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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DYREKTYWA RADY 2001/64/WE
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
zmieniająca dyrektywę 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych
oraz dyrektywę 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 37,
uwzględniając wniosek Komisji (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące
zmiany:
1. Dodaje się art. 10d w brzmieniu:
„Artykuł 10d

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),
a także mając na uwadze co następuje:
(1)

(2)

(3)

Z powodów przedstawionych poniżej należy wprowadzić zmiany do dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14
czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym
roślin pastewnych (4) oraz dyrektywy Rady 66/402/EWG
z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem
siewnym zbóż (5).
Na mocy decyzji Komisji 94/650/WE (6) zostało zorganizowane tymczasowe badanie pod szczególnymi warunkami, w celu oceny, czy sprzedaż materiału siewnego
luzem konsumentowi końcowemu nie spowoduje negatywnych skutków w zakresie jakości ziarna w porównaniu z jakością ziarna sprzedawanego w obecnym
systemie, zgodnie z przepisami dyrektyw 66/401/EWG
oraz 66/402/EWG.
Po przeprowadzeniu tymczasowego doświadczenia,
właściwe jest dopuszczenie do sprzedaży na czas nieokreślony materiału siewnego luzem, konsumentowi
końcowemu, pod warunkiem spełnienia określonych
warunków i dostosowania obecnego systemu w ramach
dyrektyw 66/401/EWG i 66/402/EWG.

1.
Państwa Członkowskie mogą, w drodze odstępstwa od
art. 8, 9 i 10, wprowadzić uproszczenia przepisów dotyczących urządzeń zamykających oraz oznakowania opakowań,
w przypadku sprzedaży luzem konsumentowi końcowemu
materiału siewnego kategorii »kwalifikowany materiał
siewny«.
2.
Warunki stosowania odstępstwa na podstawie ust. 1
powyżej są ustanawiane zgodnie z procedurą, określoną w
art. 21 ust. 1.
Do czasu przyjęcia tych środków, zastosowanie mają
warunki ustanowione w art. 2 decyzji Komisji
94/650/WE (*).
(*) Dz.U. L 252 z 28.9.1994, str. 15. Decyzja ostatnio
zmieniona decyzją Komisji 2000/441/WE (Dz.U. L 176
z 15.7.2000, str. 50).”
2. Artykuł 21 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 21
1.
Komisja jest wspomagana przez Stały Komitet ds.
Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa,
Ogrodnictwa i Leśnictwa, powołany na mocy art. 1 decyzji
Rady 66/339/EWG (zwany dalej »Komitetem«).
2.
W przypadku gdy występuje odwołanie do niniejszego
ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji Komisji 199/468/WE z
dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (*).
Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE
ustala się na jeden miesiąc.
3.

(4)

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

Środki niezbędne do wykonania dyrektyw 66/401/EWG
i 66/402/EWG powinny zostać przyjęte zgodnie z
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.,
ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (7),

Dz.U. C 212 E z 31.7.2001.
Opinia wydana dnia 4 lipca 2001 r.
Opinia wydana dnia 11 lipca 2001 r.
Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/96/WE (Dz.U. L 25 z 1.2.1999, str. 27).
(5) Dz.U. z 11.7.1996, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 1999/54/WE (Dz.U. L 142 z 5.6.1999, str. 30).
(6) Dz.U. L 252 z 28.9.1994, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2000/441/WE (Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 50).
(7) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

(*) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.”
Artykuł 2
W dyrektywie 66/402/EWG wprowadza się zmiany:
1. Dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Artykuł 10a
1.
Państwa Członkowskie, w drodze odstępstwa od
art. 8, 9 i 10, mogą wprowadzić uproszczenie przepisów
dotyczących urządzeń zamykających oraz oznakowania
opakowań, w przypadku sprzedaży luzem konsumentowi
końcowemu materiału siewnego kategorii »kwalifikowany
materiał siewny«.
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2.
Warunki stosowania odstępstwa, na podstawie ust. 1
powyżej, są ustanawiane zgodnie z procedurą określoną w
art. 21 ust. 2.
Do czasu przyjęcia tych środków zastosowanie mają
warunki ustanowione w art. 2 decyzji Komisji
94/650/WE (*).
(*) Dz.U. L 252 z 28.9.1994, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2000/441/WE (Dz.U. L 176 z
15.7.2000, str. 50).”
2. Artykuł 21 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 21
1.
Komisja jest wspomagana przez Stały Komitet ds.
Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa,
Ogrodnictwa i Leśnictwa, powołany na mocy art. 1 decyzji
Rady 66/339/EWG (zwany dalej »Komitetem«).
2.
W przypadku gdy występuje odwołanie do niniejszego
ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji Komisji 199/468/WE z
dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (*).
Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE
ustala się na jeden miesiąc.
3.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

(*) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.”
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Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy przed dniem 1 marca 2002 r. i
niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 5
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 sierpnia 2001 r.
W imieniu Rady
L. MICHEL

Przewodniczący

