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DIREKTĪVAS
KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/70/ES
(2010. gada 28. oktobris),
ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz termiņu, līdz kuram darbīgā viela
karbendazims paliek iekļauta I pielikumā
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
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)

(3)

(4)

Ar Komisijas Direktīvu 2006/135/EK (2) karbendazimu
kā darbīgo vielu iekļāva Direktīvas 91/414/EEK
I pielikumā. Šis termiņš beidzas 2010. gada
31. decembrī.
Darbīgās vielas iekļaušanu pēc pieprasījuma var atjaunot
uz laikposmu, kas nepārsniedz desmit gadus. Komisija
2007. gada 6. augustā no pieteikuma iesniedzēja saņēma
pieprasījumu par minētās vielas iekļaušanas atjaunošanu.
Pieteikuma iesniedzējs 2008. gada 10. janvārī pieprasī
juma pamatošanai iesniedza tehnisko dokumentāciju
ziņotājai dalībvalstij Vācijai. Vācija 2009. gada 27. jūlijā
sniedza atkārtota novērtējuma ziņojuma projektu. Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestāde veica profesionālapskati, ko
pabeidza 2010. gada 30. aprīlī.
Atjaunošanas procedūru nav iespējams pabeigt pirms
karbendazima iekļaušanas termiņa beigām, un pieteikums
par šādu atjaunošanu tika iesniegts laikus, tādēļ saskaņā
ar Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 5. punktu atļauja par
atjaunošanu jāpiešķir uz laiku, kāds nepieciešams, lai
pabeigtu šo procedūru.

(5)

Tāpēc ir lietderīgi Direktīvā 91/414/EEK izdarīt attiecīgus
grozījumus.

(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 349, 12.12.2006., 37. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā 149. rindā (Karbendazims
(stereoķīmija nav noteikta), CAS Nr. 10605-21-7, CIPAC
Nr. 263) sestajā slejā (Iekļaušana ir spēkā līdz) vārdus
“2010. gada 31. decembris” aizstāj ar vārdiem “2011. gada
13. jūnijs”.
2. pants
Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim 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.
Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. janvāra.
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.
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 28. oktobrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

