
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/320 

z dnia 3 marca 2016 r. 

zmieniająca decyzję 2004/842/WE w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których 
państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego 
należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian 

gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1221) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

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. 4a ust. 2, 

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin 
zbożowych (2), w szczególności jej art. 4a ust. 2, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym 
buraka (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym 
warzyw (4), w szczególności jej art. 23 ust. 2, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (5), 
w szczególności jej art. 6 ust. 2, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin 
oleistych i włóknistych (6), w szczególności jej art. 6 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji Komisji 2004/842/WE (7) określono przepisy dotyczące urzędowej etykiety na opakowaniach 
materiału siewnego należącego do odmian, dla których złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu 
odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw. 

(2)  W ostatnich latach stwierdzono przypadki nieuczciwego wykorzystania urzędowych etykiet. Należy zatem 
poprawić zabezpieczenia urzędowych etykiet zgodnie z obecnie dostępną wiedzą techniczną, aby nie dopuścić do 
takich nadużyć. Z tego względu, a także aby umożliwić właściwym organom lepszą ewidencję i kontrolę 
drukowania, dystrybucji i wykorzystywania poszczególnych urzędowych etykiet przez podmioty oraz aby 
umożliwić śledzenie partii materiału siewnego, należy poprawić zabezpieczenia urzędowych etykiet, 
wprowadzając urzędowo przydzielony numer seryjny. 

(3)  Niniejszą decyzję oraz dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2016/317 (8) należy stosować od tej samej daty, aby 
zapewnić równe traktowanie pod względem wymogów w odniesieniu do wszystkich użytkowników przedmio
towych etykiet. Niniejszą decyzję należy zatem stosować od dnia 1 kwietnia 2017 r. 

5.3.2016 L 60/88 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66. 
(2) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66. 
(3) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 12. 
(4) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33. 
(5) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60. 
(6) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74. 
(7) Decyzja Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których państwa członkowskie 

mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do 
krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (Dz.U. L 362 z 9.12.2004, s. 21). 

(8) Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2016/317 z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 
2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do urzędowej etykiety na opakowaniach materiału siewnego 
(Zob. s. 72 niniejszego Dziennika Urzędowego). 



(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/842/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiana w decyzji 2004/842/WE 

W art. 9 ust. 2 decyzji 2004/842/WE dodaje się lit. aa) w brzmieniu: 

„aa)  urzędowo przydzielony numer seryjny;”. 

Artykuł 2 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Artykuł 3 

Data rozpoczęcia stosowania 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 kwietnia 2017 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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