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SMERNICA RADY
z 9. decembra 1974,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne
rozmnožovanie viniča
(74/648/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho
spoločenstva, a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (2),
keďže z ďalej uvedených dôvodov je potrebné zmeniť a doplniť
určité ustanovenia smernice Rady č. 68/193/EHS (3) z 9. apríla 1968
o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča,
zmenenej a doplnenej smernicou č. 71/140/EHS (4);

keďže je potrebné upresniť rozsah pôsobnosti smernice
č. 68/193/EHS;

keďže zmeny a doplnenia prílohy sú určené predovšetkým
na umožnenie uplatňovania smernice a z týchto dôvodov by sa
mali prijať v súlade s postupom Stáleho výboru pre osivá a rozmnožovací materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné
hospodárstvo;

keďže pestovanie viniča a obchodovanie s rozmnožovacím materiálom môže mať minimálny ekonomický význam v niektorom
členskom štáte; keďže daný členský štát by mal mať preto možnosť byť vyňatý z väčšiny ustanovení smernice,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1
Smernica Rady č. 68/193/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

Článok 2
Článok 1 sa nahrádza týmto:

keďže členské štáty musia byť oprávnené rozlišovať medzi štandardným rozmnožovacím materiálom na základe rôznych kritérií kvality;

keďže určité regióny ťažia zo špecifických podmienok, ktoré sú
natoľko priaznivé pre vývin rozmnožovacieho materiálu, že dotknutému členskému štátu by sa malo umožniť povolenie
výnimky, pokiaľ ide o dĺžku rozmnožovacieho materiálu, na produkciu a obchodovanie na ich územiach;

keďže uplatňovanie smernice môže spôsobiť ťažkosti pre dovoz
do určitých členských štátov, pretože niektoré z nich vyžadujú od
dovozcov predloženie odlišných náležitostí; keďže tieto náležitosti by sa preto mali zosúladiť;
(1)
(2)
(3)
(4)

Ú. v. C 2, 9.1.1974, s. 66.
Ú. v. C 8, 31.1.1974, s. 19.
Ú. v. L 93, 17.4.1968, s. 15.
Ú. v. L 71, 25.3.1971, s. 16.

„Táto smernica sa bude uplatňovať na materiál na vegetatívne
rozmnožovanie viniča (ďalej len ‚rozmnožovací materiál‘),
s ktorým sa obchoduje v rámci spoločenstva.“

Článok 3
K článku 3 sa dopĺňa tento odsek 1a:
„1a Členské štáty môžu rozdeliť kategóriu ‚štandardného
materiálu‘, stanovenú v článku 2 na triedy, ktoré spĺňajú osobitné podmienky. Tieto osobitné podmienky, označenie alebo
časové obdobie sa môžu určiť v súlade s postupom stanoveným v článku 17.“

Článok 4
Do článku 3 ods. 4 sa dopĺňa tento pododsek c):
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c) povoliť členským štátom, aby bez ohľadu na prílohu II (III)
(1B) a (2B) skrátili minimálne stanovené dĺžky rozmnožovacieho materiálu pre produkciu a obchodovanie s rozmnožovacím materiálom v určitých oblastiach, v ktorých
je takéto povolenie opodstatnené osobitnými podmienkami pestovania.“
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metód, sa rozhodne v súlade s postupom stanoveným v článku
17.“

Článok 7
Článok 18a sa nahrádza týmto:

Článok 5
„Článok 18a
1. Článok 11 sa mení na článok 11 ods. 1
2. K článku 11 sa dopĺňa tento odsek 2:
„2. Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia
na zabezpečenie toho, aby príslušným orgánom boli poskytnuté nasledujúce podrobné údaje počas obchodovania s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie, ktorý pochádza z iného
členského štátu alebo z tretej krajiny:
a) druh (botanický názov);
b) odroda a, keď je to vhodné, klon; v prípade sadeníc viniča
sa tieto podrobné údaje poskytnú pre podpníky aj pre vrúble;
c) kategória;
d) charakter rozmnožovacieho materiálu;

V súlade s postupom stanoveným v článku 17 môže členský
štát, ak o to požiada, byť úplne alebo čiastočne zbavený
povinnosti uplatňovať túto smernicu, avšak s výnimkou
článkov 12 ods. 1 a 12a, pokiaľ pestovanie viniča a obchodovanie
s rozmnožovacím materiálom má minimálny ekonomický
význam na jeho území.“

Článok 8
Bod 2 prílohy IV, časť A a) sa nahrádza týmto:

„2. Meno a adresa osoby zodpovednej za zapečatenie, alebo
jej identifikačné číslo.“

e) krajina produkcie a úradný kontrolný orgán;
Článok 9
f) krajina odoslania;
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy
a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu
s požiadavkami tejto smernice najneskôr do 1. júla 1976.

g) dovozca;
h) množstvo materiálu.
Spôsob, akým sa tieto náležitosti musia predložiť, sa môže
určiť v súlade s postupom stanoveným v článku 17.“

Článok 10
Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Článok 6
Článok 17a sa nahrádza týmto:
„Článok 17a
O všetkých zmenách, ktoré sa majú vykonať v prílohách
na základe rozvoja vedecko-technických poznatkov alebo

V Bruseli 9. decembra 1974
Za Radu
predseda
Ch. BONNET

