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EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS
TARYBOS DIREKTYVA 2001/64/EB
2001 m. rugpjūčio 31 d.
iš dalies keičianti Direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla ir Direktyvą
66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
37 straipsnį,

1 straipsnis
Direktyva 66/401/EEB iš dalies keičiama taip:

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą (1),
atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),
atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
nuomonę (3),
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

Dėl toliau nurodytų priežasčių reikėtų iš dalies pakeisti
1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB
dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (4) ir 1966 m.
birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl
prekybos javų sėkla (5).
Pagal Komisijos sprendimą 94/650/EB (6) nurodytomis
sąlygomis buvo vykdomas laikinas eksperimentas, kurio
tikslas – įvertinti, ar nefasuotos sėklos pardavimas galutiniam naudotojui neturėtų neigiamo poveikio sėklos
kokybei, palyginti su kokybės lygiu, pasiekiamu pagal
Direktyvas 66/401/EEB ir 66/402/EEB sukurtą dabartinę
sistemą.
Atlikus šį laikiną eksperimentą, reikėtų leisti nuolat
parduoti nefasuotą sėklą galutiniam naudotojui laikantis
konkrečių reikalavimų ir atitinkamai iš dalies pakeisti
Direktyvas 66/401/EEB ir 66/402/EEB.
Priemonės, būtinos Direktyvoms 66/401/EEB ir
66/402/EEB įgyvendinti, turėtų būti priimtos remiantis
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu
1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7),

1) Įterpiamas šis straipsnis:
„10d straipsnis
1.
Valstybės narės, nukrypdamos nuo 8, 9 ir 10
straipsnių, gali supaprastinti nuostatas, susijusias su uždarymo įtaisu ir pakuočių žymėjimu parduodant nefasuotą
„sertifikuotą sėklą“ galutiniam naudotojui.
2.
1 dalyje numatytų leidžiančių nukrypti nuostatų
taikymo sąlygos nustatomos 21 straipsnio 2 dalyje minima
tvarka.
Kol nebus priimtos minėtos sąlygos, taikomos Komisijos
sprendimo 94/650/EB (*) 2 straipsnyje nustatytos sąlygos.
(*) OL L 252, 1994 9 28, p. 15. Sprendimas su paskutiniais
pakeitimais,
padarytais
Komisijos
sprendimu
2000/441/EB (OL L 176, 2000 7 15, p. 50).“
2) 21 straipsnis pakeičiamas taip:
„21 straipsnis
1.
Komisijai padeda Tarybos sprendimo 66/399/EEB 1
straipsniu įsteigtas Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos
nuolatinis komitetas (toliau – komitetas).
2.
Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio
28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
tvarką (*), 4 ir 7 straipsniai.
Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje numatytas
laikotarpis yra vienas mėnuo.
3.

Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

(*) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“
2 straipsnis

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

OL C 212 E, 2001 7 31.
2001 m. liepos 4 d. pareikšta nuomonė.
2001 m. liepos 11 d. pareikšta nuomonė.
OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/96/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 27).
5
( ) OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/54/EB (OL L 142, 1999
6 5, p. 30).
(6) OL L 252, 1994 9 28, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2000/441/EB (OL L 176,
2000 7 15, p. 50).
7
( ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Direktyva 66/402/EEB iš dalies keičiama taip:
1) Įterpiamas šis straipsnis:
„10a straipsnis
1.
Valstybės narės, nukrypdamos nuo 8, 9 ir 10
straipsnių, gali supaprastinti nuostatas, susijusias su uždarymo įtaisu ir pakuočių žymėjimu parduodant nefasuotą
„sertifikuotą sėklą“ galutiniam naudotojui.
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2.
1 dalyje numatytų leidžiančių nukrypti nuostatų
taikymo sąlygos nustatomos 21 straipsnio 2 dalyje minima
tvarka.
Kol nebus priimtos minėtos sąlygos, taikomos Komisijos
sprendimo 94/650/EB (*) 2 straipsnyje nustatytos sąlygos.
(*) OL L 252, 1994 9 28, p. 15. Sprendimas su paskutiniais
pakeitimais,
padarytais
Komisijos
sprendimu
2000/441/EB (OL L 176, 2000 7 15, p. 50).“
2) 21 straipsnis pakeičiamas taip:

03/33 t.
3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
kurie, įsigalioję iki 2002 m. kovo 1 d., įgyvendina šią
direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.
Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą
į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų
tekstus.

„21 straipsnis
1.
Komisijai padeda Tarybos sprendimo 66/399/EEB 1
straipsniu įkurtas Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės
ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos
nuolatinis komitetas (toliau – komitetas).
2.
Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio
28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
tvarką (*), 4 ir 7 straipsniai.
Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje numatytas
laikotarpis yra vienas mėnuo.
3.

Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

(*) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“

4 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.
5 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. rugpjūčio 31 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
L. MICHEL

