
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 23.)

az egyes harmadik országokból behozandó erdészeti szaporítóanyagok tekintetében nyújtott
biztosítékokra vonatkozó határozatok meghozatalának a tagállamok számára az 1999/105/EK

tanácsi irányelvvel összhangban történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2008) 8589. számú dokumentummal történt)

(2008/989/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 19. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1999/105/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése
értelmében tanácsi határozatot kell elfogadni a harmadik
országokban előállított erdészeti szaporítóanyagok egyen
értékűségéről. A határozat tartalmazza azokat a feltéte
leket is, amelyek fennállása esetén az egyes harmadik
országokban előállított „azonosított származású” és
„szelektált” kategóriájú erdészeti szaporítóanyagokat be
lehet hozni a Közösségbe. Egyes más harmadik országok
esetében azonban a közösségi szinten jelenleg rendelke
zésre álló információk nem elegendőek ahhoz, hogy a
határozatot ezekre az országokra is ki lehessen terjesz
teni. Ez vonatkozik Belaruszra, Bosznia-Hercegovinára,
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra és Új-Zélandra.

(2) Annak érdekében, hogy a harmadik országokban előállí
tott erdészeti szaporítóanyagok tekintetében nyújtott
biztosítékokra vonatkozó határozatok meghozatalának a
tagállamok számára az 1999/105/EK tanácsi irányelv
alapján történő engedélyezéséről szóló, 2005. december
21-i 2005/942/EK bizottsági határozat (2) hatályának
lejárta ne zavarja meg a kereskedelmi szokásokat, enge
délyezni kell, hogy a tagállamok határozatokat hozhas
sanak arra vonatkozóan, hogy az e harmadik országok
ból importált egyes anyagok ugyanolyan garanciákat
nyújtanak-e, mint amelyek a Közösségben előállított erdé
szeti szaporítóanyagra alkalmazandók az 1999/105/EK
irányelv értelmében.

(3) A harmadik országokban előállított erdészeti szaporítóa
nyagok egyenértékűségéről szóló tanácsi határozatnak az
abban a határozatban felsoroltaktól eltérő harmadik
országokra való esetleges jövőbeli kiterjesztése érdekében

elegendő időt kell hagyni e harmadik országok számára,
hogy végrehajtsák a nemzetközi kereskedelemben forgal
mazott nemzetközi erdészeti szaporítóanyagokra vonat
kozó OECD minősítési rendszer előírásait. Ezért e hatá
rozat hatályát 2014. december 31-ig meg kell hosszab
bítani. E határozat alkalmazási időszakának megfelelően
hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a tagállamokba
irányuló behozatalok esetleges megszakításának kocká
zata elkerülhető legyen.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vető
magvak és szaporítóanyagok állandó bizottságának véle
ményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy a mellékletben
felsorolt harmadik országok, illetve az ugyanott szereplő fajok,
kategóriák és alapanyagtípusok tekintetében meghatározzák,
hogy az említett országokban előállított erdészeti szaporítóa
nyagokra ugyanolyan biztosítékok állnak-e rendelkezésre az
alapanyagok engedélyezését és a forgalmazási célú termelésüket
illető intézkedések vonatkozásában, mint a Közösségen belül
előállított és az 1999/105/EK irányelv rendelkezéseinek megfe
lelő erdészeti szaporítóanyagokra.

A mellékletben felsorolt erdészeti szaporítóanyagokhoz csatolni
kell egy, a származási ország által kiállított általános bizonyít
ványt vagy hivatalos bizonyítványt, valamint a harmadik ország
beli szállító által rendelkezésre bocsátandó nyilvántartást, amely
valamennyi kivitelre szánt szállítmány részletes adatait tartal
mazza.

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi
tagállamot az e határozat alapján meghozott határozatokról,
valamint az ilyen határozatok visszavonásáról.
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3. cikk

Ezt a határozatot 2009. január 1-jétől 2014. december 31-ig kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 23-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

Származási ország Faj Kategória Az alapanyag típusa

Belarusz Picea abies Karst. SI SS, St

Bosznia-Hercegovina Pinus nigra Arnold SI SS, St

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Abies alba Mill. SI SS, St

Új-Zéland Pinus radiata D. Don SI SS, St

Felirat:

Kategória.

SI Azonosított származású (source identified)

Az alapanyag típusa

SS Vetőmagforrás (seed source)
St Állomány (stand)

HU2008.12.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/57


