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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1.9.2001

ДИРЕКТИВА 2001/64/ЕО НА СЪВЕТА
от 31 август 2001 година
за изменение на Директиви 66/401/ЕИО относно търговията със семена от фуражни култури и
66/402/ЕИО относно търговията със семена от зърнени култури
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 37 от него,
като взе предвид предложението на Комисията (1),
като взе предвид становището на Европейския парламент (2),
като взе предвид становището на Икономическия и социален
комитет (3),
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

Поради изложените по-долу съображения Директива
66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (4) и Директива
66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (5) следва да бъдат
изменени.
Съгласно Решение 94/650/ЕО на Комисията (6) бяха организирани временни експерименти при специфични условия
с цел да се прецени дали търговията със семена в насипно
състояние до крайния потребител не би имала негативни
последици върху качеството на семената в сравнение с равнището на качество, постигнато в рамките на настоящата
система съгласно Директиви 66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО.
Вследствие тези временни опити на трайна основа е целесъобразно да се допусне търговията със семена в насипно
състояние до крайния потребител, при условие че се спазват
специални условия, а Директиви 66/401/ЕИО и
66/402/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.
Необходимите мерки за прилагането на Директиви
66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни
1999 г. за уреждане на процедурите за упражняване на
изпълнителните
правомощия,
предоставени
на
Комисията (7),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

1. Добавя се следният член:
„Член 10г
1. Чрез дерогация от членове 8, 9 и 10 държавите-членки
могат да предвидят опростяване на разпоредбите, свързани със
системата за запечатване и маркиране на опаковките, в случай
че по веригата до крайния потребител се търгува със семена в
насипно състояние от категорията „сертифицирани семена“.
2. Условията за прилагане на дерогацията, посочена в параграф 1 по-горе, са определени съгласно процедурата, предвидена
в член 21, параграф 2.
До приемането на тези мерки са приложими условията, определени в член 2 от Решение 94/650/ЕО на Комисията (*)
(*) ОВ L 252, 28.9.1994 г., стр. 15. Решение, последно изменено с Решение 2000/441/ЕО на Комисията (ОВ L 176,
15.7.2000 г., стр. 50.)“.
2. Член 21 се заменя със следния текст:
„Член 21
1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по семена
и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство, създаден по силата на член 1 от Решение 66/399/ЕИО
на Съвета (наричан по-нататък „Комитета“).
2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни
1999 г. за уреждане на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (*).
Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение
1999/468/ЕО се определя на един месец.
3. Комитетът приема свой процедурен правилник.
(*) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“
Член 2

Член 1
Директива 66/401/ЕИО се изменя, както следва:

Директива 66/402/ЕИО се изменя, както следва:

(1)
(2)
(3)
(4)

1. Добавя се следният член:

ОВ С 212 Е, 31.7.2001 г.
Становище, предоставено на 4 юли 2001 г.
Становище, предоставено на 11 юли 2001 г.
ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66. Директива, последно изменена с
Директива 98/96/ЕО (ОВ L 25, 1.2.1999 г., стр. 27).
(5) ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66. Директива, последно изменена с
Директива 1999/54/ЕО на Комисията (ОВ L 142, 5.6.1999 г., стр. 30).
(6) ОВ L 252, 28.9.1994 г., стр. 15. Решение, последно изменено с Решение 2000/441/ЕО на Комисията (ОВ L 176, 15.7.2000 г., стр. 50).
(7) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

„Член 10а
1. Чрез дерогация от членове 8, 9 и 10 държавите-членки
могат да предвидят опростяване на разпоредбите, свързани със
системата за запечатване и маркиране на опаковките, в случай
че по веригата до крайния потребител се търгува със семена в
насипно състояние от категорията „сертифицирани семена“.

58

BG

Официален вестник на Европейския съюз

2. Условията за прилагане на дерогацията, посочена в параграф 1 по-горе, са определени съгласно процедурата, предвидена
в член 21, параграф 2.
До приемането на тези мерки са приложими условията, посочени в член 2 от Решение 94/650/ЕО на Комисията (*)

( ) ОВ L 252, 28.9.1994 г., стр. 15. Решение, последно изменено с Решение 2000/441/ЕО на Комисията (ОВ L 176,
15.7.2000 г., стр. 50).“.
*

2. Член 21 се заменя със следния текст:
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Член 3

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите
и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят
с настоящата директива преди 1 март 2002 г. Те информират незабавно 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 това позоваване се определят от държавите-членки.
2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

„Член 21
1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по семена
и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство, създаден по силата на член 1 от Решение 66/399/ЕИО
на Съвета (наричан по-нататък „Комитета“).
2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни
1999 г. за уреждане на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (*).

Член 4
Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в
Официален вестник на Европейските общности.

Член 5
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение
1999/468/ЕО се определя на един месец.
Съставено в Брюксел на 31 август 2001 година.
3. Комитетът приема свой процедурен правилник.

За Съвета
Председател

( ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“
*

L. MICHEL

