
DYREKTYWY 

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/11 

z dnia 5 stycznia 2016 r. 

zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym 
roślin oleistych i włóknistych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin 
oleistych i włóknistych (1), w szczególności jej art. 24, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W sekcji I pkt 2 lit. b) w załączniku II do dyrektywy 2002/57/WE określono minimalną czystość odmianową 
mieszańców rzepaku. 

(2)  Obecna norma czystości wynosząca 90 %, która obowiązuje w stosunku do odmian mieszańcowych zarówno 
rzepaku jarego, jak i ozimego, nie odzwierciedla już specjalnych cech technicznych ani ograniczeń w produkcji 
materiału siewnego rzepaku jarego. 

(3) Warunki produkcji materiału siewnego określone w dyrektywie 2002/57/WE są oparte na uznanych międzynaro
dowych standardach Systemów Nasiennych (Seed Schemes) OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju). 

(4)  Norma czystości odmianowej dotycząca nasion rzepaku jarego powinna zostać dostosowana do standardu 
ustanowionego przez OECD. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do dyrektywy 2002/57/WE. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności 
i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w załączniku II do dyrektywy 2002/57/WE 

W sekcji I załącznika II do dyrektywy 2002/57/WE pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  Minimalna czystość odmianowa materiału siewnego wynosi: 

—  elitarny materiał siewny, komponent mateczny: 99,0 %, 

—  elitarny materiał siewny, komponent ojcowski: 99,9 %, 
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(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74. 



—  kwalifikowany materiał siewny ozimych odmian rzepaku: 90,0 %, 

—  kwalifikowany materiał siewny jarych odmian rzepaku: 85,0 %.”. 

Artykuł 2 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r., przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2017 r. 

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

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w 
dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

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

Artykuł 4 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 stycznia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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