
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 6.)

Bulgária Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff)
Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről

(az értesítés a C(2005) 4722. számú dokumentummal történt)

(2005/870/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
III. melléklete A. részének 12. pontjára,

tekintettel a Bulgária által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. részének 12.
pontjában szereplő rendelkezések értelmében nem
hozhatók be a tagállamokba a Solanum L. növényeknek
és hibridjeiknek a vetőburgonyákon és egyes más, a III.
melléklet A. részének 10. és 11. pontjában meghatáro-
zott burgonyákon kívüli gumói, amelyek azokból az
európai harmadik országokból származnak, amelyeket
nem ismertek el a Clavibacter michiganensis (Smith) Davis
et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et
al. károsító szervezettől (a továbbiakban: a károsító szer-
vezet) mentesnek, vagy amelyek vonatkozó rendelkezéseit
nem ismerték el a szóban forgó károsító szervezet leküz-
déséről szóló közösségi rendelkezésekkel egyenértékűnek.

(2) A Bulgária által benyújtott hivatalos tájékoztatásból és a
területén az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal
képviselői által 2004 márciusában és 2005 márciusában
tett ellenőrző látogatás során gyűjtött adatokból kitűnik,
hogy a szóban forgó károsító szervezet nincs jelen az
országban, valamint hogy Bulgária az említett károsító
szervezetre vonatkozóan ellenőrzési, felügyeleti és vizs-
gálati eljárást alkalmaz mind a burgonyabehozatal,
mind pedig a vetőburgonya és az étkezési burgonya
hazai termesztése terén.

(3) Következésképpen megállapítható, hogy nem áll fenn a
károsító szervezet elterjedésének a veszélye.

(4) Ez a határozat nem sérti az olyan, a későbbiekben tett
megállapításokat, amelyek esetleg azt mutatják, hogy a
károsító szervezet jelen van Bulgáriában.

(5) A Bizottság gondoskodik arról, hogy Bulgária rendelke-
zésre bocsássa valamennyi, a fent említett helyzet felmé-
résének folytatásához szükséges technikai adatot.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Bulgáriát a Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepe-
donicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szerve-
zettől mentesnek kell tekinteni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 6-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2005.12.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/9

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2005/77/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 296., 2005.11.12., 17. o.) módosított irányelv.


