
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1744/2004,

z dnia 7 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1490/2002 w zakresie zastąpienia Państwa Członkowskiego
sprawozdawcy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, Komisja ma rozpo-
cząć program prac mających na celu stopniowe badanie
substancji czynnych znajdujących się w obrocie dwa lata
po notyfikacji wspomnianej dyrektywy.

(2) Trzeci etap programu prac jest przewidziany w rozpo-
rządzeniach Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr
1490/2002 (3).

(3) Artykuł 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002
odnosi się do możliwości przydzielenia niektórych
substancji innemu Państwu Członkowskiemu, jeśli
Państwo Członkowskie sprawozdawca nie jest w stanie
dotrzymać terminu przedłożenia do Europejskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności projektu sprawoz-
dania z oceny.

(4) Francja poinformowała Komisję, że nie będzie w stanie
przedłożyć projektu sprawozdania z oceny dla substancji
teflubenzuron w terminie określonym w art. 10 ust. 1
wspomnianego rozporządzenia. Zjednoczone Królestwo
wyraziło gotowość zostania Państwem Członkowskim
sprawozdawcą dla tej substancji czynnej. Nowe Państwo

Członkowskie sprawozdawca powinno mieć wystarcza-
jący okres czasu na przygotowanie projektu sprawoz-
dania z oceny, a następnie omawiana substancja powinna
zostać przeniesiona z części A do części B załącznika I.

(5) W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr
1490/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokar-
mowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) W części A skreśla się pozycję dotyczącą teflubenzuronu.

2) W części B dodaje się nastepującą pozycję, zgodnie z kolej-
nością alfabetyczą:

„Teflubenzuron – Zjednoczone Królestwo – BAS-BE”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 października 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2004/71/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004,
str. 104).

(2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151 z
19.6.2003, str. 32).

(3) Dz.U. L 224 21.8.2002, str. 23. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1044/2003.


