31.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/55

DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 grudnia 2008 r.
upoważniająca państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE, do podjęcia
decyzji odnośnie do równoważności gwarancji dostarczanych w odniesieniu do leśnego
materiału rozmnożeniowego przywożonego z określonych krajów trzecich
(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8589)
(2008/989/WE)
czas konieczny do wdrożenia przez nie Międzynarodo
wego Systemu Certyfikacji Leśnego Materiału Rozmnoże
niowego Przemieszczanego w Handlu Międzynarodowym
w ramach OECD. Dlatego należy przedłużyć okres
obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia
2014 r. Okres obowiązywania niniejszej decyzji powi
nien być wystarczająco długi, aby uniknąć ryzyka
zakłóceń w przywozie do państw członkowskich.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia
1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnoże
niowym (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3,
(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy 1999/105/WE przy
jęta została decyzja Rady w sprawie równoważności
leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego
w krajach trzecich i określająca warunki, na jakich
leśny materiał rozmnożeniowy kategorii „z rozpozna
nego źródła” oraz kategorii „wyselekcjonowany” wypro
dukowany w określonych krajach trzecich może być
przywożony do Wspólnoty. Jednakże w przypadku nie
których innych państw trzecich informacje, które posiada
obecnie Wspólnota, nie są wystarczające, aby ta decyzja
objęła te kraje trzecie. Dotyczy to Białorusi, Bośni
i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Mace
donii i Nowej Zelandii.

Aby uniknąć zakłóceń mechanizmów handlowych, po
zakończeniu
obowiązywania
decyzji
Komisji
2005/942/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. upoważniającej
państwa członkowskie do podejmowania decyzji, na
mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE, w sprawie speł
nienia warunków w odniesieniu do leśnego materiału
rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich (2)
należy upoważnić państwa członkowskie do podejmo
wania decyzji, czy dany materiał przywożony z tych
państw trzecich dostarcza takich samych gwarancji co
leśny materiał rozmnożeniowy wyprodukowany we
Wspólnocie, zgodnie z dyrektywą 1999/105/WE.

Aby w przyszłości umożliwić ewentualne rozszerzenie
zakresu obowiązywania decyzji Rady w sprawie równo
ważności leśnego materiału rozmnożeniowego produko
wanego w krajach trzecich o kraje trzecie, inne niż
wyszczególnione w powyższej decyzji, niezbędny jest

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2000, s. 17.
(2) Dz.U. L 342 z 24.12.2005, s. 92.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału
Rozmnożeniowego
dla
Rolnictwa,
Ogrodnictwa
i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Państwa członkowskie upoważnione są do podjęcia
w odniesieniu do krajów trzecich wymienionych w załączniku
i w odniesieniu do gatunku, kategorii i typu materiału podsta
wowego w nim określonych, decyzji, czy leśny materiał
rozmnożeniowy wyprodukowany w tych krajach dostarcza
równoważnych gwarancji, w odniesieniu do zatwierdzenia
tego materiału podstawowego oraz środków podjętych do
jego produkcji w celu wprowadzenia do obrotu, co leśny mate
riał rozmnożeniowy wyprodukowany we Wspólnocie i zgodny
z przepisami dyrektywy 1999/105/WE.

Do leśnego materiału rozmnożeniowego wyszczególnionego
w załączniku dołączony jest certyfikat albo inne urzędowe świa
dectwo wydane przez kraj pochodzenia wraz z rejestrami
zawierającymi szczegółowe informacje o wszystkich wywożo
nych przesyłkach, które przekazuje dostawca w kraju trzecim.

Artykuł 2
Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję
i inne państwa członkowskie o wszystkich decyzjach podjętych
na mocy niniejszej decyzji oraz o każdorazowym wycofaniu
takich decyzji.
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Artykuł 3
Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2008 r.
W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Kraj pochodzenia

Gatunek

Kategoria

Rodzaj materiału
podstawowego

Białoruś

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Bośnia i Hercegowina

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Nowa Zelandia

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Legenda:
Kategoria
SI Zidentyfikowane źródło
Rodzaj materiału podstawowego
SS Źródło nasion
St Drzewostan

