
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 czerwca 2008 r.

zwalniająca Bułgarię, Słowację i Zjednoczone Królestwo ze stosowania niektórych przepisów
dyrektywy Rady 66/401/EWG odnośnie do Galega orientalis Lam.

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2664)

(Jedynie teksty w językach bułgarskim, słowackim i angielskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/462/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. 23a,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Bułgarię, Słowację
oraz Zjednoczone Królestwo,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 66/401/EWG Komisja może na
określonych warunkach zwolnić państwo członkowskie
z ustanowionych w wymienionej dyrektywie zobowiązań
dotyczących obrotu materiałem siewnym roślin pastew-
nych.

(2) Bułgaria, Słowacja i Zjednoczone Królestwo złożyły
wnioski o zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów
odnośnie do Galega orientalis Lam.

(3) Nasiona tego gatunku nie są zwykle reprodukowane
i wprowadzane do obrotu w Bułgarii, Słowacji i w Zjed-
noczonym Królestwie. Ponadto uprawy Galega orientalis
Lam. mają minimalne znaczenie gospodarcze w wyżej
wymienionych krajach.

(4) Tak długo jak warunki te pozostaną niezmienione, właś-
ciwe państwa członkowskie powinny być zwolnione
z obowiązku stosowania przepisu dyrektywy
66/401/EWG dotyczącego przedmiotowego materiału.

(5) 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

Bułgaria, Słowacja i Zjednoczone Królestwo są zwolnione ze
stosowania przepisów dyrektywy Rady 66/401/EWG,
z wyjątkiem art. 14 ust. 1, odnośnie do gatunku Galega orientalis
Lam.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Repu-
bliki Słowackiej oraz Zjednoczonego Królestwa.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/72/WE (Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 37).


