
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 30.)

a 2005/56/EK tanácsi irányelv követelményeit nem teljesítő egyes vetőburgonyák ideiglenes
forgalomba hozataláról

(az értesítés a C(2007) 1852. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/328/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június
13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22.
cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Svédországban a 2002/56/EK irányelvnek a közvetlen
utódnemzedékben az enyhe vagy súlyos vírusfertőzés
tüneteit mutató egyedek arányára vonatkozó követelmé-
nyét teljesítő, nemzeti környezetvédelmi feltételeknek
megfelelő és „minősített vetőburgonya” kategóiájába
sorolt vetőburgonya rendelkezésre álló mennyisége nem
elegendő, ezért nem alkalmas arra, hogy a szóban forgó
tagállam szükségleteit kielégítse.

(2) A vetőburgonya iránti szükségletet nem lehet olyan más
tagállamból vagy harmadik országból származó vetőbur-
gonyával kielégíteni, amely a 2002/56/EK irányelv vala-
mennyi követelményét teljesíti.

(3) Ennek megfelelően Svédország számára kevésbé szigorú
követelmények mellett engedélyezni kell a vetőburgonya
2007. június 30-ig való forgalomba hozatalát.

(4) Ezen túlmenően olyan más tagállamok számára, ame-
lyeknek módjában áll Svédországot vetőburgonyával
ellátni – függetlenül attól, hogy a vetőburgonya betaka-
rításának helyszíne egy tagállam vagy egy harmadik
ország –, engedélyezni kell e vetőburgonyák forgalomba
hozatalát.

(5) Helyénvaló, hogy Svédország koordinátorként lépjen fel
annak biztosítása érdekében, hogy az e határozat értel-
mében engedélyezett vetőburgonya összes mennyisége ne
haladja meg az e határozatban megállapított maximális
mennyiséget.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vető-
magok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véle-
ményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/56/EK irányelvnek a közvetlen utódnemzedékben a
súlyos vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek arányára vonat-
kozó követelményeknek nem megfelelő és a „minősített vető-
burgonya” kategóriájába sorolt vetőburgonya Közösségben való
forgalomba hozatalát 2007. június 30-ig engedélyezni kell, az e
határozat mellékletében megállapított, illetve az alábbi feltételek
szerint:

a) a „minősített vetőburgonya” kategóriájába sorolt vetőburgo-
nyák esetében a közvetlen utódnemzedékben a súlyos vírus-
fertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg
a mellékletben meghatározott százalékos arányt;

b) a hatósági címkén fel kell tüntetni a „minősített vetőbur-
gonya” kategóriájába sorolt vetőburgonyák esetében a
közvetlen utódnemzedékben a súlyos vírusfertőzés tüneteit
mutató egyedek százalékos arányát, amelyet a 2002/56/EK
irányelv 2. cikke c) pontjának iv. alpontja értelmében lefoly-
tatott hatósági vizsgálattal kell megállapítani;

c) a vetőburgonyákat e határozat 2. cikke szerint kell forga-
lomba hozni.

2. cikk

Az 1. cikkben említett vetőburgonyát forgalmazni kívánó
burgonyaszállítónak a székhelye szerinti tagállamban vagy a
behozatal céltagállamában kell az engedélyt kérelmeznie.

Az érintett tagállam a szállító számára engedélyezi a szóban
forgó vetőburgonya forgalmazását, kivéve ha:

a) elegendő bizonyíték áll rendelkezésre annak kétségbe voná-
sához, hogy a szállító képes az engedélyben szereplő vető-
burgonya-mennyiség forgalmazására; vagy

b) a vonatkozó eltérés értelmében a forgalmazásra engedélye-
zett teljes mennyiség meghaladja az e határozat mellékle-
tében megállapított maximális mennyiséget.
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(1) HL L 193., 2002.7.20., 60. o. A legutóbb a 2005/908/EK bizottsági
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3. cikk

A határozat alkalmazásában a tagállamok adminisztratív segít-
séget nyújtanak egymásnak.

Svédország koordinátor tagállamként lép fel annak biztosítása
érdekében, hogy az engedélyezett vetőburgonya összes mennyi-
sége ne haladja meg az e határozatban megállapított maximális
mennyiséget.

A 2. cikk értelmében megfogalmazott kérelmet kézhez kapó
tagállamnak értesítenie kell a koordinátor tagállamot a kére-
lemben foglalt mennyiségről. A koordinátor tagállam azonnali
hatállyal értesíti a bejelentő tagállamot arról, hogy az engedé-
lyezéssel túllépik-e a maximális mennyiséget.

4. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot az e határozat alapján jóváhagyott forgalom-
bahozatali engedélyekben foglalt mennyiségekről.

5. cikk

Ennek a határozatnak a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 30-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

Fajok Fajta típusa Maximális mennyiség
(tonna)

A közvetlen utódnemzedékben a
súlyos vírusfertőzés tüneteit mutató

egyedek aránya (%)

Burgonya (nagyon korai és korai fajták)
Early Puritan

100 20

(keményítőfajták)
Seresta

400
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