
DYREKTYWY 

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/1/UE 

z dnia 6 stycznia 2012 r. 

zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do warunków, które musi 
spełniać uprawa Oryza sativa 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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. 21a, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Najnowsze badania i informacje z państw członkowskich 
wskazują na potrzebę wprowadzenia progu obecności 
roślin porażonych Fusarium fujikuroi na polach, na 
których produkuje się materiał siewny Oryza sativa, 
ponieważ organizm Fusarium fujikuroi uszkadza ryż 
i nie reaguje skutecznie na traktowanie dostępnymi środ
kami ochrony roślin. Wspomniane badania wskazują 
również na potrzebę ograniczenia obecności roślin 
dzikich lub roślin o czerwonych ziarnach na polach, na 
których produkuje się materiał siewny Oryza sativa, 
ponieważ aktualnie obowiązujące progi powodują 
znaczne zmniejszenie zbiorów i jakości materiału siew
nego ryżu. 

(2) W związku z powyższym należy wprowadzić próg obec
ności roślin porażonych Fusarium fujikuroi na polach, na 
których produkuje się materiał siewny Oryza sativa, 
a próg obecności roślin dzikich i roślin o czerwonych 
ziarnach na polach, na których produkuje się materiał 
siewny Oryza sativa, należy obniżyć w odniesieniu do 
produkcji kwalifikowanego materiału siewnego. Progi te 
należy ustanowić na podstawie badań przeprowadzonych 
przez państwa członkowskie. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 
66/402/EWG. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w dyrektywie 66/402/EWG 

W załączniku I do dyrektywy 66/402/EWG pkt 3.A. otrzymuje 
brzmienie: 

„A. Oryza sativa: 

Liczba roślin wyraźnie rozpoznawalnych jako rośliny 
porażone Fusarium fujikuroi nie przekracza: 

— 2 na 200 m 2 dla produkcji elitarnego materiału siew
nego, 

— 4 na 200 m 2 dla produkcji kwalifikowanego mate
riału siewnego pierwszego pokolenia, 

— 8 na 200 m 2 dla produkcji kwalifikowanego mate
riału siewnego drugiego pokolenia. 

Liczba roślin wyraźnie rozpoznawalnych jako rośliny 
dzikie lub jako rośliny o czerwonych ziarnach nie prze
kracza: 

— 0 dla produkcji elitarnego materiału siewnego, 

— 1 na 100 m 2 dla produkcji kwalifikowanego mate
riału siewnego pierwszego i drugiego pokolenia.”. 

Artykuł 2 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 maja 2012 r. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz 
tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66.



Artykuł 4 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 7.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 4/9


