
DECYZJA RADY

z dnia 26 listopada 2007 r.

zmieniająca decyzję 2003/17/WE w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych
w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie

równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/780/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca
1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastew-
nych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca
1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożo-
wych (2), w szczególności jej art. 16 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (3),
w szczególności jej art. 23 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych
i włóknistych (4), w szczególności jej art. 20 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji Rady nr 2003/17/WE (5) określono, że limito-
wane czasowo inspekcje polowe przeprowadzane
w niektórych krajach trzecich na uprawach nasiennych
roślin uprawnych niektórych gatunków są uznawane za
równoważne z inspekcjami polowymi przeprowadza-
nymi zgodnie z przepisami wspólnotowymi, a materiał
siewny niektórych gatunków produkowany w tych
krajach jest uważany za równoważny z materiałem
siewnym produkowanym zgodnie z przepisami wspólno-
towymi.

(2) Stwierdzono, że wspomniane inspekcje polowe w krajach
trzecich nadal dają te same gwarancje, co inspekcje prze-
prowadzane przez państwa członkowskie. W związku
z powyższym te inspekcje polowe powinny w dalszym
ciągu być uznawane za równoważne.

(3) Ponieważ decyzja 2003/17/WE wygaśnie w dniu
31 grudnia 2007 r., należy przedłużyć okres, w którym
zgodnie z tą decyzją uznawana jest równoważność. Pożą-
dane jest ograniczenie tego okresu do pięciu lat.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2003/17/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 6 decyzji 2003/17/WE data „31 grudnia 2007 roku”
zostaje zastąpiona datą „31 grudnia 2012 roku”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Rady
J. SILVA

Przewodniczący
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(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmie-
niona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18).

(2) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmie-
niona dyrektywą Komisji 2006/55/WE (Dz.U. L 159 z 13.6.2006,
str. 13).

(3) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/117/WE.

(4) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/117/WE.

(5) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10. Decyzja ostatnio zmieniona rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).


