
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 23 marca 2011 r. 

wdrażająca dyrektywę Rady 2002/55/WE w odniesieniu do warunków zezwalania na 
wprowadzanie do obrotu małych opakowań mieszanek standardowego materiału siewnego 

różnych odmian roślin warzywnych tego samego gatunku 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1760) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/180/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 
2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw ( 1 ), 
w szczególności jej art. 26 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Niektóre państwa członkowskie poinformowały Komisję 
o istnieniu na rynku popytu na małe opakowania 
mieszanek różnych odmian roślin warzywnych tego 
samego gatunku. Należy zatem ustanowić szczegółowe 
wymagania dotyczące takich małych opakowań. 

(2) Biorąc pod uwagę popyt w zainteresowanych państwach 
członkowskich, niniejsza decyzja powinna obejmować 
wszystkie gatunki wchodzące w zakres dyrektywy 
2002/55/WE. Maksymalną wielkość takich małych 
opakowań należy wyrazić jako maksymalną masę netto 
zawartego w nich materiału siewnego oraz zgodnie 
z definicją w art. 2 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2002/55/WE. 

(3) Aby zapewnić identyfikowalność i odpowiednie infor
macje dla użytkowników, należy określić szczegółowe 
zasady etykietowania takich małych opakowań. 

(4) Państwa członkowskie powinny do końca 2012 r. zdać 
Komisji sprawozdanie ze stosowania niniejszej decyzji, 
aby umożliwić Komisji ocenę skuteczności tej decyzji 
oraz identyfikację kwestii wymagających podjęcia 
dalszych działań. 

(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 

Państwa członkowskie mogą upoważnić swoich producentów 
do wprowadzania do obrotu małych opakowań mieszanek stan
dardowego materiału siewnego gatunków wymienionych w art. 
2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2002/55/WE. Takie małe opakowania 
mogą zawierać wyłącznie różne odmiany tego samego gatunku. 

Artykuł 2 

Małe opakowania, o których mowa w art. 1, mogą zawierać 
materiał siewny o masie netto nieprzekraczającej masy netto 
określonej w art. 2 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2002/55/WE. 

Artykuł 3 

Państwa członkowskie dbają o to, aby na małych opakowa
niach, o których mowa w art. 1, widniała etykieta dostawcy 
lub informacja w formie nadruku lub stempla. 

Etykieta lub informacja powinna zawierać następujące dane: 

a) sformułowanie „przepisy i normy UE”; 

b) imię i nazwisko oraz adres lub znak identyfikacyjny osoby 
odpowiedzialnej za umieszczenie etykiety; 

c) rok zaplombowania, określony w następujący sposób: 
„zaplombowano w … [rok] r.” lub rok ostatniego pobrania 
próby w celu przeprowadzenia ostatniego badania zdolności 
kiełkowania, określony w następujący sposób: „próbę 
pobrano w … [rok] r.”; można dodać wskazówkę „zużyć 
do … [data]”; 

d) sformułowanie „mieszanka odmian … [nazwa gatunku]”; 

e) nazwy odmian; 

f) proporcje odmian wyrażone jako masa netto lub liczba 
nasion; 

g) numer referencyjny partii podany przez osobę odpowie
dzialną za umieszczenie etykiety; 

h) masa netto lub brutto lub liczba nasion; 

i) rodzaj zabiegu chemicznego lub dodatku oraz przybliżony 
stosunek masy kłębków lub masy czystych nasion do masy 
całkowitej, jeżeli wskazano masę i zastosowano granulowane 
pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie 
stałej. 

Artykuł 4 

Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie 
z zastosowania niniejszej decyzji w terminie do dnia 
31 grudnia 2012 r.
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( 1 ) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.



Artykuł 5 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji
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