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SMĚRNICE RADY
ze dne 8. prosince 1969
o ochraně proti háďátku bramborovému
(69/465/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství, a zejména na články 43 a 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že produkce brambor zaujímá významné
místo v zemědělství Společenství;

vzhledem k tomu, že k vyhubení tohoto škodlivého organismu je nezbytné, aby Společenství přijalo minimální opatření;
že členským státům by mělo být umožněno přijmout v případě
potřeby doplňující nebo přísnější ustanovení;

vzhledem k tomu, že důležitou roli hrají odrůdy brambor,
které jsou rezistentní vůči určitým patotypům tohoto škodlivého organizmu; že jejich použití na zamořených pozemcích
může přinést jistý užitek; že je proto v obecném zájmu zveřejňovat pravidelně seznam těchto odrůd;

vzhledem k tomu, že je pro zjištění napadení a rezistence
odrůd brambor nutno použít vhodné metody, proti nimž
nevznášejí členské státy žádné námitky,

vzhledem k tomu, že výnos z této produkce je soustavně
ohrožován škodlivými organismy;

vzhledem k tomu, že ochranou pěstování brambor proti těmto
škodlivým organismům by měla být nejen zachována jejich
produkční kapacita, ale také zvýšena zemědělská produktivita;

vzhledem k tomu, že ochranná opatření proti zavlékání škodlivých organismů do jednotlivých členských států, by měla pouze
omezený účinek, pokud by proti těmto organismům neexistovala souběžná a metodicky řízená ochrana v celém Společenství a nezamezovalo se jejich rozšiřování;

vzhledem k tomu, že jedním z nejnebezpečnějších škodlivých
organismů pro brambory je háďátko bramborové (Heterodera
rostochiensis Woll.);

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se týká minimálních opatření, která mají být
učiněna v členských státech na ochranu proti proti háďátku
bramborovému (Heterodera rostochiensis Woll.) a k zamezení
jeho šíření.

vzhledem k tomu, že se tento škodlivý organismus vyskytl
v několika členských státech a že ve Společenství stále existuje
několik zamořených území;
Článek 2
vzhledem k tomu, že dokud nebudou přijata účinná opatření
k ochraně proti tomuto škodlivému organismu a k zamezení
jeho šíření, je pěstování brambor v celém Společenství trvale
ohroženo;
(1) Úř. věst. 28, 17.2.1967, s. 454/67.

Členské státy stanoví, že sadbové brambory určené k uvedení
na trh smějí být vyprodukovány pouze na pozemcích, u nichž
se při úředním zkoumání zjistilo, že nejsou zamořeny
háďátkem bramborovým.
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Článek 3
Je-li zaznamenán výskyt háďátka bramborového, vymezí
členské státy zamořený pozemek.
Článek 4
Členské státy stanoví, že na zamořených pozemcích:
a) nesmějí být pěstovány žádné brambory;
b) nesmějí být pěstovány a skladovány v půdě nebo jinak
žádné rostliny, které jsou určeny k dalšímu pěstování.
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3. Odrůda brambor se považuje za rezistentní vůči některému patotypu háďátka bramborového, pokud se při jejím
pěstování zjistí, že populace daného patotypu háďátka bramborového se každoročně přirozenou cestou snižuje.
Článek 9
Členské státy mohou přijmout doplňující nebo přísnější
pravidla k ochraně proti háďátku bramborovému nebo
k zabránění jeho rozšíření, je-li to nezbytné.

Článek 5

Článek 10

Členské státy stanoví, že napadené sadbové brambory nebo
sadbové brambory, které jsou podezřelé z napadení, musí být
ošetřeny takovým způsobem, aby v případě, že jsou na trh
uváděny jako sadbové brambory, již napadeny nebyly.

1. Členské státy sdělí Komisi do 1. ledna každého roku
seznam všech odrůd brambor, u nichž povolily uvedení na trh
a u nichž byla prostřednictvím úředního zkoumání zjištěna
rezistence vůči háďátku bramborovému. Uvedou rovněž patotypy, proti nimž jsou tyto odrůdy rezistentní.

Článek 6
Členské státy zruší opatření k ochraně proti háďátku bramborovému nebo k zabránění jeho šíření až poté, co nebude
zjištěn jeho další výskyt.
Článek 7
Členské státy zakážou držení háďátka bramborového.
Článek 8
1.

2. Komise zajistí, aby každý rok, pokud možno do 1. února,
byl na základě sdělení členských států zveřejněn seznam těchto
rezistentních odrůd.
Článek 11
Členské státy zajistí, aby ke zjišťování zamoření háďátkem
bramborovým a ke zjišťování rezistence odrůd brambor proti
tomuto škodlivému organismu byly použity vhodné metody,
proti nimž nevznášejí členské státy žádné námitky.

Členské státy jsou oprávněny povolit:

a) výjimky z opatření uvedených v článcích 4, 5 a 7
k vědeckým účelům, testování a šlechtitelské práci;

Článek 12

b) výjimku z čl. 4 písm. a) pro pěstování brambor na zamořených pozemcích, pokud jde o odrůdy brambor, které jsou
rezistentní vůči patotypům háďátka bramborového, jež byly
zjištěny na těchto pozemcích;

Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dvou let od jejího
oznámení. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

c) výjimku z čl. 4 písm. a) pro pěstování brambor, kromě
brambor sadbových, na zamořených pozemcích, pokud je
zajištěno, že tyto brambory budou sklizeny před dosažením
zralosti cyst háďátka;

Článek 13

d) výjimku z čl. 4 písm. a) pro pěstování brambor, kromě
brambor sadbových, na zamořených pozemcích, pokud byla
půda pomocí vhodných přípravků dezinfikována.
2.
Členské státy zajistí, aby výjimky uvedené v odstavci 1
byly uděleny pouze tehdy, bude-li kontrolami dostatečně zaručeno, že tyto výjimky nejsou na újmu ochrany proti háďátku
bramborovému a nevyvolávají nebezpečí jeho rozšíření.

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. prosince 1969.
Za Radu
předseda
J. M. A. H. LUNS

