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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. augusztus 26.)

a 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK és 69/208/EGK tanácsi irányelvek szerinti vetőmag-minta-
vétellel és vetőmagvizsgálattal kapcsolatos átmeneti kísérlet megszervezéséről szóló 98/320/EK

határozat módosításáról

(Az értesítés a B(2004) 2942. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/626/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 2002.
június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen
annak 19. cikkére,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról
szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (2) és
különösen annak 13a. cikkére,

tekintettel a gabona-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966.
június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen
annak 13a. cikkére,

tekintettel az olaj- és rostnövény vetőmagok forgalmazásáról
szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (4) és
különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1) A Bizottság 98/320/EK (5) határozatában rendelkezés írja
elő egy ideiglenes kísérlet lefolytatását a Közösség
szintjén annak felmérése céljából, hogy a hivatalos felü-
gyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel és vetőmag-
vizsgálat kedvezőbb alternatívát jelenthet-e a
2002/54/EK, a 66/401/EGK, a 66/402/EGK és a
2002/57/EK irányelvek értelmében előírt hivatalos
vetőmag-minősítési eljárásokra anélkül, hogy a vetőmag
minőségében jelentős romlás következne be.

(2) Az ideiglenes kísérletet ki kell terjeszteni a fentiekben
említett meglévő irányelvek módosításának függvényében
a meglévő szakmai eljárások folytonosságának biztosítása
érdekében, valamint a többletadatok gyűjtésének a bizto-
sítása érdekében.

(3) A 98/320/EK határozatot ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Mezőgazdasági, Erdészeti és Kertészeti Vető-
magok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véle-
ményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 98/320/EK határozat 4. cikkében a „2004. július 31.” dátum
helyébe „2005. április 27.” dátum lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 26-án.

a Bizottság részéről
David BYRNE

a Bizottság tagja

HUL 283/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.2.

(1) HL L 193., 2002.7.20., 12. o. A 2003/61/EK irányelvvel (HL L 165.,
2003.7.3., 23. o.) módosított irányelv.

(2) HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o. A legutóbb a 2004/55/EK bizott-
sági irányelvvel (HL L 114., 2004.4.21., 18. o.) módosított irányelv.

(3) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási
okmánnyal módosítva.

(4) HL L 193., 2002.7.20., 74. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel
(HL L 165., 2003.7.3., 23. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 140., 1998.5.12., 14. o. A legutóbb a 2002/280/EK határo-
zattal (HL L 99., 2002.4.16., 22. o.) módosított határozat.


