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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
SMĚRNICE KOMISE
ze dne 9. září 1987,
kterou se potřetí mění příloha směrnice Rady 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh
a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky
(87/477/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství,

b) v bodu 5 „Alkoxyalkyl- a arylsloučeniny rtuti“ se znění
ve sloupci 2 nahrazuje tímto: „Ošetření osiva obilnin
a osiva řepy“.

s ohledem na směrnici Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání
přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné
látky (1), naposledy pozměněnou směrnicí 87/181/EHS (2),
a zejména na článek 6 uvedené směrnice,

2. V části B „Persistentní chlorované organické sloučeniny“ se
v bodu 1 „Aldrin“ písm. b) sloupci 2 se zrušují slova
„v Irsku a“.

vzhledem k tomu, že pokrok ve vědeckých a technických
poznatcích nezbytně vyžaduje určité změny přílohy směrnice
79/117/EHS;

Článek 2

vzhledem k tomu, že je žádoucí zrušit řadu dočasných
odchylek od zákazů stanovených v uvedené směrnici, protože
jsou nyní dostupné méně nebezpečné prostředky;
vzhledem k tomu, že všechny členské státy informovaly
Komisi, že nemají v úmyslu nebo již nadále nehodlají těchto
odchylek využít;
vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se
stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
1. ledna 1988. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3
Tato směrnice je určena členským státům.

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Příloha směrnice 79/117/EHS se mění takto:
1. V části A „Sloučeniny rtuti“:
a) v bodu 4 „Alkylsloučeniny rtuti“ se znění ve sloupci 2
nahrazuje tímto: „Ošetření osiva cukrové řepy“;

(1) Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36.
(2) Úř. věst. L 71, 14.3.1987, s. 33.

V Bruselu dne 9. září 1987.
Za Komisi
Frans ANDRIESSEN

místopředseda

