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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 30.)

az Ibériai-félszigetről származó Pinus pinaster Ait. Franciaország egyes körzeteiben oltásra vagy
ültetésre szánt szaporítóanyagának, amely ezeken a területeken az 1999/105/EK tanácsi irányelv
értelmében felhasználásra alkalmatlan, a végfelhasználó részére történő forgalmazása Franciaország

általi betiltása engedélyezéséről

(az értesítés a C(2005) 4534. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2005/853/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló,
1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelvre (1) és
különösen annak 17. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Franciaország engedélyt kért az Ibériai-félszigetről szár-
mazó Pinus pinaster Ait. oltásra vagy ültetésre szánt
szaporítóanyagának a végfelhasználó részére történő
forgalmazásának betiltására Franciaország valamennyi
közigazgatási körzetében, kivéve Provence-Alpes-Côte-
d'Azur, Languedoc-Roussillon és Korzika régiókat.

(2) A kérelmet Franciaország alátámasztotta az 1999/105/EK
irányelv 17. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában
felsorolt valamennyi információval, a tagállamok megha-
tározott erdészeti szaporítóanyagok végfelhasználó
részére történő forgalmazásának betiltására vonatkozó

felhatalmazása tekintetében az 1999/105/EK tanácsi
irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2002. szeptember 9-i
1602/2002/EK bizottsági rendeletnek (2) megfelelően.

(3) Franciaország kereskedelmi erdészeti bizonyítékokat szol-
gáltatott arra vonatkozóan, hogy az Ibériai-félsziget egyes
régióiból származó magokról a fent említettek kivételével
a francia régiókban nevelt Pinus pinaster Ait. fák nem
tudnak alkalmazkodni az ezekben a régiókban tapasztal-
ható alacsony hőmérséklethez. A bizonyíték a különösen
az 1956., 1963. és 1985. év során bekövetkezett kemény
fagyoknak a fák túlélésére gyakorolt katasztrofikus hatása
volt. Az 1999/105/EK irányelv 2. cikke g) pontjának
meghatározása alapján, amely az 1999/105/EK irányelv
9. cikke értelmében közzétételre került, és hozzáférhetővé
vált a Bizottság és más tagállamok számára, megfelelő
módon lezajlott az Ibériai-félsziget minden egyes szárma-
zási körzete, valamint Franciaország Alpes-Côte-d’Azur,
Languedoc-Roussillon és Korzika körzete klimatikus
viszonyainak az összevetése.

(4) Célszerű engedélyezni Franciaországnak az erdészeti
szaporítóanyag végfelhasználó részére történő forgalma-
zásának betiltását.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vető-
magok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága vélemé-
nyével,
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(1) HL L 11., 2000.1.15., 17. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal
módosított irányelv. (2) HL L 242., 2002.9.10., 18. o.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Franciaország engedélyt kap az Ibériai-félszigetről származó Pinus pinaster Ait. oltásra vagy ültetésre szánt
szaporítóanyagának a végfelhasználó részére történő forgalmazásának betiltására Franciaország valamennyi
közigazgatási körzetében, kivéve Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon és Korzika régiókat.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 30-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A Pinus pinaster Ait. származási körzetei az Ibériai-félszigeten

a) Spanyolország:

Származási körzetekre történő hivatkozások Spanyolországnak
az 1999/105/EK irányelv 9. cikkével összhangban közzétett, a
jóváhagyott alapanyagokról szóló hivatalos spanyol jegyzékében

Származási körzet neve

1a Noroeste (partvidéki)

1b Noroeste (szárazföldi)

5 Bajo Tietar

15 Sierra de Espadan

16 Levante

18 Moratalla

19 Sierra Almijara-Nevada

20 Sierra Bermeja

A Benicasim

C Litoral Catalan

D La Safor

E Fuencaliente

F Sierra de Oria

G Serrania de Ronda

b) Portugália:

— a teljes terület.
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