
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1765/2004

z dnia 13 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji
wymienionych w załączniku II

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 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 czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20
listopada 2002 r. przedłużające okres, o którym mowa w
art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady nr 91/414/EWG i dotyczące
niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącz-
nika I do tej dyrektywy oraz cofnięcia zezwolenia na
środki ochrony roślin zawierające te substancje (2)
zawiera tymczasowe środki umożliwiające stworzenie
substancji zastępczej w odniesieniu do zastosowań, co
do których zostały przekazane dodatkowe dowody tech-
niczne przedstawiające zasadniczą potrzebę dalszego
stosowania substancji czynnej oraz brak skutecznej
substancji zastępczej.

(2) Francja przedstawiła nowe dowody uzasadniające
potrzebę dalszych niezbędnych zastosowań. Informacje
te zostały poddane ocenie Komisji przy udziale
ekspertów z Państw Członkowskich.

(3) Odstępstwa powinny być wprowadzane tylko w przypad-
kach, które wydają się być uzasadnione i nie dają
powodów do obaw oraz powinny być ograniczone do
kontroli organizmów szkodliwych, dla których nie
istnieje żadna skuteczna substancja zastępcza.

(4) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
rozporządzenie (WE) nr 2076/2002.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wiersz dotyczący substancji czynnej 4-CPA (kwas 4-chlorofe-
noksyoctowy) w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr
2076/2002 otrzymuje brzmienie:

„4-CPA (kwas 4-chlorofenoksyoc-
towy)

Grecja Winogrono (bezpest-
kowe)

Hisz-
pania

Pomidor, bakłażan

Francja Pomidor, bakłażan”

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 13 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 zmieniona ostatnio
dyrektywą Komisji 2004/71/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str.
104).

(2) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, str. 3. Rozporządzenie zmienione
ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 835/2004 (Dz.U. L 127 z
29.4.2004, str. 43).


