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SMĚRNICE KOMISE 2008/124/ES
ze dne 18. prosince 2008
o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně
uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“
(kodifikované znění)
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(6)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem
Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahrad
nictví a lesnictví.

(7)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti člen
ských států týkající se lhůt pro provedení uvedených
směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost
stanovených v příloze I části B,

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 čl. 3
odst. 3 uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června
2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (2),
a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

vzhledem k těmto důvodům:
Článek 1
Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986
o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin
a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako
„základní osivo“ nebo „certifikované osivo“ (3) byla něko
likrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti
a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifiko
vána, spolu se směrnicí Komise 75/502/EHS ze dne
25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh
osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo
úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované
osivo“ (5), jejich spojením do jednoho textu.

(1)

Směrnice 66/401/EHS povoluje uvádění na trh základ
ního osiva, certifikovaného osiva a obchodního osiva
některých druhů pícnin.

(2)

Směrnice 2002/57/ES povoluje uvádění na trh základ
ního osiva, různých druhů certifikovaného osiva
a obchodního osiva některých druhů olejnin
a přadných rostlin.

(3)

Obě směrnice zmocňují Komisi zakázat uvádění na trh
osiva, které není úředně uznáno jako „základní osivo“
nebo „certifikované osivo“.

(4)

Členské státy jsou s to produkovat dostatek základního
a certifikovaného osiva, aby uspokojily poptávku po
osivu některých z výše uvedených druhů osivem těchto
kategorií ve Společenství.

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Úř.
Úř.
Úř.
Viz
Úř.

věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.
věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.
věst. L 93, 8.4.1986, s. 21.
příloha I, část A.
věst. L 228, 29.8.1975, s. 26.

1.
Členské státy stanoví, že lze na trh uvádět pouze to osivo
odrůd:

— Poa pratensis L.

lipnice luční

— Vicia faba L. (partim)

bob obecný

— Papaver somniferum L.

mák setý

— Agrostis gigantea Roth

psineček obrovský

— Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

— Phleum bertolinii DC

bojínek cibulkatý

— Poa palustris L.

lipnice bahenní

— Poa trivialis L.

lipnice obecná

— Lupinus albus L.

lupina bílá

— Brassica juncea
(L.) Czernj. et Cosson

hořčice sareptská

— Agrostis capillaris L.

psineček tenký

— Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

— Medicago lupulina L.

tolice dětelová

— Trifolium hybridum L.

jetel hybridní

— Alopecurus pratensis L.

psárka luční

— Arrhenatherum elatius
ovsík vyvýšený
(L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl
— Bromus catharticus Vahl

sveřep samužníkovitý

— Bromus sitchensis Trin.

sveřep sitecký

— Lupinus luteus L.

lupina žlutá
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— Lupinus angustifolius L.

lupina úzkolistá

— Poa nemoralis L.

lipnice hajní

— Trisetum flavescens (L.) Beauv.

trojštět žlutavý

— Phacelia tanacetifolia Benth.

svazenka vratičolistá

— Sinapis alba L.

hořčice bílá

— Agrostis canina L.

psineček psí

— Festuca ovina L.

kostřava ovčí

— Trifolium alexandrinum L.

jetel alexandrijský

— Trifolium incarnatum L.

jetel nachový

— Trifolium resupinatum L.

jetel perský

— Vicia sativa L.

vikev setá

— Vicia villosa Roth.

vikev huňatá

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifiko
vané osivo“.
2.
Členské státy stanoví, že lze na trh uvádět pouze to osivo
odrůd:
— Glycine max (L.) Merr.

sója luštinatá

— Linum usitatissimum L.

len setý
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které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“, „certifikované
osivo první generace“ nebo „certifikované osivo druhé generace“.
Článek 2
Směrnice 75/502/EHS a směrnice 86/109/EHS ve znění směrnic
uvedených v příloze I části A se zrušují, aniž jsou dotčeny
povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvede
ných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stano
vených v příloze I části B.
Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto
směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou
v příloze II.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.
Za Komisi
José Manuel BARROSO
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PŘÍLOHA I
ČÁST A
Zrušené směrnice a seznam jejich následných změn
(uvedených v článku 2)
Směrnice Komise 75/502/EHS

(Úř. věst. L 228, 29.8.1975, s. 26).

Směrnice Komise 86/109/EHS

(Úř. věst. L 93, 8.4.1986, s. 21)

Směrnice Komise 89/424/EHS

(Úř. věst. L 196, 12.7.1989, s. 50)

Směrnice Komise 91/376/EHS

(Úř. věst. L 203, 26.7.1991, s. 108)

ČÁST B
Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost
(uvedené v článku 2)
Směrnice

Lhůta pro provedení

1. červenec 1976

75/502/EHS

1. červenec 1987 (článek 1)

86/109/EHS

1. červenec 1989 (článek 2)
1. červenec 1990 (článek 2a)
1. červenec 1991 (články 3 a 3a)
89/424/EHS

1. červenec 1990

91/376/EHS

1. červenec 1991

PŘÍLOHA II
Srovnávací tabulka
Směrnice 75/502/EHS

Článek 1

Směrnice 86/109/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Článek 2

Čl. 1 odst. 1

Článek 2a

Čl. 1 odst. 1

Článek 3

Čl. 1 odst. 1

Čl. 3a odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 3a odst. 2 až 6

—

Článek 2

Článek 4

—

—

—

Článek 2

—

—

Článek 3

Článek 3

Článek 5

Článek 4

—

—

Příloha I

—

—

Příloha II

