
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 13 czerwca 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2009/109/WE w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego 
na celu ustanowienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek 

materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG 

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3788) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/362/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin 
pastewnych (1), w szczególności jej art. 13a, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  decyzja Komisji 2009/109/WE (2) określa organizację, do dnia 31 maja 2014 r., tymczasowego doświadczenia 
umożliwiającego wprowadzanie do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne, 
które obejmują również niektóre gatunki niewymienione w dyrektywie Rady 66/401/EWG, dyrektywie Rady 
66/402/EWG (3), dyrektywie Rady 2002/55/WE (4) oraz dyrektywie Rady 2002/57/WE (5), w celu sprawdzenia, 
czy takie gatunki spełniają wymogi, które należy zawrzeć w art. 2 ust. 1 pkt A dyrektywy 66/401/EWG. 

(2)  Informacje dotyczące produkcji, warunków certyfikacji i dopuszczania do obrotu mieszanek materiału siewnego 
przeznaczonych do użytku paszowego są nadal niewystarczające i wymagają uzupełnienia oraz skonsolidowania. 
Konieczne jest zatem przedłużenie okresu obowiązywania czasowego doświadczenia. 

(3)  Od początku czasowego doświadczenia oraz w wyniku projektów badawczych i rozwojowych analizuje się 
obecnie i uznaje za interesujące jako składniki przyszłych mieszanek kilka innych gatunków. Gatunki Lathyrus 
cicera, Medicago doliata oraz Trifolium isthmocarpum należy zatem objąć zakresem eksperymentu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2009/109/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Przedmiot 

Na poziomie unijnym organizuje się tymczasowe doświadczenie mające na celu ocenę, czy następujące gatunki: Biser
rula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago 
murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus 
sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium 
michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum oraz Vicia benghalensis (zwane dalej 
»gatunkami, o których mowa w art. 1«) mogą być wprowadzane do obrotu jako mieszanki materiału siewnego lub 
w takich mieszankach, w celu zdecydowania, czy niektóre lub wszystkie wymienione gatunki powinny zostać 
włączone do wykazu roślin pastewnych w art. 2 ust. 1 pkt A dyrektywy 66/401/EWG.”; 
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(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66. 
(2) Decyzja Komisji 2009/109/WE z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania czasowego doświadczenia mającego na celu ustano

wienie pewnych odstępstw w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na cele pastewne 
zgodnie z dyrektywą Rady 66/401/EWG, aby określić, czy niektóre gatunki niewymienione w dyrektywach Rady 66/401/EWG, 
66/402/EWG, 2002/55/WE lub 2002/57/WE spełniają wymogi włączenia do art. 2 ust. 1 pkt A dyrektywy 66/401/EWG (Dz.U. L 40 
z 11.2.2009, s. 26). 

(3) Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz.U. 125 
z 11.7.1966, s. 2309/66). 

(4) Dyrektywa Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, 
s. 33). 

(5) Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych 
(Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74). 



2)  w art. 9 tekst „31 maja 2014 r.” zastępuje się tekstem „31 maja 2016 r.”; 

3)  w załączniku I dodaje się następujące pozycje do tabeli: 

1 2 3 4 5 6 7 

„Lathyrus cicera 80 95 1,0 (c) (d) (e) 25 1 000 

Medicago doliata 70 98 2,0 (c) (d) (e) 10 100 

Trifolium isthmocarpum 70 (w tym 
nasiona 
twarde) 

98 1,0 (c) (d) (e) 10 100”   

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji  
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