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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 85/2014
(2014. gada 30. janvāris),
ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu
darbīgajai vielai vara savienojumi
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

(3)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi
jāgroza.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

(4)

Ņemot vērā mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr.
1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad ne
vēlāk kā 30 mēnešu laikā pirms šīs regulas pielikumā
noteiktā attiecīgā termiņa beigu datuma nav iesniegta
papildu dokumentācija saskaņā ar Īstenošanas regulu
(ES) Nr. 844/2012, Komisija termiņa beigas nosaka tajā
pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas
pieņemšanas, vai agrākajā iespējamajā datumā pēc tās
pieņemšanas.

(5)

Ņemot vērā mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr.
1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad
Komisija pieņem regulu, kurā noteikts, ka kādai šīs
regulas pielikumā minētajai darbīgajai vielai nav atjaunots
apstiprinājums, jo nav izpildīti apstiprinājuma kritēriji,
Komisija termiņa beigas nosaka vai nu tajā pašā datumā,
kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai
regulas spēkā stāšanās datumā, izvēloties attiecīgo vēlāko
datumu, ja vien nav atjaunots darbīgās vielas apstiprinā
jums.

(6)

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

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas
79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta
pirmo daļu,

tā kā:

(1)

(2)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pieli
kuma A daļā noteiktas darbīgās vielas, kuras uzskata par
apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

Darbīgās vielas vara savienojumi apstiprinājuma termiņš
beigsies 2016. gada 30. novembrī. Ir iesniegts pieteikums
par šīs darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Komi
sijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 844/2012 (3) noteiktās
prasības attiecas uz šo darbīgo vielu, tādēļ nepieciešams
pieteikuma iesniedzējiem dot pietiekami ilgu laiku, lai
pabeigtu atjaunošanas procedūru saskaņā ar minēto
regulu. Tādējādi šīs darbīgās vielas apstiprinājuma
termiņš, visticamāk, beigsies, pirms būs pieņemts lēmums
par tā atjaunošanu. Tādēļ ir jāpagarina to apstiprinājuma
periods.

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr.
540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu
(OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).
(3) Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr.
844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu
apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par
augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012.,
26. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza
saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

31.1.2014.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2014. gada 30. janvārī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā 277. rindas “Vara savienojumi” sestajā ailē “Apstiprināšanas
termiņa beigas” datumu “2016. gada 30. novembris” aizstāj ar datumu “2018. gada 31. janvāris”.
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