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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2004
z dnia 15 stycznia 2004 r.

upoważniające do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 1999/105/WE
w odniesieniu do obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym uzyskanym z niektórych rodzajów

materiału elitarnego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/105/WE z dnia
31 grudnia 1994 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem
rozmnożeniowym (1), w szczególności jej art. 6 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 1999/105/WE, leśny materiał
rozmnożeniowy, który ma zostać wprowadzony do
obrotu, pochodzi z materiału elitarnego spełniającego
wymagania ustanowione w załącznikach do tej dyrek-
tywy.

(2) Leśny materiał rozmnożeniowy pochodzący z zatwier-
dzonego materiału elitarnego może zostać wprowadzony
do obrotu pod różnymi kategoriami, włącznie z kate-
gorią „Kwalifikowany”.

(3) Niektóre rodzaje materiału elitarnego gatunków nie obję-
tych wcześniej dyrektywą Rady 66/401/EWG (2) otrzy-
mywane są z leśnego materiału rozmnożeniowy niespeł-
niającego wymagań dyrektywy 1999/105/WE oraz nie
mogą spełniać tych warunków w racjonalnym okresie
czasu przy uwzględnieniu długości ich cyklu życia.

(4) W celu niedopuszczenia do niedoboru materiału elitar-
nego przeznaczonego do produkcji materiału rozmnoże-
niowego, należy zezwolić na odstępstwa w ograni-
czonym okresie czasu i na określonych warunkach.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału
Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i
Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do materiału elitar-
nego Pinus pinaster Ait., który spełnia wymagania dyrektywy
1999/105/WE, z wyjątkiem pkt 1 lit. c) załącznika IV do tej
dyrektywy.

2. Gdy materiał rozmnożeniowy jest otrzymywany z mate-
riału elitarnego z rodzajów określonych w ust. 1, Państwa
Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu
takiego materiału rozmnożeniowego z kategorii „Kwalifiko-
wany”.

Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się definicje
„materiału elitarnego”, „materiału rozmnożeniowego”, „kwalifi-
kowany” oraz „organ urzędowy” przewidziane w art. 2 dyrek-
tywy 1999/105/WE.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie powiadomią Komisję i inne
Państwa Członkowskie o wszelkim materiale elitarnym, który
został zatwierdzony do produkowania leśnego materiału repro-
dukcyjnego na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2. Pozycja odpowiadająca materiałowi elitarnemu w
krajowym wykazie zatwierdzonego materiału elitarnego okreś-
lonym w art. 10 dyrektywy 1999/105/WE zawiera adnotację
„art. 6 ust. 7 dyrektywa 1999/105/WE”, która oznacza, że
materiał elitarny nie spełniał wszystkich wymogów wspom-
nianej dyrektywy.

3. Pozycja odpowiadająca materiałowi elitarnemu we wspól-
notowym wykazie materiału elitarnego zatwierdzonego do
produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego, określonym w
art. 11 dyrektywy 1999/105/WE zawiera adnotację „art. 6
ust. 7 dyrektywa 1999/105/WE”, która oznacza, że materiał
elitarny nie spełniał wszystkich wymagań wspomnianej dyrek-
tywy.

4. Pozycja odpowiadająca materiałowi elitarnemu w
głównym certyfikacie określonym w art. 12 ust. 1 dyrektywy
1999/105/WE zawiera adnotację „art. 6 ust. 7 dyrektywa
1999/105/WE”, która oznacza, że materiał elitarny nie spełniał
wszystkich wymogów wspomnianej dyrektywy. Szczegółowe
informacje znajdują się w Załączniku do niniejszego rozporzą-
dzenia.

Artykuł 3

W czasie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym otrzy-
manym z materiału elitarnego, zatwierdzonym na mocy art. 1,
etykieta lub dokument dostawcy wymagane na mocy art. 14
ust. 1 dyrektywy 1999/105/WE zawierają adnotację „Materiał
spełnia wymogi przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 69/2004”.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie traci moc 15 lat po jego wejściu w
życie.

03/t. 42130 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2000, str. 17.
(2) Dz.U. L 125 z 11.7.1966, str. 2326/66.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 stycznia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Informacje zawarte w certyfikacie głównym zgodnie z załącznikiem VIII część B

1. W ust. 1 lit. b) należy umieścić adnotację „art. 6 ust. 7 dyrektywy 1999/105/WE” i właściwą nazwę materiału elitar-
nego.

2. W ust. 6 należy umieścić adnotację „art. 6 ust. 7 dyrektywy 1999/105/WE” i referencje rejestru.

3. W ust. 20 należy umieścić adnotację „art. 6 ust. 7 dyrektywy 1999/105/WE”.




