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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

zmieniająca decyzję 98/320/WE w sprawie organizacji czasowych prób związanych z pobieraniem
próbek i testowaniem materiału siewnego zgodnie z dyrektywami Rady 66/400/EWG, 66/401/EWG,

66/402/EWG i 69/208/EWG

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2942)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/626/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu buraczanego mate-
riału siewnego (1), w szczególności jego art. 19,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca
1966 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu materiału siewnego
roślin paszowych (2), w szczególności jego art. 13a,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca
1966 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu zbożowego mate-
riału siewnego (3), w szczególności jego art. 13a,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu materiału siewnego
roślin oleistych i włóknistych (4), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stosownie do decyzji Komisji 98/320/WE (5) przepis był
wprowadzony, na poziomie Wspólnoty, dla czasowych
prób dla oszacowania, czy pobieranie próbek i testo-
wanie materiału siewnego według urzędowego nadzoru
mogą ukonstytuować udoskonalone rozwiązania alterna-
tywne dla procedur do urzędowej certyfikacji materiału
siewnego, wymaganych zgodnie z dyrektywami
2002/54/WE, 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE,
bez prowadzenia do znaczącego obniżenia jakości takiego
materiału siewnego.

(2) Czasowe próby należy prowadzić w celu zapewnienia
ciągłości istniejących wzorców handlowych do czasu
dostosowania modyfikacji istniejących dyrektyw wymie-
nionych powyżej oraz w celu zebrania dodatkowych
danych.

(3) Skutkiem niniejszego, należy odpowiednio zmienić
decyzję 98/320/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmno-
żeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 4 decyzji 98/320/WE datę „31 lipca 2004 r.” zastępuje
się datą „27 kwietnia 2005 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 12. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23).

(2) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmie-
niona przez dyrektywę Komisji 2004/55/WE (Dz.U. L 114 z
21.4.2004, str. 18).

(3) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmie-
niona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(4) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23).

(5) Dz.U. L 140 z 12.5.1998, str. 14. Decyzia zmieniona decyzją
2002/280/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 22).


