
DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 kwietnia 2007 r.

zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych
odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin
truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących

z Argentyny

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1428)

(2007/212/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, rośliny truskawki
(Fragaria L.) przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona,
pochodzące z krajów pozaeuropejskich, innych niż kraje
basenu Morza Śródziemnego, Australia, Nowa Zelandia,
Kanada i kontynentalne stany Stanów Zjednoczonych
Ameryki, nie mogą zasadniczo być wprowadzane do
Wspólnoty. Jednakże wspomniana dyrektywa zezwala
na wprowadzanie odstępstw od tej zasady, pod warun-
kiem ustalenia, że nie zachodzi ryzyko rozprzestrzeniania
organizmów szkodliwych.

(2) Decyzją Komisji 2003/248/WE (2) upoważniono państwa
członkowskie do wprowadzenia tymczasowych
odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy
2000/29/WE, aby umożliwić przywóz roślin truskawki
(Fragaria L.) przeznaczonych do sadzenia, innych niż
nasiona, pochodzących z Argentyny.

(3) Okoliczności uzasadniające te odstępstwa nadal pozostają
w mocy, a nowe informacje stanowiące podstawę dla
dokonania przeglądu warunków szczególnych nie poja-
wiły się.

(4) Należy zatem upoważnić państwa członkowskie,
w ograniczonym okresie i pod szczególnymi warunkami,
do zezwalania na wprowadzenie na ich terytorium takich
roślin.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1 akapit drugi decyzji 2003/248/WE dodaje się lit. e) do
h):

„e) dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.;

f) dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.;

g) dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r.;

h) dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 2 kwietnia 2007 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 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9).

(2) Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 28.


