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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/119
2019 m. sausio 24 d.
kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos,
iki kurios valstybėms narėms leidžiama pratęsti sprendimų dėl trečiosiose šalyse išaugintų sėklinių
bulvių lygiavertiškumo galiojimą
(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 247)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (1), ypač į jos
21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,
kadangi:
(1)

Direktyvoje 2002/56/EB numatyta, kad nuo tam tikros datos valstybės narės nebegali pačios nustatyti trečiosiose
šalyse ir Sąjungoje užaugintų bei šią direktyvą atitinkančių sėklinių bulvių lygiavertiškumo;

(2)

tačiau dar nebaigta nustatyti, ar visose susijusiose trečiosiose šalyse užaugintos sėklinės bulvės yra lygiavertės
Sąjungoje išaugintoms sėklinėms bulvėms, todėl pagal Direktyvą 2002/56/EB valstybėms narėms buvo leista
pratęsti jų jau priimtų sprendimų dėl trečiosiose šalyse, kurioms netaikomi Sąjungos lygiavertiškumo kriterijai,
išaugintų sėklinių bulvių lygiavertiškumo galiojimą iki 2017 m. kovo 31 d. Ši data pasirinkta atsižvelgiant į
sėklinių bulvių pateikimo rinkai laikotarpio pabaigą;

(3)

kadangi šis darbas dar nėra baigtas, o naujas prekybos sezonas prasidės 2018 m. pabaigoje, valstybėms narėms
turi būti leista pratęsti nacionalinių sprendimų dėl lygiavertiškumo galiojimą. Leidimas turėtų galioti iki 2024 m.
kovo 31 d., kad būtų pakankamai laiko šiems Sąjungos lygiavertiškumo kriterijams nustatyti. Šis terminas atitinka
datą, nustatytą Komisijos įgyvendinimo sprendime 2011/778/EB (2);

(4)

todėl Direktyva 2002/56/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos
bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 2002/56/EB 21 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje data „2017 m. kovo 31 d.“ pakeičiama į datą
„2024 m. kovo 31 d.“
2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 24 d.
Komisijos vardu
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys

(1) OL L 193, 2002 7 20, p. 60.
(2) 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 2011/778/EB, kuriuo leidžiama tam tikroms valstybėms narėms laikinai
taikyti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų leidžiančias nukrypti nuostatas dėl kai kurių Kanados provincijų kilmės
sėklinių bulvių (OL L 317, 2011 11 30, p. 37).

