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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 698/2014
z dnia 24 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do delta-endotoksyny Bacillus
thuringiensis
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.
dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG
i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 78 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2076/2002 (2) delta-endotoksynę Bacillus thuringiensis wymieniono w załącz
niku I określającym substancje czynne, które nie są włączone jako substancje czynne do załącznika I do dyrek
tywy Rady 91/414/EWG (3). Ujęcie tej substancji we wspomnianym wykazie wynikało z tego, że nie dokonano
uprzedniej notyfikacji zobowiązania do przygotowania dalszej dokumentacji dotyczącej tej substancji czynnej.

(2)

Komisja doszła do wniosku, że fakt ujęcia delta-endotoksyny Bacillus thuringiensis w wykazie zawartym w załącz
niku I do rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 może być mylący, jako że w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji (UE) nr 540/2011 (4) wymienia się kilka szczepów Bacillus thuringiensis jako zatwierdzone substancje
czynne.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2076/2002.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo
wego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2002
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 skreśla się wpis „delta-endotoksyna Bacillus turingiensis”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 24 czerwca 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. przedłużające okres wskazany w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady
91/414/EWG i dotyczące niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy oraz cofnięcia zezwoleń na
środki ochrony roślin zawierające te substancje (Dz.U. L 319 z 23.11.2002, s. 3).
(3) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230
z 19.8.1991, s. 1).
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

