
DYREKTYWA KOMISJI 2005/77/WE

z dnia 11 listopada 2005 r.

zmieniająca załącznik V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed
wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych

i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

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 wprowadzeniem
do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub
produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we
Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2000/29/WE ustanawia pewne środki prze-
ciwko rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie orga-
nizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślin-
nych. Dyrektywa ustanawia również zasady stosowania
paszportów roślin potwierdzających, że rośliny lub
produkty roślinne pomyślnie przeszły wspólnotowy
system kontroli.

(2) Obecnie paszporty roślin są wymagane do przemie-
szczania we Wspólnocie, inaczej niż lokalnie, kwalifiko-
wanego materiału siewnego Helianthus annuus L., Lycoper-
sicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. i Phaseolus L.

(3) W celu poprawy ochrony fitosanitarnej nasion Helianthus
annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
i Phaseolus L. wymóg, zgodnie z którym nasionom prze-
mieszczanym we Wspólnocie inaczej niż lokalnie musi
towarzyszyć paszport roślin, powinien być stosowany
w odniesieniu do wszystkich nasion tych gatunków.

(4) Załącznik V do dyrektywy 2000/29/WE należy zatem
odpowiednio zmienić.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W pkt 2.4 sekcji I części A załącznika V do dyrektywy
2000/29/WE ostatnie tiret otrzymuje brzmienie:

„— Nasiona Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. oraz Phaseolus L.”.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej
do dnia 30 kwietnia 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.
Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst
tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami
a niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia
1 maja 2006 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odnie-
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie-
sienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji tekst głównych
przepisów prawa krajowego, które przyjmą w obszarze objętym
niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 listopada 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).


