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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 18. prosince 2006
o časově omezeném testu týkajícím se zvýšení maximální hmotnosti partie některých osiv pícnin
podle směrnice Rady 66/401/EHS
(oznámeno pod číslem K(2006) 6572)
(Text s významem pro EHP)

(2007/66/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

10. února 2006 a který přijala Rada OECD (Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj) dne 24. května 2006,
povoluje postupy, jejichž pomocí je možné zvýšit maximální hmotnost partie u travin.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června
1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na článek 13a
uvedené směrnice,

(5)

Za účelem praktického otestování podmínek, za jakých jsou
pěstitelské podniky schopny vyprodukovat dostatečně
homogenní velké partie osiva, by měl být uspořádán časově
omezený test, při kterém se zvýší maximální hmotnost
partie travin.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v
zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 66/401/EHS stanoví maximální hmotnost partie,
aby se při testování osiva předešlo heterogenitě v jeho
partiích.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
(2)

(3)

Změny v produkci osiva a marketingových postupech,
především zvýšený objem množitelských porostů a způsob
dopravy osiva včetně volně ložených zásilek, naznačují, že
by bylo vhodné zvýšit maximální předepsanou hmotnost
partie osiva travin.

V souladu s rozhodnutím Komise 2002/454/ES (2) byl
proveden časově omezený test týkající se zvýšení maximální hmotnosti partie některých osiv pícnin podle
směrnice 66/401/EHS, který měl skončit dne 1. června
2003. Žádná semenářská společnost se však nezúčastnila,
protože v souladu s výše uvedeným rozhodnutím bylo u
každé testované partie osiva požadováno provedení testu
heterogenity, což s sebou neslo značné dodatečné náklady.

Článek 1

1. Odchylně od čl. 7 odst. 2 a přílohy III směrnice 66/401/EHS
činí pro členské státy účastnící se časově omezeného testu a pro
osiva druhů uvedených v prvním sloupci označeném nadpisem
„GRAMINEAE“ přílohy III této směrnice maximální hmotnost
partie 25 tun.

2. Pro členské státy účastnící se časově omezeného testu platí
podmínky stanovené v příloze tohoto rozhodnutí spolu s
podmínkami uvedenými ve směrnici 66/401/EHS.
(4)

Současná mezinárodní praxe, jmenovitě technický protokol
ISTA (Mezinárodní asociace pro testování osiv)/ISF (Mezinárodní
federace pro osiva), který schválil výkonný výbor ISTA dne

(1) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Směrnice naposledy
pozměněná směrnicí 2004/117/ES (Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 18).
(2) Úř. věst. L 155, 14.6.2002, s. 57.

3. Členské státy účastnící se testu uvědomí o této skutečnosti
Komisi. Kdykoliv mohou testy ukončit tím, že o této skutečnosti
uvědomí Komisi.
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Článek 2

Členské státy předloží Komisi a ostatním členským státům
zprávu o výsledcích testu za každý rok do 31. března
následujícího roku.
Článek 3
Časově omezený test bude zahájen dne 1. ledna 2007 a ukončen
dne 30. června 2012.

6.2.2007
Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
V Bruselu dne 18. prosince 2006.
Za Komisi
Markos KYPRIANOU
člen Komise
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Podmínky, na které se odkazuje v článku 1:

a)

v případě odchylky od maximální hmotnosti partií osiv druhu gramineae se postupuje podle dokumentu ISTA/ISF
„Test velikosti partie osiva pícnin“ (1), který přijala Rada OECD dne 24. května 2006;

b)

výrobci osiv musí být úředně schváleni certifikačním orgánem;

c)

na úřední návěsce stanovené směrnicí 66/401/EHS je za slovy „pravidla a normy ES“ uvedeno číslo tohoto rozhodnutí;

d)

vzorky pro srovnávací testy Společenství dodané členskými státy účastnícími se časově omezeného testu musí
pocházet z partií osiv, které jsou úředně uznány v souladu s podmínkami testu, a

e)

certifikační orgán test sleduje, a případně provede kontrolu až 5 % testů heterogenity.

(1)

http://www.seedtest.org/en/content –-1–1039.html)
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