.

2. pants
Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 30. septembrim pieņem un
publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu
un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2010. gada
1. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikā
cijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.
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3. pants
1.
Vajadzības gadījumā dalībvalstis līdz 2010. gada
30. septembrim saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai
atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas
satur ciflufenamīdu kā darbīgo vielu. Līdz minētajai dienai tās
jo īpaši pārliecinās, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma
nosacījumi attiecībā uz ciflufenamīdu, izņemot nosacījumus, kas
noteikti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas
turētāja rīcībā ir dokumentācija, kas atbilst minētās direktīvas
II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta 2. punkta nosa
cījumiem, vai arī šāda dokumentācija ir pieejama.

1.12.2009.

Kad tas ir konstatēts, dalībvalstis rīkojas šādi:
a) ja līdzeklis satur ciflufenamīdu kā vienīgo darbīgo vielu, vaja
dzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz
2011. gada 30. septembrim; vai
b) ja līdzeklis satur ciflufenamīdu kā vienu no vairākām darbī
gajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju
vēlākais līdz 2011. gada 30. septembrim vai termiņā, kas
šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā
vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļauj
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no
šiem datumiem.
4. pants

2.
Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz katru atļauto augu
aizsardzības līdzekli, kas satur ciflufenamīdu kā vienīgo vai
vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2010. gada
31. martam, dalībvalstis atkārtoti novērtē līdzekli saskaņā ar
vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK
VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst
minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā
minētās direktīvas I pielikuma ciflufenamīda ieraksta B daļu.
Pamatojoties uz minēto vērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b),
c), d) un e) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Šī direktīva stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī.
5. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī
Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Androulla VASSILIOU

1.12.2009.

PIELIKUMS
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās iekļauj šādu ierakstu:
Nr.

Ciflufenamīds
CAS Nr.: 180409-60-3

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

(Z)-N-[α-(ciklopropilmetoksimino) –
2,3-difluor-6-(trifluormetil)benzil]-2fenilacetamīds

≥ 980 g/kg

2010. gada 1. aprīlis

2020. gada 31. marts

CIPAC Nr.: 759

Īpaši noteikumi

A DAĻA

LV

“302

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Var atļaut lietot tikai kā fungicīdu.
B DAĻA
Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā
Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas
2009. gada 2. oktobrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinā
jumus par ciflufenamīdu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver
riska mazināšanas pasākumus.”
(1) Sīkāka informācija par darbīgo vielu identitāti un to specifikācija ir sniegta pārskata ziņojumā.
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Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzma
nība gruntsūdeņu aizsardzībai, ja darbīgo vielu lieto apgabalos
ar piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstāk
ļiem.
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