
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 21 stycznia 2011 r. 

zmieniająca decyzję 2010/468/UE przewidującą tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian 
Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin 

rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 156) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/43/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 
1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożo
wych ( 1 ), w szczególności jej art. 17 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Komisji 2010/468/UE ( 2 ) zezwolono do dnia 
31 grudnia 2010 r. na wprowadzanie do obrotu odmian 
Avena strigosa Schreb. (zwanych dalej A. strigosa) niewłą
czonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin 
rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw 
członkowskich. 

(2) Przejściowe trudności związane z ogólną podażą A. stri
gosa, które były przyczyną przyjęcia decyzji 
2010/468/UE, nadal się utrzymują. Konieczne jest 
zatem przedłużenie okresu stosowania zezwolenia prze
widzianego we wspomnianej decyzji. 

(3) Z informacji dostarczonych Komisji przez państwa 
członkowskie wynika, że aby rozwiązać wspomniane 
trudności podażowe, w 2011 r. potrzebna jest dodat
kowa ilość 5 130 ton, gdyż Belgia zgłosiła zapotrzebo
wanie na ten okres na 300 ton, Francja – 3 700 ton, 
Niemcy – 300 ton, Włochy – 280 ton, Hiszpania – 300 
ton, a Portugalia – 250 ton. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2010/468/UE. 

(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 

W decyzji 2010/468/UE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się datą 
„31 grudnia 2011 r.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Całkowita ilość materiału siewnego dopuszczonego 
do obrotu w Unii na podstawie niniejszej decyzji nie 
przekracza 4 970 ton w 2010 r. Całkowita ilość mate
riału siewnego dopuszczonego do obrotu w Unii na 
podstawie niniejszej decyzji nie przekracza 5 130 ton 
w 2011 r.”; 

2) w art. 3 akapit drugi datę „31 grudnia 2010 r.” zastępuje się 
datą „31 grudnia 2011 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66. 
( 2 ) Dz.U. L 226 z 28.8.2010, s. 46.


