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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Φεβρουαρίου 2002
για την τροποποίηση της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ ώστε να παραταθεί η παρέκκλιση σχετικά µε τους όρους
εισαγωγής φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών από τρίτες χώρες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 427]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/111/ΕΚ)
σουν να εφαρµόζουν στα εν λόγω προϊόντα όρους ισοδύναµους µε εκείνους που ισχύουν για παρόµοια κοινοτικά
προϊόντα, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 της
οδηγίας 92/33/ΕΟΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου
1992, για την εµπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού
κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/29/ΕΚ της Επιτροπής (2),
και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

(4)

Θα πρέπει ανάλογα να παραταθεί περαιτέρω η περίοδος
εφαρµογής της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 16
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ, η
οποία παρατάθηκε έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 µε την
απόφαση 1999/29/ΕΚ.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής σπόρων προς
σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού για τη γεωργία, τα
κηπευτικά και τη δασοκοµία,

(1)

(2)

(3)

Η Επιτροπή καλείται, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ, να αποφασίσει κατά
πόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, που παράγονται σε
τρίτη χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις
υποχρεώσεις του προµηθευτή, την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα φυτοϋγειονοµικά θέµατα, το περιβάλλον ανάπτυξης, τη συσκευασία, τις ρυθµίσεις όσον αφορά
τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, τη σήµανση και τη σφράγιση, είναι ισοδύναµα, από πάσης απόψεως, προς το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια, εκτός των σπόρων προς
σπορά, που παράγονται στην Κοινότητα και πληρούν τις
απαιτήσεις και τους όρους της ανωτέρω οδηγίας.
Ωστόσο, τα σήµερα διαθέσιµα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις
προϋποθέσεις που ισχύουν σε τρίτες χώρες εξακολουθούν
να µην είναι επαρκή ώστε να είναι η Κοινότητα σε θέση,
στην παρούσα φάση, να λάβει µια τέτοια απόφαση ως προς
οποιαδήποτε τρίτη χώρα.
Προκειµένου να αποφευχθεί η αναστάτωση των εµπορικών
ροών, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη, όταν εισάγουν πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών,
εκτός των σπόρων προς σπορά, από τρίτες χώρες, να συνεχί-

(1) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 29.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 92/33/
ΕΟΚ, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2001» αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2004».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

