
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 listopada 2005 r.

zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego
podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas

solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4525)

(2005/840/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 wpro-
wadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin
lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się
we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Komisji 2004/4/WE (2) wprowadzanie
do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. pochodzących
z Egiptu jest zasadniczo zakazane. Jednakże w sezonie
przywozowym 2004/2005 zezwala się na wprowadzanie
do Wspólnoty tych bulw z „obszarów wolnych od
szkodników” pod określonymi warunkami.

(2) W sezonie przywozowym 2004/2005 wykryto szereg
przypadków Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,
w wyniku czego całkowicie zakazano wywozu egipskich
ziemniaków do Wspólnoty od dnia 6 kwietnia 2005 r.

(3) Egipt przedstawił sprawozdanie na temat przyczyn
wymienionych przypadków. Głównym wnioskiem spra-
wozdania jest potrzeba podjęcia ostrzejszych środków
w odniesieniu do producentów, kontrolerów, ekspor-
terów i punktów pakowania, którzy nie przestrzegają
przepisów dotyczących wywozu ziemniaków do Wspól-
noty. Niektóre środki zostały już podjęte przez Egipt.

(4) Należy ustanowić na poziomie Wspólnoty wymagania
zapewniające skuteczność inspekcji i kontroli ziem-
niaków przeprowadzanych w punktach pakowania
w Egipcie oraz portach wysyłkowych przed ich
wywozem do Wspólnoty.

(5) W świetle informacji dostarczonych przez Egipt Komisja
stwierdziła, że nie ma ryzyka rozprzestrzenienia się Pseu-
domonas solanacearum (Smith) Smith poprzez wprowa-
dzenie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L.
z obszarów Egiptu wolnych od szkodników pod warun-
kiem spełnienia określonych wymagań.

(6) Należy zatem zezwolić na wprowadzanie do Wspólnoty
bulw Solanum tuberosum L. pochodzących z obszarów
Egiptu wolnych od szkodników w sezonie przywo-
zowym 2005/2006 pod określonymi warunkami.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/4/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2004/4/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 „2004/2005” zastępuje się „2005/2006”;

b) w ust. 2 „2004/2005” zastępuje się „2005/2006”.

2) W art. 3 „2004/2005” zastępuje się „2005/2006”.

3) W art. 4 datę „30 sierpnia 2005 r.” zastępuje się datą
„30 sierpnia 2006 r.”.

4) W art. 7 datę „30 września 2005 r.” zastępuje się datą
„30 września 2006 r.”.
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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 2 z 6.1.2004, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2004/836/WE (Dz.U. L 360 z 7.12.2004, str. 30).



5) W Załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1 lit. b) ppkt iii) „2004/2005” zastępuje się
„2005/2006”;

b) w pkt 1 lit. b) ppkt iii) tiret drugie datę „1 stycznia
2005 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2006 r.”;

c) w pkt 1 lit. b) ppkt iii) dodaje się tiret trzecie
w następującym brzmieniu:

„— urzędowo monitorowane od chwili ich przybycia do
punktu pakowania do chwili ich zapakowania
w worki oznakowane zgodnie z pkt 1 lit. b) ppkt
x).”;

d) w pkt 1 lit. b) ppkt v) otrzymuje następujące brzmienie:

„v) bezpośrednio przed wywozem do Wspólnoty urzę-
dowo sprawdzone w porcie wysyłkowym przez
pocięcie 400 bulw z każdego obszaru wolnego od

szkodników z danej przesyłki i wyciągniętych
z przynajmniej dziesięciu worków z danego obszaru
wolnego od szkodników.”;

e) w pkt 1 lit. b) ppkt xii) datę „1 stycznia 2005 r.” zastę-
puje się datą „1 stycznia 2006 r.”;

f) w pkt 5 w akapicie drugim „2004/2005” zastępuje się
„2005/2006”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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