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III
(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA
NR 226/17/COL
z dnia 19 grudnia 2017 r.
zwalniająca Norwegię z obowiązku stosowania w odniesieniu do niektórych gatunków aktu
prawnego, o którym mowa w pkt 2 części 1 rozdziału III załącznika I do Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dyrektywy Rady 66/401/EWG w sprawie obrotu
materiałem siewnym roślin pastewnych [2018/564]
URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając akt prawny, o którym mowa w pkt 2 części 1 rozdziału III załącznika I do Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”),
dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin
pastewnych (1) („dyrektywa 66/401/EWG”), a w szczególności jej art. 23a,
dostosowaną do Porozumienia EOG za pomocą pkt 4 lit. d) protokołu 1 do Porozumienia EOG, art. 5 ust. 2 lit. d)
Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości oraz
art. 1 ust. 1 lit. c), art. 1 ust. 2 i art. 3 protokołu 1 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie
ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości,
uwzględniając wniosek złożony przez Norwegię w dniu 3 lipca 2017 r.,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa 66/401/EWG określa niektóre przepisy dotyczące obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych
i w art. 23a stanowi, że państwo EOG może być całkowicie lub częściowo zwolnione z obowiązku stosowania tej
dyrektywy w odniesieniu do niektórych gatunków, jeśli na jego terytorium nasiona tych gatunków nie są zwykle
reprodukowane lub wprowadzane do obrotu.

(2)

W dniu 3 lipca 2017 r. Norwegia złożyła wniosek (dok. nr 864007) o zwolnienie z obowiązku stosowania
przepisów dyrektywy 66/401/EWG w odniesieniu do 22 nowych gatunków włączonych do tej dyrektywy
dyrektywą wykonawczą Komisji (UE) 2016/2109 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą dyrektywę Rady
66/401/EWG w odniesieniu do włączenia nowych gatunków oraz nazwy botanicznej gatunku Lolium x
boucheanum Kunth (2), o której mowa w pkt 2 części 1 rozdziału III załącznika I do Porozumienia EOG, gdyż
gatunki te nie są zwykle reprodukowane lub wprowadzane do obrotu w Norwegii.

(3)

W związku z powyższym, tak długo jak utrzymają się powyższe warunki, Norwegia powinna być zwolniona
z obowiązku stosowania dyrektywy 66/401/EWG w odniesieniu do tych gatunków.

(4)

Zwolnienie to powinno być bez uszczerbku dla wprowadzania do obrotu w Norwegii materiału siewnego
wyprodukowanego, zgodnie z przepisami dyrektywy 66/401/EWG, na terytorium innej umawiającej się strony
Porozumienia EOG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu EFTA ds. Weterynaryjnych i Fitosani
tarnych,

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 59.
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszym zwalnia się Norwegię z obowiązku stosowania aktu prawnego, o którym mowa w pkt 2 części 1 rozdziału III
załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dyrektywy Rady 66/401/EWG w sprawie obrotu
materiałem siewnym roślin pastewnych, z wyjątkiem art. 14 ust. 1, w odniesieniu do następujących gatunków:
— Biserrula pelecinus,
— Lathyrus cicera,
— Medicago doliata,
— Medicago italica,
— Medicago littoralis,
— Medicago murex,
— Medicago polymorpha,
— Medicago rugosa,
— Medicago scutellata,
— Medicago truncatula,
— Ornithopus compressus,
— Ornithopus sativus,
— Plantago lanceolata,
— Trifolium fragiferum,
— Trifolium glanduliferum,
— Trifolium hirtum,
— Trifolium isthmocarpum,
— Trifolium michelianum,
— Trifolium squarrosum,
— Trifolium subterraneum,
— Trifolium vesiculosum,
— Vicia benghalensis.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja jest skierowana do Norwegii.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.
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