
A BIZOTTSÁG 217/2006/EK RENDELETE

(2006. február 8.)

a minimális csírázásra vonatkozó követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának
ideiglenes engedélyezésére a tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a 66/401/EGK,
66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak

megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, tekin-
tettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló,
1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö-
nösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966.
június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen
annak 17. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 2002.
június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen
annak 24. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002.
június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen
annak 38. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazá-
sáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (5)
és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK
és 2002/57/EK tanácsi irányelv értelmében vetőmagot
csak akkor lehet forgalmazni, ha a minimális csírázásra
vonatkozó követelmények teljesülnek, vagy abban az
esetben, ha a csírázásra vonatkozó követelményeknek
megfelelő, rendelkezésre álló vetőmagmennyiség nem
elegendő, és a Bizottság korlátozott időszakra engedé-
lyezte, hogy egy meghatározott maximális mennyiség
erejéig olyan vetőmagot forgalmazzanak, amely nem
felel meg az említett irányelvekben minimális csírázás
tekintetében meghatározott követelményeknek.

(2) Az engedély megadásának folyamata jelenleg túl lassú.

(3) Az engedélyezési folyamat egyszerűsítése és meggyorsí-
tása érdekében – a Bizottság és a tagállamok számára a
kérelmek értékeléséhez és megválaszolásához szükséges
valamennyi információ biztosítása mellett – a Bizottság
és a tagállamok közötti konzultációs folyamat megfelelő
eszköznek tűnik.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és
Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendelet meghatározza a tagállamok arra irányuló kérel-
meire alkalmazandó szabályokat, hogy felhatalmazást kapjanak
a következő rendelkezésekben megállapított, minimális csírá-
zásra vonatkozó követelményeknek nem megfelelő szaporítóa-
nyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére:

a) a 66/401/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése;

b) a 66/402/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése;

c) a 2002/54/EK irányelv 24. cikkének (1) bekezdése;

d) a 2002/55/EK irányelv 38. cikkének (1) bekezdése; és

e) a 2002/57/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdése.

(2) E rendelet nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett
irányelvekben meghatározottak szerinti „elit vetőmagokra”.

2. cikk

(1) Az a tagállam, amely ellátási nehézségekkel küzd és a
minimális csírázásra vonatkozó követelményeknek nem megfe-
lelő szaporítóanyagok forgalmazását ideiglenesen engedélyezni
kívánja (a továbbiakban: kérelmező tagállam), a 3. cikkben emlí-
tett információkat tartalmazó kérelmet nyújt be a Bizottságnak.
Ezzel egy időben a kérelmező tagállam értesíti a többi tagál-
lamot. Valamennyi tagállam kapcsolattartó pontokat jelöl ki.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítést követő 15 napon belül
a többi tagállam értesítheti a Bizottságot és a kérelmező tagál-
lamot:

a) vagy olyan rendelkezésre álló vetőmagok felajánlásáról,
amellyel az ellátás átmeneti nehézségei kiküszöbölhetők;
vagy

b) az 1. cikk (1) bekezdésében említett irányelvek követelmé-
nyeinek nem megfelelő vetőmag forgalmazásával kapcsolatos
kifogásairól.

(3) A kérelmező tagállam által benyújtott kérelem tárgyát
képező vetőmag a kérelmezett mennyiségig az egész Közös-
ségben forgalmazható anélkül, hogy megfelelne az 1. cikk (1)
bekezdésében említett irányelvek követelményeinek, ameny-
nyiben a (2) bekezdésben említett időszakon belül nem értesítik
a kérelmező tagállamo(ka)t és a Bizottságot ajánlatról vagy kifo-
gásról, vagy amennyiben van ajánlat, és a kérelmező, valamint
az ajánlatot tevő tagállam(ok) meg tudnak állapodni abban,
hogy az ajánlatok nem megfelelőek, kivéve ha a Bizottság ugya-
nezen időszakon belül tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy
kérelmét nem találja megalapozottnak.

A Bizottság az egyes tagállamok által kijelölt kapcsolattartó
pontokkal kommunikál, és internetes oldalán közzéteszi azokat
a feltételeket – beleértve a megengedett mennyiséget is –

amelyek szerint a vetőmagforgalmazás engedélyezve van.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben említett feltételek nem
teljesesíthetők vagy a Bizottság a kérelmet nem találja megala-
pozottnak, a Bizottság az egyes tagállamok által kijelölt kapcso-
lattartó pontokat tájékoztatja erről.

Az ügyet a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és
Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága elé viszik, ahol szükség
esetén a kérelem jóváhagyásáról, illetőleg elutasításáról azonnal
határozatot fogadnak el, az 1. cikk (1) bekezdésében említett
rendelkezésekben meghatározott eljárással összhangban.

3. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésével összhangban megkövetelt informáci-
ónak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) fajok és fajták, különösen a termesztés és felhasználás jelleg-
zetességei;

b) várható minimális csírázás;

c) érintett mennyiségek;

d) a kérelem okát megmagyarázó igazoló dokumentumok;

e) a forgalmazás javasolt helyei, meghatározva a kérelmező
tagállam azon térségeit, amelyeket érintenek a vetőmag-ellá-
tással kapcsolatos nehézségek;

f) a felhatalmazás kérelmezett alkalmazási időszaka.

4. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett irányelvekben előírt címké-
zésre vonatkozó bármely szabály sérelme nélkül, a vetőmag
hatósági címkéjén fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a kérdéses
vetőmag olyan kategóriába tartozik, amely az említett irányel-
vekben meghatározottnál kevésbé szigorú követelményeknek
megfelelő kategóriába tartozik, valamint a minimális csírázásra
vonatkozó részleteket.

5. cikk

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek alapján a tagál-
lamok engedélyezik a szállítóknak a 3. cikkel összhangban
engedélyezett vetőmag forgalmazását. A tagállamok előírhatják
a szállítóknak, hogy szerezzenek be előzetes engedélyt, amely
elutasítható, ha:

a) elegendő bizonyíték alapján kétségbe vonható, hogy a szál-
lító képes forgalomba hozni azt a vetőmagmennyiséget,
amelyre az engedélyt kérte; vagy

b) a teljes mennyiség, amelyre a szállító az érintett eltérés
alapján engedélyt kér, meghaladná a 2. cikk szerint a
Közösség számára engedélyezett maximális mennyiséget.

(2) A kérelmező tagállam összehangolja a többi tagállam
munkáját annak biztosítása érdekében, hogy az engedélyezett
teljes mennyiséget ne lépjék túl.

(3) A tagállamok e rendelet végrehajtása során közigazgatási
segítséget nyújtanak egymásnak. E rendelet hatálybalépését
követő egy hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot és a
többi tagállamot a 2. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolat-
tartó pontokról.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 8-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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