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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 575/2006
ze dne 7. dubna 2006,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud jde o počet
a název stálých vědeckých komisí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
(3)

Aby se zohlednilo založení další vědecké komise pro
zdraví rostlin, je třeba změnit název „komise pro zdraví
rostlin, přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků
na ochranu rostlin“.

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 28 odst. 4 druhý
pododstavec uvedeného nařízení,

(4)

Nařízení (ES) č. 178/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

(1)

(2)

Ochrana zdraví rostlin je zásadním činitelem bezpečnosti
potravinového řetězce a vývoj v poslední době vyžaduje
vyšší počet vědeckých posouzení rostlinolékařských rizik.
Schopnost zpracovávat odborné posudky v rámci
vědecké komise Evropského úřadu pro bezpečnost
potravin, která je zodpovědná za stanoviska v oblasti
zdraví rostlin, přípravků na ochranu rostlin a reziduí
přípravků na ochranu rostlin, umožňují jen specifická
a omezená vědecká hodnocení v oblasti zdraví rostlin.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin s cílem čelit
rostoucímu počtu žádostí o vědecké posudky v oblasti
zdraví rostlin předal Komisi oficiální žádost o vytvoření
nové stálé vědecké komise se širokou škálou odborných
posudků v různých oblastech týkajících se zdraví rostlin,
jako jsou například entomologie, mykologie, virologie,
bakteriologie, botanika, agronomie, karanténa rostlin
a epidemiologie nemocí rostlin.

Článek 1
V článku 28 nařízení (ES) č. 178/2002 se odstavec 4 mění
takto:
1. písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) komise pro přípravky na ochranu rostlin a rezidua
přípravků na ochranu rostlin“;
2. doplňuje se nové písmeno i), které zní:
„i) komise pro zdraví rostlin.“.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2006.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU

člen Komise

(1) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES)
č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

