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KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/155/EK
(2009. gada 30. novembris),
ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz darbīgās vielas metazahlora tīrību
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

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. punkta otrās daļas otro ievilkumu,
tā kā:
(1)

(2)

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Vārdus “0,01 %” Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma 223. rindā
(metazahlors) 4. ailē (tīrība) aizstāj ar vārdiem “0,05 %”.
2. pants

Pēc pārskatīšanas, kurā ziņotāja dalībvalsts bija Apvienotā
Karaliste, ar Komisijas Direktīvu 2008/116/EK (2) Direk
tīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļāva darbīgo vielu meta
zahloru. Attiecībā uz šo vielu Direktīvā 2008/116/EK
noteikts, ka toluola piemaisījuma, kurš radies ražošanas
procesā, maksimālais līmenis ir 0,01 %. Šā līmeņa noteik
šanas pamatā bija pieteikuma iesniedzēja sniegtā specifi
kācija.

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. janvārim 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.

Pieteikuma iesniedzējs pieprasījis Direktīvas 91/414/EEK
grozījumu, lai palielinātu minēto maksimālo līmeni līdz
0,05 %. Tas iesniedzis informāciju, kas vajadzīga, lai
pamatotu pieprasījumu. Ziņotāja dalībvalsts 2009. gada
2. februārī publicēja papildinājumu (3) novērtējuma ziņo
juma projektam, kurā secināja, ka 0,05 % maksimālais
līmenis nerada cita veida risku papildus riskam, kas jau
ņemts vērā Komisijas pārskata ziņojumā par minēto
vielu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai.
Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

(3)

Tāpēc toluola piemaisījuma, kurš radies metazahlora
ražošanas procesā, maksimālais līmenis jāpalielina līdz
0,05 %.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EEK.

(5)

Šī direktīva būtu jāsāk piemērot tajā pašā dienā, kad sāk
piemērot Direktīvu 2008/116/EK, tāpēc šai direktīvai
jāstājas spēkā iespējami drīz.

(6)

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

(1) OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.
(2) OV L 337, 16.12.2008., 86. lpp.
(3) 2009. gada janvāra 2. papildinājums 4. sējumam, C pielikums,
Apvienotās Karalistes ziņojums un lēmuma priekšlikums, kas
iesniegts Eiropas Komisijā saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK
8. panta 1. punktu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2010 gada 1. februāra.

3. pants
Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
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