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AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2004. január 30.)
a Vicia faba L. fajnak a 66/401/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő egyes vetőmagfajtái ideiglenes forgalomba hozataláról
(az értesítés a C(2004) 161. számú dokumentummal történt)
(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/130/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel (1) módosított,
a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966.
június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (2), és különösen
annak 17. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A lóbab (Vicia faba L.) tavaszi fajtáinak az Egyesült
Királyságban rendelkezésre álló vetőmagjának azon
mennyisége, amely megfelel a nemzeti éghajlati viszonyoknak és eleget tesz a 66/401/EGK irányelv csíraképességre vonatkozó követelményeinek, nem elegendő, és
ebből kifolyólag nem fedezi az említett tagállam igényeit.
Az említett faj vetőmagja iránti kereslet nem elégíthető
ki megfelelő módon egyéb tagállamokból vagy harmadik
országból származó olyan vetőmaggal, amely minden
tekintetben megfelel a 66/401/EGK irányelvben megállapított követelményeknek.
Ezért az 2004. február 15-éig tartó időszakra engedélyezni kell az Egyesült Királyság számára, hogy az említett faj olyan vetőmagjának forgalombahozatalát is engedélyezze, amely kevésbé szigorú követelményeknek felel
meg.
Ezen felül, azoknak az egyéb tagállamoknak, amelyek
olyan helyzetben vannak, hogy el tudják látni az Egyesült
Királyságot az említett faj vetőmagjával, szintén engedélyezni kell e vetőmagfajta forgalombahozatalát, függetlenül attól, hogy a vetőmag betakarítására valamely
tagállamban, vagy a vetőmagok egyenértékűségéről szóló
2003/17/EK tanácsi határozat (3) hatálya alá tartozó valamely harmadik országban került sor.

1. cikk
A lóbab (Vicia faba L.) azon tavaszi vetőmagjának forgalombahozatala a Közösségben, amely nem felel meg a 66/401/EK
irányelvben a csíraképességre vonatkozóan megállapított minimális követelményeknek, a 2004. február 15-ig tartó időszakra
engedélyezhető az e határozat mellékletében megállapítottaknak megfelelően, a következő feltételek mellett:
a) a csíraképességnek legalább az e határozat mellékletében
megállapított követelményeknek meg kell felelnie;
b) a hatósági címkén fel kell tüntetni a 66/401/EGK irányelv 2.
cikke (1) bekezdése C. pontjának d) alpontja szerint végrehajtott hatósági vizsgálat során meghatározott csíraképességet;
c) a vetőmag első alkalommal történő forgalombahozatalára e
határozat 2. cikkével összhangban került sor.
2. cikk
Az 1. cikkben említett vetőmagot forgalomba hozni kívánó
vetőmag-szállítónak abban a tagállamban kell engedélyért folyamodnia, amelyben letelepedett vagy amelyben importálni szándékozik.
Az érintett tagállam engedélyezi a szállítónak az említett
vetőmag forgalombahozatalát, kivéve, ha:
a) elegendő bizonyíték van arra nézve, hogy kétségbe vonható,
hogy a szállító forgalomba tudja hozni az általa az engedély
iránti kérelemben feltüntetett vetőmagmennyiséget; vagy

(5)

Indokolt, hogy az Egyesült Királyság mintegy koordinálóként működjön közre annak biztosításában, hogy az e
határozatnak megfelelően engedélyezett összes vetőmagmennyiség ne haladja meg az e határozatban foglalt
maximális mennyiséget.

b) a vonatkozó eltérés alapján forgalombahozatalra engedélyezett összmennyiség meghaladná a mellékletben meghatározott maximális mennyiséget.

(6)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban
vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti
Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága
véleményével,

3. cikk

(1) HL L 165., 2003.7.3., 23. o.
(2) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o.
(3) HL L 8., 2003.1.14., 10. o. A legutóbb a 2003/403/EK határozattal (HL L 141., 2003.6.7., 23. o.) módosított határozat.

A tagállamok segítséget nyújtanak egymásnak igazgatási
ügyekben e határozat alkalmazása során.
Az Egyesült Királyság mint koordináló tagállam jár el az 1. cikk
tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy az engedélyezett összmennyiség ne haladja meg a mellékletben meghatározott maximális mennyiséget.
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Minden tagállam, amelyhez a 2. cikknek megfelelően kérelem
érkezik, azonnal értesíti a koordináló tagállamot a kérelemben
foglalt mennyiségről. A koordináló tagállam azonnal tájékoztatja az értesítést küldő tagállamot arról, hogy az engedély
megadása nem vezet-e a maximális mennyiség túllépéséhez.

03/42. kötet
5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. január 30-án.
4. cikk
a Bizottság részéről

A tagállamok azonnal értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a mennyiségekről, amelyekre e határozat alapján
forgalombahozatali engedélyt adtak ki.

David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

Faj

Vicia faba L.

Fajtatípus

Ashleigh, Compass, Hobbit, Lobo,
Maris Bead, Meli, Nile, Oena,
Quattro, Syncro, Victor

Maximális
mennyiség
(tonna)

Minimális csíraképesség
(a tiszta vetőmag
%-ában)

4 035
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