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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 11. února 2002,
kterým se mění směrnice 92/33/EHS a prodlužuje se odchylka týkající se dovozních podmínek
pro rozmnožovací materiál a sadbu zeleniny ze třetích zemí
(oznámeno pod číslem K(2002) 427)
(Text s významem pro EHP)

(2002/111/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(4)

Doba účinnosti odchylky stanovené v čl. 16 odst. 2
prvním pododstavci směrnice 92/33/EHS, která byla
rozhodnutím 1999/29/ES prodloužena do 31. prosince
2001, by se proto měla dále prodloužit.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství,
zahradnictví a lesnictví,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 92/33/EHS ze dne
28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu
zeleniny mimo osivo na trh (1), naposledy pozměněnou
rozhodnutím Komise 1999/29/ES (2), a zejména na čl. 16 odst.
2 druhý pododstavec uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Komise má na základě čl. 16 odst. 1 směrnice
92/33/EHS rozhodnout, zda jsou sadba a rozmnožovací
materiál zeleniny jiný než osivo, vypěstovaný ve třetí
zemi a poskytující stejné záruky, pokud se jedná
o povinnosti dodavatele, pravost, vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové prostředí, balení, režim inspekcí,
značení a uzavírání, ve všech těchto směrech rovnocenné sadbě a rozmnožovacímu materiálu zeleniny
jinému než osivo pěstovanému ve Společenství, který
splňuje požadavky a podmínky uvedené směrnice.
V současnosti dostupné údaje o podmínkách, které platí
ve třetích zemích, však stále nedostačují, aby na tomto
stupni Komisi umožnily přijmout takové rozhodnutí
ohledně některé třetí země.
Aby se zabránilo narušení obchodních toků, mělo by se
členským státům dovážejícím sadbu a rozmnožovací
materiál zeleniny jiný než osivo ze třetích zemí povolit,
aby nadále na tyto produkty uplatňovaly podmínky
rovnocenné podmínkám platným podle čl. 16 odst. 2
směrnice 92/33/EHS pro obdobné produkty Společenství.

(1) Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1.
(2) Úř. věst. L 8, 14.1.1999, s. 29.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V čl. 16 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 92/33/EHS
se datum „31. prosince 2001“ nahrazuje datem „31. prosince
2004“.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. února 2002.
Za Komisi
David BYRNE

člen Komise

