
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 stycznia 2005 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa
dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin

owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 114)

(2005/54/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia
1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin
owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do
produkcji owoców (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit
drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja jest zobowiązana na mocy art. 16 ust. 1 dyrek-
tywy 92/34/EWG do zadecydowania, czy materiał
rozmnożeniowy roślin owocowych oraz rośliny
owocowe wytwarzane w państwie trzecim oraz spełnia-
jące te same wymogi odnoszące się do obowiązków
dostawcy, tożsamości, cech, zdrowia roślin, podłoża
uprawowego, pakowania, przeprowadzonych inspekcji,
oznaczania i plombowania jest porównywalny
z punktu widzenia wszystkich wyżej wymienionych
wymogów materiałowi rozmnożeniowemu roślin owoco-
wych i roślinom owocowym wytwarzanym we Wspól-
nocie i spełniającym wymogi wymienionej dyrektywy.

(2) Jednakże obecnie dostępne informacje co do wymogów
mających zastosowanie w państwach trzecich wciąż są
niewystarczające, aby, na tym etapie, umożliwić Komisji
podjęcie takich decyzji wobec któregoś z państw trzecich.

(3) W celu uniknięcia zakłóceń ustalonych standardów hand-
lowych powinno zezwolić się Państwom Członkowskim
przywożącym z krajów trzecich materiał rozmnożeniowy
roślin owocowych oraz rośliny owocowe na dalsze stoso-

wanie wobec tych produktów wymogów będących odpo-
wiednikami wymogów stosowanych do produktów
otrzymanych we Wspólnocie, zgodnie z art. 16 ust. 2
dyrektywy 92/34/EWG.

(4) Czas stosowania odstępstwa określonego w art. 16 ust. 2
akapit pierwszy dyrektywy 92/34/EWG, który został
przedłużony decyzją Komisji 2002/112/WE (2) do dnia
31 grudnia 2004 r., powinien zostać odpowiednio prz-
edłużony.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Materiału Rozmnożenio-
wego i Roślin Owocowych oraz ich Gatunków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 92/34/EWG datę
„31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23). (2) Dz.U. L 41 z 13.2.2002, str. 44.


