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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 

van 19 december 2003 

tot machtiging van sommige lidstaten om, wat de handel in 
pootaardappelen betreft, voor hun gehele grondgebied of een 
gedeelte daarvan ten aanzien van bepaalde ziekten strengere 
maatregelen toe te passen dan op grond van de bijlagen I en II 

bij Richtlijn 2002/56/EG van de Raad is vereist 

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4833) 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2004/3/EG) 

▼M1 

Artikel 1 

De in kolom 1 van bijlage I vermelde lidstaten worden gemachtigd bij 
het in de handel brengen van pootaardappelen in in kolom 2 van die 
bijlage naast hun naam aangegeven gebieden, het in de handel brengen 
van pootaardappelen te beperken tot het volgende basispootgoed: 

a) voor de teelt van pootaardappelen, elk van de onderstaande klassen: 

i) basispootgoed dat voldoet aan de voorwaarden voor „EU-klasse 
S”, zoals beschreven in punt 1, onder a), ii) tot en met v), en punt 
1, onder b), i) tot en met iv), van bijlage I bij Uitvoeringsrichtlijn 
2014/20/EU van de Commissie ( 1 ), of 

ii) basispootgoed dat voldoet aan de voorwaarden voor „EU-klasse 
SE”, zoals beschreven in punt 2, onder a), ii) tot en met v), en 
punt 2, onder b), i) tot en met iv), van bijlage I bij Uitvoerings
richtlijn 2014/20/EU; 

b) voor de teelt van aardappelen, elk van de onderstaande klassen: 

i) basispootgoed dat voldoet aan de voorwaarden voor „EU-klasse 
S”, zoals beschreven in punt 1, onder a), ii) tot en met v), en 
punt 1, onder b), i) tot en met iv), van bijlage I bij Uitvoerings
richtlijn 2014/20/EU, 

ii) basispootgoed dat voldoet aan de voorwaarden voor „EU-klasse 
SE”, zoals beschreven in punt 2, onder a), ii) tot en met v), en 
punt 2, onder b), i) tot en met iv), van bijlage I bij Uitvoerings
richtlijn 2014/20/EU, of 

iii) basispootgoed dat voldoet aan de voorwaarden voor „EU-klasse 
E”, zoals beschreven in punt 3, onder a), ii) tot en met v), en 
punt 3, onder b), i) tot en met iv), van bijlage I bij Uitvoerings
richtlijn 2014/20/EU. 

▼B 

Artikel 2 

De lidstaten stellen een permanent systeem van regelmatige controles in 
aan de hand waarvan wordt nagegaan of consistent wordt voldaan aan 
de voorwaarden op grond waarvan de machtiging is verleend; zij stellen 
terzake rapporten op. Op dat systeem wordt toezicht gehouden door de 
Commissie. 

▼B 

( 1 ) Uitvoeringsrichtlijn 2014/20/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot 
vaststelling van EU-klassen voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed 
van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen (PB L 38 
van 7.2.2014, blz. 32).
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Artikel 3 

De in artikel 1 bedoelde machtiging wordt ingetrokken zodra wordt 
geconstateerd dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden op 
grond waarvan zij is verleend. 

Artikel 4 

Beschikking 93/231/EEG wordt ingetrokken. 

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als verwijzingen 
naar de onderhavige beschikking en worden gelezen volgens de con
cordantietabel in bijlage III. 

Artikel 5 

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten. 

▼B
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BIJLAGE I 

Lidstaat ( 1 ) Gebied 

Duitsland — Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 

— Gemeinde Groß Lüsewitz 

— Ortsteile Lindenhof en Pentz van de Gemeinde 
Metschow 

— Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf en 
Ortsteil Grammow van de Gemeinde Grammow 

— Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ort
steil Ganschendorf van de Gemeinde Sarow en 
Ortsteil Leistenow van de Gemeinde Utzedel 

— Gemeinden Ranzin, Lüssow en Gribow 

— Gemeinde Pelsin 

Ierland Gehele grondgebied 

Portugal Azoren (hoger dan 300 m gelegen gebieden) 

Finland Gemeenten Liminka en Tyrnävä 

Verenigd Koninkrijk ( 1 ) Noord-Ierland 

( 1 ) Voor de toepassing van deze bijlage wordt, overeenkomstig het Akkoord inzake de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit 
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name 
artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 
2 bij dat protocol, bij verwijzingen naar de lidstaten ook het Verenigd Koninkrijk met 
betrekking tot Noord-Ierland bedoeld. 

▼M2
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BIJLAGE II 

Ingetrokken beschikking en de achtereenvolgende wijzigingen ervan 

Beschikking 93/231/EEG PB L 106 van 30.4.1993, blz. 11 

Beschikking 95/21/EG PB L 28 van 7.2.1995, blz. 13 

Beschikking 95/76/EG PB L 60 van 18.3.1995, blz. 31 

Beschikking 96/332/EG PB L 127 van 25.5.1996, blz. 31 

Beschikking 2003/242/EG PB L 89 van 5.4.2003, blz. 24 

▼B
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BIJLAGE III 

Concordantietabel 

Beschikking 93/231/EEG De onderhavige beschikking 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4 — 

— Artikel 4 

Artikel 5 Artikel 5 

Bijlage Bijlage I 

— Bijlage II 

— Bijlage III 

▼B
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