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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 grudnia 2005 r.

zwalniająca Danię i Słowenię z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu leśnym materiałem
rozmnożeniowym zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4727)

(Jedynie teksty w języku duńskim i słoweńskim są autentyczne)

(2005/871/WE)

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. 20,

uwzględniając wnioski złożone przez Danię i Słowenię,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 1999/105/WE Komisja może na
określonych warunkach zwolnić Państwo Członkowskie
ze zobowiązań dotyczących obrotu leśnym materiałem
rozmnożeniowym ustanowionych w wymienionej dyrek-
tywie.

(2) Dania i Słowenia złożyły wnioski o zwolnienie ze zobo-
wiązań w odniesieniu do niektórych gatunków drzew.

(3) Ponieważ leśnego materiału rozmnożeniowego tych
gatunków zazwyczaj nie reprodukuje się ani nie wpro-
wadza do obrotu w tych Państwach Członkowskich,
a uprawa tych gatunków drzew ma dla nich znikome
znaczenie gospodarcze, należy zwolnić Danię
i Słowenię ze zobowiązań w ramach dyrektywy

1999/105/WE w odniesieniu do wymienionych
gatunków i leśnego materiału rozmnożeniowego.

(4) 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

Zwalnia się Danię i Słowenię z obowiązku stosowania dyrek-
tywy 1999/105/WE z wyjątkiem art. 17 ust. 1 w odniesieniu do
gatunków wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii i Republiki
Słowenii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2000, str. 17.



ZAŁĄCZNIK

GATUNEK Dania Słowenia

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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