
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 430/2006

z dnia 15 marca 2006 r.

zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności
norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem

do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1148/2001
z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności
norm handlowych mających zastosowanie do świeżych
owoców i warzyw (2) ustanawia warunki zatwierdzania
czynności kontrolnych przeprowadzonych przez dane
państwo trzecie, które o to wnioskuje, przed przywozem
do Wspólnoty.

(2) Władze Senegalu przesłały do Komisji wniosek
o zatwierdzenie czynności kontrolnych, za których prze-
prowadzanie odpowiedzialna jest Dyrekcja Ochrony
Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Zasobów Wodnych.
W tym wniosku stwierdza się, że wyżej wymieniona
dyrekcja posiada niezbędny personel, wyposażenie
i urządzenia do przeprowadzania kontroli, że stosuje
ona metody równorzędne do metod określonych
w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001 oraz że
świeże owoce i warzywa wywożone z Senegalu do
Wspólnoty odpowiadają wspólnotowym normom hand-
lowym.

(3) Informacje przesłane przez państwa członkowskie do
Komisji wskazują, że w okresie 2001–2005 częstotliwość

występowania niezgodności z normami handlowymi
w przywozie świeżych owoców i warzyw z Senegalu
była bardzo niska.

(4) Kontrole zgodności przeprowadzone przez Senegal
powinny być zatem zatwierdzone z mocą od daty wpro-
wadzenia w życie procedury współpracy administracyjnej
ustanowionej w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE)
nr 1148/2001.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych
Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kontrole zgodności norm handlowych dotyczących świeżych
owoców i warzyw przeprowadzane przez Senegal przed ich
przywozem do Wspólnoty zostają niniejszym zatwierdzone
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001.

Artykuł 2

Szczegółowe dane dotyczące władzy publicznej i organów
kontroli w Senegalu, określonych w art. 7 ust. 2 akapit drugi
rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, podane są w Załączniku
do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty opublikowania
w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawiadomienia
określonego w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001,
odnoszącego się do ustanowienia współpracy administracyjnej
między Wspólnotą a Senegalem.
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7
z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 156 z 13.6.2001, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 408/2003 (Dz.U. L 62
z 6.3.2003, str. 8).



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Władza publiczna w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar

Senegal

tel. (221) 834 03 97

faks (221) 834 28 54/834 42 90

e-mail: almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Organ kontroli w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001:

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

tel. (221) 834 03 97

faks (221) 834 28 54

e-mail: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr
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