
DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie tymczasowego doświadczenia w ramach dyrektywy Rady 66/401/EWG związanego ze
wzrostem maksymalnej wagi partii niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6572)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/66/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca
1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastew-
nych (1), w szczególności jej art. 13a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 66/401/EWG przewiduje maksymalną wagę
partii w celu uniknięcia niejednorodności w partiach
materiału siewnego podczas badania materiału siewnego.

(2) Zmiany praktyk produkcji i sprzedaży materiału siewnego,
w szczególności zwiększenie powierzchni upraw nasien-
nych, oraz metody transportu materiału siewnego, w tym
dostawy hurtowe, wskazują na to, że może okazać się
zalecane w przypadku nasion traw zwiększenie maksymal-
nej ustanowionej wagi partii.

(3) Na mocy decyzji Komisji 2002/454/WE (2) zorganizowano
tymczasowe doświadczenie w ramach dyrektywy 66/401/
EWG związane ze zwiększeniem maksymalnej wagi partii
niektórych materiałów siewnych roślin pastewnych. Bada-
nie miało zakończyć się dnia 1 czerwca 2003 r. Jednak
w doświadczeniu nie uczestniczyło żadne przedsiębiorstwo
nasienne, ponieważ wspomniana decyzja wymagała prze-
prowadzenia testu heterogeniczności na każdej partii
materiału siewnego wyprodukowanej w ramach doświad-
czenia, co pociągało za sobą duże dodatkowe koszty.

(4) Stosowane obecnie międzynarodowe praktyki, mianowicie
Protokół Techniczny ISTA (Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Badania Nasion)/ISF (Międzynarodowa Federacja
Nasienna), zatwierdzony przez Komitet Wykonawczy ISTA
dnia 10 lutego 2006 r. i przyjęty przez Radę OECD

(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dnia
24 maja 2006 r., zezwala na procedury umożliwiające
zwiększenie maksymalnej wagi partii w przypadku nasion
traw.

(5) Aby sprawdzić w praktyce, w jakich warunkach przed-
siębiorstwa nasienne mogą produkować wystarczająco
jednorodne duże partie materiału siewnego, należy zorga-
nizować tymczasowe doświadczenie związane ze zwięk-
szeniem maksymalnej wagi partii nasion traw.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią
Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego
dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1

1. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 2 dyrektywy
66/401/EWG i załącznika III do tej dyrektywy, w odniesieniu
do państw członkowskich uczestniczących w tymczasowym
doświadczeniu i w odniesieniu do materiału siewnego gatunku
wymienionego w kolumnie 1 załącznika III do tej dyrektywy,
pod pozycją „GRAMINEAE”, maksymalna waga partii wynosi 25
ton.

2. W odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących
w tymczasowym doświadczeniu obowiązują warunki określone
w załączniku do niniejszej decyzji w uzupełnieniu do warunków
przewidzianych w dyrektywie 66/401/EWG.

3. Państwa członkowskie uczestniczące w doświadczeniu
powiadamiają Komisję odpowiednio. Mogą one w każdej chwili
zaprzestać uczestnictwa, informując o tym odpowiednio Komi-
sję.
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(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio
zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005,
str. 18).

(2) Dz.U. L 155 z 14.6.2002, str. 57.



Artykuł 2

Państwa członkowskie najpóźniej do dnia 31 marca następnego
roku przedstawiają Komisji i innym państwom członkowskim
sprawozdanie z wyników doświadczenia dla roku objętego
badaniem.

Artykuł 3

Tymczasowe doświadczenie rozpoczyna się dnia 1 stycznia
2007 r. i kończy dnia 30 czerwca 2012 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Warunki, o których mowa w art. 1:

a) w przypadku odstępstwa od przewidzianej maksymalnej wielkości partii materiału siewnego gramineae postępuje się
zgodnie z przyjętym dnia 24 maja 2006 r. przez Radę OECD dokumentem pt. „Badanie ISTA/ISF dotyczące wielkości
partii materiału siewnego traw (1)”;

b) producenci nasion posiadają urzędowe licencje wydane przez organ kwalifikujący;

c) urzędowa etykieta przewidziana zgodnie z dyrektywą 66/401/EWG zawiera po wyrazach „Zasady i normy WE”
numer niniejszej decyzji;

d) próbki dostarczone przez uczestniczące w tymczasowym doświadczeniu państwo członkowskie w celu
wspólnotowych porównawczych prób pochodzi od partii materiału siewnego urzędowo zatwierdzonych zgodnie
z wymogami badania; oraz

e) organ kwalifikujący monitoruje doświadczenie i przeprowadza, w stosownych przypadkach, kontrole maksymalnie
5 % testów heterogeniczności.
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(1) http://www.seedtest.org/en/content –-1–1039.html)


