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DIREKTIVA KOMISIJE 93/50/EGS
z dne 24. junija 1993
o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A Priloge V Direktive Sveta 77/93/EGS in
katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnih območjih teh rastlin
se navedejo v uradnem registru
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti,
ob upoštevanju Direktive Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra
1976 o varstvenih ukrepih proti vnosu v Skupnost organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, in proti
njihovemu širjenju v Skupnosti (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/19/EGS (2), in zlasti člena 6(5) in pete
alinee člena 6(7) Direktive,
ker bi bilo v zvezi s proizvodnjo nekaterih proizvodov, ki niso
navedeni v delu A Priloge V omenjene direktive, npr. krompir
razen semenskega, ali plodovi Citrusa L., Fortunelle Swingle,
Poncirusa Raf. in njihovih hibridov, ki niso napadeni ali okuženi
s škodljivimi organizmi iz Direktive 77/93/EGS, in v zvezi
z ustreznim spremljanjem proizvodnje s strani držav članic,
treba pripraviti seznam proizvajalcev naštetih proizvodov ali,
kjer je to primernejše, skupnih skladišč ali distribucijskih
centrov na pridelovalnih območjih teh proizvodov
v krajevnem, območnem ali državnem registru;

Člen 2
1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise,
potrebne za uskladitev s to direktivo, na dan, ki je naveden
v členu 3(1) Direktive Sveta 91/683/EGS (3). O tem nemudoma
obvestijo Komisijo.
Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.
2. Države članice nemudoma pošljejo Komisiji vse predpise
domače zakonodaje sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3
Ta direktiva je naslovljena na države članice.

ker so ukrepi, določeni v tej direktivi, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,
SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Bruslju, 24. junija 1993

Države članice zagotovijo, da bodo proizvajalci ali skupna skladišča oziroma distribucijski centri na pridelovalnih območjih
proizvodov, navedenih v prilogi te direktive, na seznamu
v krajevnem, območnem ali državnem uradnem registru.

(1) UL L 26, 31.1.1977, str. 20.
(2) UL L 96, 22.4.1993, str. 33.

Za Komisijo
René STEICHEN

Član Komisije

(3) UL L 376, 31.12.1991, str. 29.
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PRILOGA
1. Gomolji Solanuma tuberosuma L., razen semenskega krompirja.
2. Plodovi Citrusa L., Fortunelle Swingle, Poncirusa Raf. in njihovi hibridi.
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