
DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 września 2005 r.

zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do ustanowienia
tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków,

oprócz sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji Kuby

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3406)

(2005/649/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja
2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem
do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub
produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we
Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy dyrektywy 2000/29/WE ziemniaki, oprócz
sadzeniaków, pochodzące z Kuby nie mogą być wprowa-
dzane do Wspólnoty. Jednakże dyrektywa zezwala na
odstępstwa od tej zasady, pod warunkiem że nie wystę-
puje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodli-
wych.

(2) Decyzja Komisji 2003/63/WE (2) przewiduje odstępstwo
w odniesieniu do przywożonych ziemniaków, oprócz
sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji
Kuby z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych warun-
ków.

(3) Niemcy i Zjednoczone Królestwo wystąpiły z wnioskiem
o rozszerzenie tego odstępstwa.

(4) Okoliczności uzasadniające odstępstwo nie ulegają
zmianie, a odstępstwa mają dalej zastosowanie.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2003/63/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2003/63/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Państwa Członkowskie dokonujące przywozu przekazują
Komisji i pozostałym Państwom Członkowskim informacje
dotyczące przywożonych na mocy niniejszej decyzji ilości
oraz szczegółowe techniczne sprawozdanie z przepro-
wadzenia urzędowych kontroli określonych w pkt 2
lit. f) Załącznika do dnia 1 września każdego roku kalen-
darzowego, w którym odbywa się przywóz. Kopie wszyst-
kich świadectw fitosanitarnych przekazuje się Komisji.”;

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Artykuł 1 ma zastosowanie do ziemniaków, oprócz sadze-
niaków, które wprowadzane są do Wspólnoty w okresach:

i) od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2006 r.;

ii) od 1 stycznia 2007 r. do 31 maja 2007 r.;

iii) od 1 stycznia 2008 r. do 31 maja 2008 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 września 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2005/16/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 19).

(2) Dz.U. L 24 z 29.1.2003, str. 11.


