
DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 maja 2007 r.

zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem
siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2007/321/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1),
w szczególności jej art. 49,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Zjednoczone Króle-
stwo,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 2002/55/WE Komisja może na
określonych warunkach zwolnić państwo członkowskie
z ustanowionych w wymienionej dyrektywie zobowiązań
dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw.

(2) Zjednoczone Królestwo złożyło wniosek o zwolnienie
z zobowiązań w odniesieniu do niektórych gatunków
i podgatunków.

(3) Jako że nasiona tych gatunków i podgatunków nie są
zazwyczaj reprodukowane w Zjednoczonym Królestwie,
a reprodukowanie dotyczy zazwyczaj wyłącznie mate-
riału rozmnożeniowego i nasadzeniowego innego niż
nasiona, należy zwolnić Zjednoczone Królestwo
z niektórych zobowiązań na mocy dyrektywy
2002/55/WE w odniesieniu do przedmiotowych
gatunków i podgatunków.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału
Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zwalnia się Zjednoczone Królestwo z obowiązku stosowania
dyrektywy 2002/55/WE, z wyłączeniem artykułów od 2 do
20, art. 34 ust. 1 i art. 39, w odniesieniu do następujących
gatunków lub podgatunków.

Allium cepa L.

— gatunek zbiorowy Szalotka

Allium fistulosum L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

Allium sativum L. Czosnek pospolity

Allium schoenoprasum L. Szczypiorek

Rheum rhabarbarum L. Rabarbar

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 maja 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2006/124/WE (Dz.U. L 339 z 6.12.2006,
str. 12).


