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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 6.)

az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 1999/105/EK tanácsi irányelvben előírt egyes
kötelezettségek alól Dánia és Szlovénia felmentéséről

(az értesítés a C(2005) 4727. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán és a szlovén nyelvű szöveg hiteles.)

(2005/871/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 20. cikkére,

tekintettel a Dánia és Szlovénia által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1) Az 1999/105/EK irányelv értelmében egyes feltételek
teljesülése esetén a Bizottság felmentheti az egyes tagál-
lamokat az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazására
vonatkozó, az irányelvben előírt kötelezettségek alól.

(2) Dánia és Szlovénia mentesítést kért kötelezettségei alól
egyes fafajták tekintetében.

(3) Mivel az érintett fajok erdészeti szaporítóanyagát álta-
lában nem szaporítják vagy forgalmazzák ezekben az
államokban, és a fajokhoz tartozó fák nevelése minimális
gazdasági jelentőséggel bír Dánia és Szlovénia számára,
célszerű Dániát és Szlovéniát felmenteni ezen fajok és
azok erdészeti szaporítóanyaga vonatkozásában az
1999/105/EK irányelvben előírt kötelezettségek alól.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vető-
magok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Dánia és Szlovénia az ezen irányelv mellékletében felsorolt fajok
vonatkozásában felmentést kap a 17. cikk (1) bekezdésétől elte-
kintve az 1999/105/EK irányelv alkalmazásának kötelezettsége
alól.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Dán Királyság és a Szlovén Köztársaság
a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 6-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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(1) HL L 11., 2000.1.15., 17. o.



MELLÉKLET

FAJ Dánia Szlovénia

Abies cephalonica ×

Abies pinsapo × ×

Castanea sativa ×

Cedrus atlantica × ×

Cedrus libani × ×

Fraxinus angustifolia ×

Larix sibirica × ×

Picea sitchensis ×

Pinus brutia × ×

Pinus canariensis × ×

Pinus cembra ×

Pinus contorta ×

Pinus halepensis ×

Pinus leucodermis × ×

Pinus pinaster ×

Pinus pinea ×

Pinus radiata × ×

Quercus cerris ×

Quercus ilex ×

Quercus pubescens ×

Quercus suber ×
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