
DYREKTYWA KOMISJI 2008/124/WE

z dnia 18 grudnia 2008 r.

ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych
i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny

materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”

(Wersja skodyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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. 3 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych
i włóknistych (2), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 86/109/EWG z dnia 27 lutego
1986 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektó
rych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych
i włóknistych do materiału siewnego, który został urzę
dowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny”
lub „kwalifikowany materiał siewny” (3) została kilka
krotnie znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności
i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana, razem
z dyrektywą Komisji 75/502/EWG z dnia 25 lipca
1975 r. ograniczającą obrót materiałem siewnym wiech
liny łąkowej (Poa pratensis L.) do materiału siewnego,
który został urzędowo zakwalifikowany jako elitarny
materiał siewny lub kwalifikowany materiał siewny (5),
poprzez ich połączenie w jeden dokument.

(2) Dyrektywa 66/401/EWG zezwala na obrót elitarnym
materiałem siewnym, kwalifikowanym materiałem
siewnym i handlowym materiałem siewnym niektórych
gatunków roślin pastewnych.

(3) Dyrektywa 2002/57/WE zezwala na obrót elitarnym
materiałem siewnym, kwalifikowanym materiałem
siewnym wszystkich gatunków i handlowego materiału
siewnego niektórych gatunków roślin oleistych
i włóknistych.

(4) Obydwie dyrektywy upoważniają Komisję do wprowa
dzenia zakazu obrotu materiałem siewnym, o ile nie
został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny mate
riał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.

(5) Państwa członkowskie są w stanie wyprodukować
wystarczającą ilość elitarnego materiału siewnego
i kwalifikowanego materiału siewnego w celu zaspoko
jenia we Wspólnocie popytu na materiał siewny niektó
rych gatunków określonych powyżej materiałem
siewnym tych kategorii.

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

(7) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań
państw członkowskich odnoszących się do terminów
przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych
w załączniku I, część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Państwa członkowskie zapewniają, że zakazane jest wpro
wadzanie do obrotu materiału siewnego:

— Poa pratensis L. wiechlina łąkowa

— Vicia faba L. (partim) Bobik

— Papaver somniferum L. Mak

— Agrostis gigantea Roth mietlica biaława

— Agrostis stolonifera L. mietlica rozłogowa

— Phleum bertolonii DC. tymotka

— Poa palustris L. wiechlina błotna

— Poa trivialis L. wiechlina łąkowa

— Lupinus albus L. łubin biały

— Brassica juncea
(L.) Czernj. et Cosson

gorczyca sarepska

— Agrostis capillaris L. mietlica pospolita

— Lotus corniculatus L. komonica rożkowa

— Medicago lupulina L. lucerna chmielowa

— Trifolium hybridum L. koniczyna szwedzka

— Alopecurus pratensis L. wyczyniec łąkowy

— Arrhenatherum elatius
(L.) Beauv. ex, J.S. et K.B. Presl

rajgras wyniosły

— Bromus catharticus Vahl stokłosa uniolowata

— Bromus sitchensis Trin. stokłosa miękka

— Lupinus luteus L. łubin żółty
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— Lupinus angustifolius L. łubin wąskolistny

— Poa nemoralis L. wiechlina gajowa

— Trisetum flavescens (L.) Beauv. konietlica łąkowa

— Phacelia tanacetifolia Benth. facelia błękitna

— Sinapis alba L. gorczyca biała

— Agrostis canina L. mietlica psia

— Festuca ovina L. kostrzewa owcza

— Trifolium alexandringum L. koniczyna aleksandryjska

— Trifolium incarnatum L. koniczyna inkarnatka

— Trifolium resupinatum L. koniczyna perska

— Vicia sativa L. wyka siewna

— Vicia villosa Roth. wyka kosmata

o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny
materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.

2. Państwa członkowskie zapewniają, że zakazane jest wpro
wadzanie do obrotu materiału siewnego:

— Glycine max (L.) Merr. soja

— Linum usitatissimum L. len zwyczajny

o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny
materiał siewny”, „kwalifikowany materiał siewny, pierwsze

pokolenie” lub „kwalifikowany materiał siewny, drugie poko
lenie”.

Artykuł 2

Dyrektywa 75/502/EWG i Dyrektywa 86/109/EWG, zmienione
dyrektywami wymienionymi w załączniku I, część A zostają
uchylone, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkow
skich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa
krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B.

Odesłania do uchylonych dyrektyw odczytuje się jako odesłania
do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku
II.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Uchylone dyrektywy i wykaz jej kolejnych zmian

(określone w art. 2)

Dyrektywa Komisji 75/502/EWG (Dz.U. L 228 z 29.8.1975, str. 26).

Dyrektywa Komisji 86/109/EWG (Dz.U. L 93 z 8.4.1986, str. 21).

Dyrektywa Komisji 89/424/EWG (Dz.U. L 196 z 12.7.1989, str. 50).

Dyrektywa Komisji 91/376/EWG (Dz.U. L 203 z 26.7.1991, str. 108).

CZĘŚĆ B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania

(określonych w art. 2)

Dyrektywa Termin przeniesienia

75/502/EWG 1 lipca 1976

86/109/EWG 1 lipca 1987 (art. 1)

1 lipca 1989 (art. 2)

1 lipca 1990 (art. 2a)

1 lipca 1991 (art. 3 i 3a)

89/424/EWG 1 lipca 1990

91/376/EWG 1 lipca 1991

ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Dyrektywa 75/502/EWG Dyrektywa 86/109/EWG Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 1 Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 2 Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2 Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 2a Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 3 Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 3a ust. 1 Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 3a ust. 2 do 6 —

Artykuł 2 Artykuł 4 —

— — Artykuł 2

— — Artykuł 3

Artykuł 3 Artykuł 5 Artykuł 4

— — Załącznik I

— — Załącznik II
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