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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 31.)

a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith terjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti
intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló 2004/4/EK

határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 5109. számú dokumentummal történt)

(2006/749/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szer-
vezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000.
május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2004/4/EK bizottsági irányelv (2) értelmében az Egyip-
tomból származó Solanum tuberosum L. gumós növé-
nyeket elvben nem lehet a Közösségbe behozni. Azonban
a 2005/2006-os behozatali évben engedélyezték a „kárte-
vőmentes területekről” származó, speciális feltételeknek
megfelelő ilyen gumós növények behozatalát a Közös-
ségbe.

(2) A 2005/2006-os behozatali év során a Pseudomonas sola-
nacearum (Smith) Smith kisszámú észlelését jegyezték fel.

(3) Egyiptom jelentést nyújtott be ezen észlelések okairól. A
jelentés részletesen beszámol az Egyiptom által hozott
további, szigorúbb intézkedésekről a „kártevőmentes
területek” tekintetében, valamint az észlelésekben érintett
exportőrök vonatkozásában. Bizonyos területek a
2006/2007-es behozatali évre lekerültek a „kártevő-
mentes területek” listájáról. Két érintett exportőr hivatalos
figyelmeztetésben részesült, egyet pedig a 2006/2007-es
évre eltiltottak az exportálástól.

(4) Figyelembe véve az Egyiptomtól kapott tájékoztatást, a
Bizottság megállapította, hogy a Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith terjedésének veszélye nem áll fenn az
Egyiptom „kártevőmentes területeiről” származó, speciális
feltételeknek eleget tevő Solanum tuberosum L. gumós
növények Közösségbe való behozatalával.

(5) Az Egyiptom „kártevőmentes területeiről” származó
Solanum tuberosum L. gumós növények behozatala tehát
engedélyezhető a 2006/2007-es behozatali évre.

(6) A 2004/4/EK határozatot ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/4/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a „2005/2006” helyébe „2006/2007”
lép;

b) a (2) bekezdésben a „2005/2006-os behozatali év”
helyébe „az (1) bekezdésben említett behozatali év” lép.
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2. A 3. cikkben a „2005/2006-os behozatali év” helyébe „a 2.
cikk (1) bekezdésében említett behozatali év” lép.

3. A 4. cikkben a „2006. augusztus 30.” helyébe „2007.
augusztus 31.” lép.

4. A 7. cikkben a „2006. szeptember 30.” helyébe „2007. szep-
tember 30.” lép.

5. A melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1b. pont iii. alpontjában a „2005/2006” helyébe
„2006/2007” lép;

b) az 1b. pont iii. alpontjának második francia bekezdésében
a „2006. január 1.” helyébe „2007. január 1.” lép;

c) az 1b. pont xii. alpontjában a „2006. január 1.” helyébe
„2007. január 1.” lép;

d) az 5. pont második bekezdésében a „2005/2006-os beho-
zatali év” helyébe „a 2. cikk (1) bekezdésében említett
behozatali év” lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 31-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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