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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 1986
για τον περιορισµό της εµπορίας σπόρων προς σπορά ορισµένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών,
ελαιούχων και κλωστικών φυτών στους σπόρους προς σπορά που έχουν πιστοποιηθεί επίσηµα
ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιηµένοι σπόροι»
(86/109/ΕΟΚ)
(ΕΕ L 93 της 8.4.1986, σ. 21)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.

σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Οδηγία 89/424/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1989

L 196

50

12.7.1989

►M2 Οδηγία 91/376/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1991

L 203

108

26.7.1991
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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 1986
για τον περιορισµό της εµπορίας σπόρων προς σπορά ορισµένων
ειδών κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών
στους σπόρους προς σπορά που έχουν πιστοποιηθεί επίσηµα ως
«βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιηµένοι σπόροι»
(86/109/ΕΟΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας,
την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966
περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/38/ΕΟΚ της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,
την οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1969
περί εµπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και
κλωστικών φυτών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 82/859/ΕΟΚ της Επιτροπής (4), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
ότι η οδηγία 66/401/ΕΟΚ επιτρέπει την εµπορία βασικών
σπόρων, πιστοποιηµένων σπόρων και εµπορικών σπόρων
ορισµένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών·
ότι η οδηγία 69/208/ΕΟΚ επιτρέπει την εµπορία βασικών
σπόρων, κάθε πιστοποιηµένου σπόρου και εµπορικών σπόρων
ορισµένων ειδών ελαιούχων και κλωστικών φυτών·
ότι το άρθρο 3 παράγραφος 3 κάθε προαναφερόµενης οδηγίας
παρέχει την άδεια στην Επιτροπή να απαγορεύει την εµπορία
σπόρων που δεν έχουν πιστοποιηθεί επίσηµα ως «βασικοί
σπόροι» ή «πιστοποιηµένοι σπόροι»·
ότι έχει αποδειχθεί, βάσει πληροφοριών που είναι διαθέσιµες
στο στάδιο αυτό, ότι τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να
παράγουν επαρκή ποσότητα βασικών σπόρων και πιστοποιηµένων σπόρων για να ικανοποιείται, εντός της Κοινότητας, η
ζήτηση για πολλούς από τους προαναφερόµενους σπόρους µε
σπόρους των κατηγοριών αυτών από την 1η Ιουλίου 1987 όσον
αφορά ορισµένα είδη, από την 1η Ιουλίου 1989 όσον αφορά
ορισµένα άλλα είδη και από την 1η Ιουλίου 1991 όσον αφορά
ορισµένα συµπληρωµατικά είδη·
ότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της Μόνιµης Επιτροπής Σπόρων προς
Σπορά και Γεωργικών, ∆ενδροκηπευτικών και ∆ασικών Φυτών
προς Φύτευση,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι, από την 1η Ιουλίου 1987, οι
σπόροι προς σπορά των:
— Vicia faba L. (partim)

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

— Φούλια

125 της 11. 7. 1966, σ. 2298/66.
L 16 της 19. 1. 1985, σ. 41.
L 169 της 10. 7. 1969, σ. 3.
L 357 της 28. 12. 1982, σ. 31.
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— Παπαρούνα
υπνοφόρος)

— Paraver somniferum L.

(Μήκων

η

δεν µπορούν να τεθούν σε εµπορία εκτός αν έχουν πιστοποιηθεί
επίσηµα ως «βασικοί» ή «πιστοποιηµένοι σπόροι».
2.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι από την 1η Ιουλίου 1987 οι
σπόροι προς σπορά των:
— Σόγια
— Ελαιούχος λίνος

— Glycine max (L.)
— Linum usitatissimum L.

δεν µπορούν να τεθούν σε εµπορία εκτός αν έχουν πιστοποιηθεί
επίσηµα ως «βασικοί σπόροι», «πιστοποιηµένοι σπόροι αναπαραγωγής» ή «πιστοποιηµένοι σπόροι δεύτερης αναπαραγωγής».
▼M1
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι από την 1η Ιουλίου 1989, οι σπόροι
των:
— ψευδάγρωστη η λευκή
— ψευδάγρωστη
η
σπονδυλωτή
— φλέων η βολβώδης
— πόα η τελµατώδης
— πόα η κοινή
— λούπινο το λευκό, άλλες
ποικιλίες εκτός των πικρών

— Agrostis gigantea Roth
— Agrostis stolonifera L.
—
—
—
—

Phleum bertolonii DC
Poa palustris L.
Poa trivialis L.
Lupinus albus L.

— Brassica juncea (L.) Czernj. et
Cosson

— σινάπι φαιό

µπορούν να τεθούν σε εµπορία, µόνο εφόσον έχουν επίσηµα
πιστοποιηθεί ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιηµένοι σπόροι».
Άρθρο 2α
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι από την 1η Ιουλίου 1990 οι σπόροι
των:
—
—
—
—

Agrostis capillaris L.
Lotus corniculatus L.
Medicago lupulina L.
Trifolium hybridum L.

—
—
—
—

ψευδάγρωστη η νεφελώδης
λωτός ο κερατιοφόρος
µηδική η λυκίσκη
τριφύλλια το νόθο

µπορούν να τεθούν σε εµπορία µόνο εφόσον έχουν επίσηµα
πιστοποιηθεί ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιηµένοι σπόροι».
▼M2
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι από την 1η Ιουλίου 1991 απαγορεύεται να τεθούν σε εµπορία οι σπόροι των ειδών:
— αλωπέκουρος ο λειµώνιος

— Alopecurus pratensis L.
— Arrhenatherum elatius (L)
Beauv. ex JS et K.B. Presl
— Bromus catharticus Vahl
— Bromus sitchensis Trin.
— Lupinus luteus

—
—
—
—

— Lupinus angustifolius L.
— Poa nemoralis L.
— Trisetum
flavescens
(L.)
Beauv.
— Phacelia tanacetifolia Benth.
— Sinapis alba L.

— τρίσετο το κίτρινο (βρώµη)
— φακέλια η αγρία
— σινάπι το λευκό

βρώµη η υψηλή
βρώµη
βρώµη Αλάσκας
λούπινο το κίτρινο εκτός
από τις πικρές ποικιλίες
— λούπινο το στενόφυλο
— πόα η δασική
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εάν δεν έχουν πιστοποιηθεί επίσηµα ως «βασικοί σπόροι» ή
«πιστοποιηµένοι σπόροι».
Άρθρο 3α
1.
Εάν η παράγραφος 5 δεν περιέχει διαφορετική διάταξη, τα κράτη
µέλη ορίζουν ότι από την 1η Ιουλίου 1991 µπορούν να τεθούν σε
εµπορία µόνο εφόσον έχουν πιστοποιηθεί επίσηµα ως «βασικοί
σπόροι» ή «πιστοποιηµένοι σπόροι» οι σπόροι των ειδών:
— Agrostis canina L
— Festuca ovina L
— Lupinus albus L
—
—
—
—
—
—

Lupinus luteus L
Trifolium alexandrinum L
Trifolium incarnatum L
Trifolium resupinatum L
Vicia sativa L
Vicia villosa Roth

— άγρωστη του κυνός
— φεστούκα η κτηνοτροφική
— λούπινο το λευκό, πικρές
ποικιλίες
— λούπινο το κίτρινο
— τριφύλλια Αλεξανδρείας
— τριφύλλια το σαρκόχρουν
— τριφύλλια το αγέρωχο
— βίκος ο ήµερος
— βίκος ο δασύφυλλος, βίκος
της Gerdagne

2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από την
ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, την ποσότητα
των σπόρων των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 που
απαιτείται για σπορά στην επικράτειά τους πριν από τις 31
∆εκεµβρίου 1991, εφόσον είναι πιθανόν να µην καλυφθεί η
ποσότητα αυτή από τη διαθέσιµη ποσότητα σπόρων που έχουν
πιστοποιηθεί επίσηµα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιηµένοι
σπόροι».
3.
Τα κράτη µέλη που έχουν ανακοινώσει στην Επιτροπή,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, την ενδεχόµενη ποσότητα προς
αποθεµατοποίηση σπόρων που έχουν επίσηµα πιστοποιηθεί ως
«βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιηµένοι σπόροι»:
— συλλέγουν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που αφορούν την
προσαρµογή στα εδάφη τους των ποικιλιών των σχετικών
ειδών τα οποία απαριθούνται στον κοινό κατάλογο των ποικιλιών των γεωργικών φυτών και ενηµερώνουν αµέσως την
Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 1991,
— ενθαρρύνουν τη διατήρηση των υπαρόντων οικοτύπων των
σχετικών ειδών για να ικανοποιηθούν οι όροι της επίσηµης
αποδοχής τους ως ποικιλιών.
4.
Τα κράτη µέλη που έχουν αποδεχθεί επίσηµα ποικιλίες των
σχετικών ειδών ενθαρρύνουν την παραγωγή σπόρων των ποικιλιών αυτών για επίσηµη πιστοποίηση ως «βασικών σπόρων» ή
«πιστοποιηµένων σπόρων». Η Επιτροπή θα αναζητήσει τους
κατάλληλους τρόπους για να ενθαρρύνει την εµπορία των
σπόρων που θα έχουν παραχθεί µε τον τρόπο αυτό.
5.
Επιτρέπεται η άδεια στα κράτη µέλη που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 να επιτρέψουν να τεθεί σε εµπορία, µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 1991, ποσότητα σπόρων που έχουν επίσηµα ελεγχθεί
ως «εµπορικοί σπόροι» η οποία θα καλύπτει την διαπιστούµενη
έλλειψη σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Εκτός από τις πληροφορίες που απαιτεί το παράρτηµα IV της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ, η
επίσηµη ετικέτα αναφέρει:
— τον δηλωµένο τύπο του σχετικού υλικού και
— ότι οι σπόροι προορίζονται αποκλειστικά για το σχετικό
κράτος µέλος.
6.
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν ελλείψεις µετά τις 31
∆εκεµβρίου 1991 εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 της
οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.
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Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ
— το αργότερο την 1η Ιουλίου 1987, τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του άρθρου 1,
— το αργότερο την 1η Ιουλίου 1989, τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του άρθρου 2,
▼M1

▼B

— το αργότερο την 1η Ιουλίου 1990, τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του άρθρου 2α, και
— το αργότερο την 1η Ιουλίου 1991, τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγακαίες για να
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του άρθρου 3.
Ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

