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(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 2 päivänä huhtikuuta 2001,

yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta
hyväksymisestä metyylimesosulfuronin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden

markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1000)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/287/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattami-
sesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direk-
tiivin 91/414/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 2000/80/EY (2), ja erityisesti sen 6
artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 91/414/ETY (jäljempänä ’direktiivi’) sääde-
tään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoai-
neita koskevan yhteisön luettelon laatimisesta.

(2) Aventis toimitti 15 päivänä joulukuuta 2000 Ranskan
viranomaisille metyylimesosulfuroni-tehoainetta koske-
van asiakirja-aineiston kyseisen tehoaineen sisällyttämi-
seksi direktiivin liitteeseen I.

(3) Ranskan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että asia-
kirja-aineisto näyttää ensimmäisen tutkimuksen perus-
teella täyttävän direktiivin liitteessä II säädetyt tietovaati-
mukset. Lisäksi ne katsovat, että asiakirja-aineisto sisältää
direktiivin liitteessä III säädetyt, yhteen kyseessä olevaa
tehoainetta sisältävään kasvinsuojeluaineeseen liittyvät
tietovaatimukset. Tämän jälkeen asiakirja-aineisto toimi-
tettiin 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komis-
siolle ja muille jäsenvaltioille.

(4) Asiakirja-aineisto toimitettiin pysyvälle kasvinsuojeluko-
mitealle 2 päivänä helmikuuta 2001.

(5) Direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa edellytetään yhteisön
tasolla toteutettavaa muodollista varmistusta siitä, että
kukin asiakirja-aineisto täyttää periaatteessa direktiivin
liitteessä II säädetyt tietovaatimukset ja direktiivin liit-
teessä III säädetyt, vähintään yhteen kyseessä olevaa
tehoainetta sisältävään kasvinsuojeluaineeseen liittyvät
tietovaatimukset.

(6) Tällainen varmistus on tarpeen, jotta asiakirja-aineiston
yksityiskohtainen tutkimus voitaisiin tehdä ja jotta jäsen-
valtioilla olisi mahdollisuus myöntää kyseistä tehoainetta
sisältäville kasvinsuojeluaineille väliaikainen lupa direk-
tiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(7) Tällainen päätös ei estä komissiota pyytämästä hakijalta
lisätietojen toimittamista esittelevälle jäsenvaltiolle asia-
kirja-aineiston joidenkin kohtien selventämiseksi. Asia-
kirja-aineiston selventämiseksi esitetty lisätietoja koskeva
pyyntö ei vaikuta jäljempänä 9 kohdassa tarkoitettuun
kertomuksen jättämisen määräaikaan.

(8) Jäsenvaltioiden ja komission välillä on sovittu, että
Ranska tekee yksityiskohtaisen tutkimuksen metyylime-
sosulfuronia koskevasta asiakirja-aineistosta.

(9) Ranskan on ilmoitettava komissiolle mahdollisimman
pian ja joka tapauksessa viimeistään vuoden kuluttua
tämän päätöksen julkaisemisesta tutkimustensa
päätelmät, mahdolliset suositukset tehoaineen lisäämi-
sestä tai lisäämättä jättämisestä direktiivin liitteeseen I ja
mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

(10) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) EYVL L 309, 9.12.2000, s. 14.
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asiakirja-aineisto, jonka Aventis toimitti komissiolle ja jäsenvaltioille metyylimesosulfuroni-tehoaineen
lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja joka toimitettiin pysyvälle kasvinsuojelukomitealle 2
päivänä helmikuuta 2001, täyttää periaatteessa direktiivin liitteessä II säädetyt tietovaatimukset. Asiakirja-
aineisto täyttää direktiiviin liitteessä III säädetyt, yhteen metyylimesosulfuronia sisältävään kasvinsuojeluai-
neeseen liittyvät tietovaatimukset ehdotettujen käyttötarkoitusten osalta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä huhtikuuta 2001.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen


