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ДИРЕКТИВА 93/50/ЕИО НА КОМИСИЯТА
oт 24 юни 1993 година
за определяне на някои растения, невключени в списъка на приложение V, част А към Директива
77/93/ЕИО на Съвета, чиито производители или складове или спедиторски центрове, разположени в
зоните на производство на тези растения, трябва да бъдат вписани в официален регистър

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,
като взе предвид Директива 77/93/ЕИО на Съвета от 21 декември
1976 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в
държавите-членки на организми, вредни за растенията или продуктите от растителен произход и срещу тяхното разпространение
в Общността (1), последно изменена с Директива 93/19/ЕИО (2), и
по-специално член 6, параграф 5 и член 6, параграф 7, пета алинея от нея;
като има предвид, че с оглед на производството на някои продукти, невключени в приложение V, част А от горепосочената
директива, като картофи, различни от разсад за картофи, или плодове от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди, които не са замърсени или заразени от вредни организми,
посочени в Директива 77/93/ЕИО, както и с оглед на съответния
контрол от страна на държавите-членки на това производство, е
необходимо вписването на производителите на горепосочените
продукти или, ако е по-удобно, на колективните складове или
спедиторските центрове в зоните на производство на тези продукти, в официален местен, регионален или национален регистър;

производство на продуктите, изброени в приложението към
настоящата директива, са вписани в официален местен, регионален
или национален регистър.
Член 2
1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите
и административните разпоредби, необходими за да се съобразят
с настоящата директива, на датата, посочена в член 3, параграф 1
от Директива 91/683/ЕИО на Съвета (3). Те незабавно информират Комисията за това.
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва
при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.
2. Държавите-членки съобщават незабавно на Комисията текста
на разпоредбите от националното законодателство в областта, уредена с настоящата директива. Комисията информира останалите
държави-членки за тези разпоредби.
Член 3

като има предвид, че предвидените в настоящата директива мерки
са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен
комитет,

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Съставено в Брюксел на 24 юни 1993 година.

Член 1
Държавите-членки гарантират, че производителите, колективните
складове или спедиторските центрове, разположени в зоните на

(1) ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 20.
(2) ОВ L 96, 22.4.1993 г., стр. 33.

За Комисията
René STEICHEN

Член на Комисията

(3) ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 29.
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1.

Грудки на Solanum tuberosum L., с изключение на разсад за картофи.

2.

Плодове от Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техните хибриди.
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