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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

11.7.66

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ

τής 14ης " Ιουνίου 1966
περί εμπορίας σπόρων πρός σπορά κτηνοτροφικών φυτών
( 66 /401 , ΕΟΚ )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 43 καί 100,
τήν πρόταση τής ' Επιτροπής ,

τή γνώση τής Συνελεύσεως O ,
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής " Επι
τροπής ,

Εκτιμώντας :

ότι γιά τό λόγο αύτόν, ορισμένα Κράτη Μελη εφαρμό
ζουν συστήματα πιστοποιήσεως πού έχουν σάν αντικεί
μενο τή διασφάλιση , μέ έπίσημο ελεγχο , τής ταυτότη
τος καί καθαρότητος τών ποικιλιών
ότι τέτοιο σύστημα υφίσταται ήδη επί διεθνούς έπιπέ
δου· ότι ό " Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας καί
" Αναπτύξεως καθιέρωσε σύστημα πιστοποιήσεως τής
ποικιλίας τών σπόρων πρός σπορά κτηνοτροφικών φυ
τών πού προορίζονται γιά τό διεθνές εμπόριο ότι πρέπει νά καθιερωθεί γιά τήν Κοινότητα ενιαίο σύ
στημα πιστοποιήσεως βασιζόμενο στήν εμπειρία πού
αποκτήθηκε από τήν εφαρμογή του συστήματος αύτοΰ
καί τών εθνικών συστημάτων στό θέμα αύτό "

ότι ή παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών κατέχει σημα
ντική θέση στή γεωργία τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος·

ότι πρέπει ενα τέτοιο σύστημα νά εφαρμόζεται τόσο
στίς συναλλαγές μεταξύ τών Κρατών Μελών όσο καί
στήν έμπορία στίς έθνικές αγορές·

ότι ικανοποιητικά άποτελέσματα στήν καλλιέργεια
κτηνοτροφικών φυτών έξαρτώνται κατά ενα μεγάλο μέ
ρος άπό τή χρησιμοποίηση καταλλήλων σπόρων πρός
σπορά· ότι γιά τό σκοπό αύτόν ορισμένα Κράτη Μέλη ,
άπό άρκετό καιρό , έχουν περιορίσει τήν έμπορία σπό
ρων πρός σπορά κτηνοτροφικών φυτών σέ σπόρους
υψηλής ποιότητος· ότι έχουν έπωφεληθεί άπό τό αποτέ
λεσμα τών έργασιών συστηματικής έπιλογής φυτών πού
διενεργούνται άπό πολλές δεκαετίες καί έχουν καταλή
ξει στή δημιουργία ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών
ικανοποιητικώς σταθερών καί ομοιομόρφων, τών
οποίων τά χαρακτηριστικά έπιτρέπουν τήν προσδοκία
ουσιαστικών πλεονεκτημάτων γιά τίς προβλεπόμενες
χρήσεις·

ότι , κατά γενικό κανόνα , οί σπόροι πρός σπορά κτηνο
τροφικών φυτών, όποια κι άν είναι ή χρησιμοποίησή
τους ώς τέτοιων, πρέπει νά τίθενται σέ έμπορία μόνο αν,
σύμφωνα μέ τούς κανόνες πιστοποιήσεως, εξετάσθηκαν
επισήμως καί πιστοποιήθηκαν ώς βασικοί σπόροι ή
πιστοποιημένοι σπόροι , ή γιά ορισμένα γένη καί είδη
εξετάσθηκαν επίσημα καί έγιναν άποδεκτοί ώς εμπορι
κοί σπόροι - ότι ή εκλογή τών τεχνικών όρων «βασικοί
σπόροι» καί «πιστοποιημένοι σπόροι» βασίζεται στή
διεθνή ορολογία πού ήδη ύπάρχει·

ότι θά επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγικότητα στήν
καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών στήν Κοινότητα
άπό τήν εφαρμογή άπό τά Κράτη Μέλη ένιαίων κανό
νων καί κατά τό δυνατό αύστηροτέρων όσον άφορα τήν
εκλογή ποικιλιών αποδεκτών στήν εμπορία·

ότι , έν τούτοις, δικαιολογείται περιορισμός τής εμπο
ρίας ορισμένων ποικιλιών μόνο στό μέτρο πού υπάρχει
συγχρόνως ή έγγύηση γιά τόν καταναλωτή ότι θά άπο
κτήσει πράγματι τούς σπόρους αυτών τών ιδίων ποικι
λιών

0) ΕΕ άριθ . 109 τής 9.7.1964, σ . 1751 /64.

ότι πρέπει νά γίνουν άποδεκτοί έμπορικοί σπόροι γιά νά
ληφθεί ύπόψη τό γεγονός ότι δέν ύφίστανται ακόμα γιά
όλα τά γένη καί εϊδη κτηνοτροφικών φυτών πού έχουν
σημασία γιά τήν καλλιέργεια εϊτε οί έπιθυμητές ποικι
λίες, εί τε επαρκείς ποσότητες σπόρων τών υφισταμένων
ποικιλιών γιά τήν κάλυψη δλων τών άναγκών τής Κοι
νότητος· ότι είναι έπομένως άναγκαΐο γιά ορισμένα
γένη καί εϊδη νά γίνονται άποδεκτοί σπόροι πρός σπορά
κτηνοτροφικών φυτών οί όποιοι δέν άνήκουν σέ μία
ποικιλία αλλά πληρούν τίς άλλες προϋποθέσεις .τής
ρυθμίσεως·
ότι πρέπει οί μή έμπορεύσιμοι σπόροι κτηνοτροφικών
φυτών νά έξαιρεθοΰν άπό τό πεδίο εφαρμογής τών κοι
νοτικών κανόνων, λόγω τής μικρής οικονομικής τους
σημασίας· ότι δέν πρέπει νά θίγεται τό δικαίωμα τών
Κρατών Μελών νά τούς ύποθάλλουν σέ ειδικές προδια
γραφές·
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ότι πρέπει νά μήν εφαρμόζονται κοινοτικοί κανόνες
στούς σπόρους πρός σπορά γιά τούς οποίους είναι άπο
δεδειγμένο ότι προορίζονται γιά εξαγωγή σέ τρίτες
χώρες·

ότι γιά τή βελτίωση , όχι μόνο τής γενικής ποιότητος
άλλά καί τών εξωτερικών χαρακτήρων τών σπόρων
πρός σπορά κτηνοτροφικών φυτών στήν Κοινότητα ,
πρέπει νά προβλεφθούν ορισμένες προϋποθέσεις όσον
άφορα τήν ειδική καθαρότητα καί τή θλαστική ικα
νότητα-

δτι γιά νά έξασφαλισθεϊ ή ταυτότητα τών σπόρων πρέ
πει νά θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες σχετικοί μέ τή
συσκευασία, τή δειγματοληψία , τή σφράγιση καί τή
σήμανση - ότι γιά τό σκοπό αύτόν οί έτικέτες πρέπει νά
φέρουν τίς απαραίτητες ενδείξεις γιά τήν εφαρμογή τοΰ
επισήμου ελέγχου," καθώς καί τήν πληροφόρηση τοΰ
καταναλωτή καί νά καθιστούν φανερό τόν κοινοτικό
χαρακτήρα τής πιστοποιήσεως τών πιστοποιημένων
σπόρων τών διαφόρων κατηγοριών

ότι ορισμένα Κράτη Μέλη έχουν άνάγκη , έν όψει ειδι
κών χρήσεων, μιγμάτων σπόρων πρός σπορά κτηνο
τροφικών φυτών πολλών γενών καί ειδών ότι γιά νά

ληφθούν υπόψη οί ανάγκες αύτές ^ ρέπει νά επιτρέπεται
στά Κράτη Μέλη νά άποδέχονται τέτοια μίγματα ύπό
ορισμένες προϋποθέσεις·

ότι γιά νά εξασφαλισθεί κατά τήν εμπορία ή τήρηση τών
σχετικών προϋποθέσεων γιά τήν ποιότητα τών σπόρων
πρός σπορά , όσο καί τών διατάξεων πού έξασφαλίζουν
τήν ταυτότητά τους, τά Κράτη Μέλη πρέπει νά προβλέ
ψουν τίς κατάλληλες διατάξεις ελέγχουότι οί σπόροι πρός σπορά πού πληρούν τίς προϋποθέ
σεις αύτές πρέπει νά ύπόκεινται , μέ τήν έπιφύλαξη τοΰ
άρθρου 36 τής συνθήκης, μόνο σέ περιορισμούς έμπο
ρίας πού προβλέπονται άπό τούς κοινοτικούς κανόνεςότι άρμόζει , σέ πρώτη φάση , μέχρι τής καταρτίσεως
κοινού καταλόγου τών ποικιλιών, οί περιορισμοί αύτοί
νά περιλαμβάνουν κυρίως τό δικαίωμα τών Κρατών Με
λών νά περιορίζουν τήν εμπορία τών πιστοποιημένων
σπόρων τών διαφόρων κατηγοριών σέ αύτή τών ποικι
λιών πού έχουν καλλιεργητική άξία καί χρησιμότητα
γιά τό έδαφος τουςότι είναι άπαραίτητο νά άναγνωρισθεί ύπό ορισμένες

προϋποθέσεις ή ισοδυναμία μεταξύ σπόρων πού πολλα
πλασιάζονται σέ άλλη χώρα άπό βασικούς σπόρους πού
πιστοποιήθηκαν σέ Κράτος Μέλος καί σπόρων πού
πολλαπλασιάζονται σέ αυτό τό Κράτος Μέλος'

ότι , εξάλλου, πρέπει νά προβλεφθεί ότι οί σπόροι πρός
σπορά κτηνοτροφικών φυτών πού συγκομίζονται σέ

τρίτες χώρες είναι δυνατόν νά τίθενται σέ εμπορία έντός
τής Κοινότητος μόνο αν προσφέρουν τίς αύτές εγγυή
σεις μέ τούς σπόρους πρός σπορά πού πιστοποιούνται
επίσημα ή γίνονται επίσημα αποδεκτοί ώς εμπορικοί
σπόροι στήν Κοινότητα καί είναι σύμφωνοι μέ τούς
κοινοτικούς κανόνες·

ότι , γιά περιόδους πού ό ανεφοδιασμός μέ πιστοποιημέ
νους σπόρους διαφόρων κατηγοριών ή μέ έμπορικούς
σπόρους αντιμετωπίζει δυσκολίες, πρέπει νά γίνο
νται αποδεκτοί σπόροι πού ύπόκεινται σέ μειωμένες
άπαιτήσειςότι , μέ σκοπό τήν εναρμόνιση τών τεχνικών μεθόδων
πιστοποιήσεως τών διαφόρων Κρατών Μελών καί γιά
νά ύφίστανται μελλοντικά δυνατότητες συγκρίσεως με
ταξύ τών σπόρων πού πιστοποιούνται έντός τής Κοινό
τητος καί αύτών πού προέρχονται άπό τρίτες χώρες,
ενδείκνυται νά δημιουργηθούν στά Κράτη Μέλη κοι
νοτικοί συγκριτικοί άγροί πού νά επιτρέπουν εναν ετή
σιο μετέλεγχο τών σπόρων διαφόρων κατηγοριών «πι
στοποιημένων σπόρων»·

ότι πρέπει νά άνατεθεΐ στήν ' Επιτροπή ή μέριμνα λή
ψεως ορισμένων μέτρων εφαρμογής· ότι γιά νά διευκο
λυνθεί ή εφαρμογή τών προτεινομένων μέτρων πρέπει
νά προβλεφθεί διαδικασία πού νά καθιερώνει στενή συ
νεργασία μεταξύ τών Κρατών Μελών καί τής ' Επιτρο
πής στό πλαίσιο τής Μόνιμης ' Επιτροπής τών Σπόρων
πρός Σπορά καί τών Γεωργικών, Δενδροκηπευτικών καί
Δασικών Φυτών πρός Φύτευση ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Αρθρο 1
Ή παρούσα οδηγία άφορα τούς σπόρους πρός σπορά
κτηνοτροφικών φυτών πού τίθενται σέ έμπορία στό
έσωτερικό τής Κοινότητος, οποιαδήποτε κι αν είναι ή
χρήση τους ώς σπόρων.

"Αρθρο 2

Κατά τήν έννοια τής παρούσας οδηγίας, νοούνται ώς :
A. Κτηνοτροφικά φυτά : τά φυτά τών άκολούθων γενών καί ειδών:
α) Gramineae

Αγρωστώδη

Agrostis spec .
Alopecurus pratensis L.

Εϊδη ψευδαγρώστιδος
Αλωπέκουρος o λειμώνιος

Arrenatherum elatius ( L. )

Βρώμη ή ύψηλή

J. καί C. Presl .

Dactylis glomerata L.

Δακτυλίς ή συνεσπειρωμένη
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Festuca arundinacea Schreb .

Φεστούκα ή καλαμοειδής

Festuca ovina L.

Festuca pratensis Huds .

Φεστούκα ή κτηνοτροφική
Φεστούκα ή λειμώνιος

Festuca rubra L.

Φεστούκα ή ερυθρά

Lolium spec .

Λόλιον είδος (Αΐρα)
Φλέως ό λειμώνιος
Είδη πόας
Τρίσετον τό κίτρινον

Phleum pratense L.

Poa spec .
Trisetum flavescens ( L. )
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Pal . Beauv .

6) Leguminosae

Ψυχανθή

Lotus corniculatus L.

Λωτός ό κερατιοφόρος

Lupinus spec . με εξαίρεση
τό Lupinus perennis L.

Είδη λουπίνου μέ έξαίρεση
τό λούπινο τό πολυτελές

Medicago lupulina L.

Μηδική ή λυκίσκη

Medicago sativa L.

Μηδική ή ήμερος

Medicago varia Martyn

Μηδική ποικιλία Συκτή

Onobrychis sativa L.

Όνοθρυχίς ή ήμερος

Pisum arvense L.

Πίσον τό άρουραϊον

Trifolium hybridum L.

Τριφύλλιον τό νόθον

Trifolium incarnatum L.

Τριφύλλιον τό σαρκόχρουν

Trifolium pratense L.

Τριφύλλιον τό λειμώνιον

Trifolium repens L.

Τριφύλλιον τό ερπον

Vicia spec , μέ έξαίρεση

Εϊδη βίκων μέ έξαίρεση τούς κυάμους

της Vicia faba major L.

B. Βασικοί σπόροι :
1 . Σπόροι βελτιωμένων ποικιλιών : οί σπόροι,
α) πού έχουν παραχθεί υπό τήν ευθύνη του δη.μιουργοϋ σύμφωνα μέ τούς κανόνες συντηρη
τικής επιλογής όσον άφορα τή διατήρηση τής
ποικιλίας·
β) πού προβλέπονται γιά τήν παραγωγή σπόρων
τής κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι»·

(κουκιά)

β) πού προορίζονται γιά τήν παραγωγή σπόρων
τής κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι»·
γ) πού πληρούν, μέ τήν επιφύλαξη τών διατά
ξεων τοΰ άρθρου 4, τίς προβλεπόμενες στά
παραρτήματα I καί II προϋποθέσεις γιά τούς
βασικούς σπόρους· καί
δ) γιά τούς όποιους εχει άποδειχθεϊ, μετά άπό
έπίσημη έξέταση , ότι έχουν τηρηθεί οί προα
ναφερθείσες προϋποθέσεις.

γ) πού πληρούν, μέ τήν επιφύλαξη τών διατά
ξεων του άρθρου 4, τίς προβλεπόμενες στά
παραρτήματα I καί II προϋποθέσεις γιά τούς
βασικούς σπόρους· καί
δ) γιά τούς όποιους εχει άποδειχθεϊ, μετά άπό
έπίσημη εξέταση , ότι έχουν τηρηθεί οί προα
ναφερθείσες προϋποθέσεις .

2 . Σπόροι έγχωρίων ποικιλιών (οίκότυποι): οί σπό
ροι ,

α) πού έχουν παραχθεί, υπό επίσημο ελεγχο , άπό
υλικά πού έχουν έπίσημα άναγνωρισθεϊ σάν
εγχώριες ποικιλίες (οίκότυποι) σέ μία ή πε
ρισσότερες έκμεταλλεύσεις πού βρίσκονται
στήν καθαρά όριοθετημένη περιοχή καταγω
γής·

Γ. Πιστοποιημένοι σπόροι : οί σπόροι ,

α) πού προέρχονται άπ' εύθείας άπό βασικούς σπό
ρους ή άπό πιστοποιημένους σπόρους καθορι
σμένης ποικιλίας·

θ) πού προβλέπονται γιά τήν παραγωγή σπόρων τής
κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι» ή φυτών
γ) πού πληρούν, μέ τήν επιφύλαξη τών διατάξεων
τοΰ άρθρου 4 υπό β), τίς προβλεπόμενες στά
παραρτήματα I καί II προϋποθέσεις γιά τούς πι
στοποιημένους σπόρους· καί
δ) γιά τούς όποιους εχει άποδειχθεϊ, μετά άπό έπί
σημη έξέταση , ότι έχουν τηρηθεί οί προαναφερ
θείσες προϋποθέσεις.
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Δ. Εμπορικοί σπόροι : οι σπόροι ,

α) πού διαθέτουν τήν ταυτότητα του είδους·

β) πού πληρούν, μέ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων
τοΰ άρθρου 4 υπό β), τίς προβλεπόμενες στά
παραρτήματα I καί II προϋποθέσεις γιά τούς
εμπορικούς σπόρους· καί
γ) γιά τούς όποιους εχει άποδειχθεΐ, μετά άπό έπί
σημη έξέταση , ότι έχουν τηρηθεί οί προαναφερ
θείσες προϋποθέσεις .

E. ' Επίσημες διατάξεις : οί διατάξεις πού θεσπίζονται ,
α) άπό τίς άρχές ένός κράτους, ή

4. Τά Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οί επίσημες εξε
τάσεις νά πραγματοποιούνται σύμφωνα μέ τίς έν χρήσει
διεθνείς μεθόδους, έφ' όσον ύπάρχουν τέτοιες μέθοδοι .

5 . Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά προβλέπουν παρεκ
κλίσεις άπό τίς διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 :
α ) γιά βελτιωμένους σπόρους προγενεστέρων γενεών
τών βασικών σπόρων

θ ) γιά δοκιμές ή γιά επιστημονικούς σκοπούς·
γ) γιά εργασίες επιλογής·

β) άπό νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δι
καίου ύπό τήν εύθύνη ένός κράτους, ή

δ) γιά άκατέργαστους σπόρους πού τίθενται σέ εμπορία
γιά επεξεργασία , έφ' όσον ή ταυτότητα τών σπόρων
αύτών είναι εγγυημένη .

γ) γιά βοηθητικές δραστηριότητες, άπό ορκωτά
πρόσωπα ομοίως ύπό τόν έλεγχο ένός κράτους,

"Αρθρο 4

ύπό τήν προϋπόθεση ότι τά πρόσωπα πού άναφέρονται
στίς περιπτώσεις β) καί γ) δέν άποκομίζουν ιδιαίτερο
όφελος άπό τήν εφαρμογή τών διατάξεων αυτών .

Τά Κράτη Μέλη δύνανται έν τούτοις νά επιτρέπουν
κατά παρέκκλιση τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 :

Άρθρο 3

α) τήν έπίσημη πιστοποίηση καί εμπορία βασικών
σπόρων πού δέν πληρούν τίς προϋποθέσεις πού προ
βλέπονται στό παράρτημα II όσον άφορα τή βλα
στική τους ικανότητα· παρέκκλιση παρομοίας φύ
σεως εφαρμόζεται έπίσης στούς πιστοποιημένους
σπόρους τοΰ Trifolium pratense έφ' όσον οί σπόροι
αυτοί προορίζονται γιά τήν παραγωγή άλλων πιστο
ποιημένων σπόρων.

1.

Τά Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οί σπόροι τών:
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb .

Festuca pratenses Huds .
Festuca rubra L.

Lolium spec .
Phleum pratense L.
Medicago sativa L.

Medicago varia M arty n
Pisum arvense L. καί

Trifolium repens L.

δύνανται νά τίθενται σέ έμπορία μόνο άν έχουν πιστο
ποιηθεί επίσημα ώς «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημέ
νοι σπόροι» καί πληροΰν τίς προϋποθέσεις πού προβλέ
πονται στό παράρτημα II .
2 . Τά Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οί σπόροι πρός σπορά
γενών καί ειδών κτηνοτροφικών φυτών άλλων άπό
εκείνα πού άπαριθμοΰνται στήν παράγραφο 1 δύνανται
νά τίθενται σέ έμπορία μόνο άν πρόκειται γιά σπόρους
πού πιστοποιήθηκαν επίσημα ώς «βασικοί σπόροι» ή
«πιστοποιημένοι σπόροι» ή γιά έμπορικούς σπόρους,
άν οί σπόροι αύτοί πληροΰν , έπί πλέον , τίς προϋποθέ
σεις πού προβλέπονται στό παράρτημα II .

3 . Ή ' Επιτροπή δύναται νά ορίζει , σύμφωνα μέ τή
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 21 , ότι οί σπό
ροι πρός σπορά γενών καί ειδών κτηνοτροφικών φυτών,
άλλων άπό εκείνα πού άπαριθμοΰνται στήν παράγρα

φο 1 , δύνανται νά τίθενται σέ έμπορία, άπό ορισμένη
ήμερομηνία, μόνο άν έχουν έπίσημα πιστοποιηθεί
ώς «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι».

Στίς άνωτέρω περιπτώσεις θεσπίζονται όλες οί κα
τάλληλες διατάξεις ώστε ό προμηθευτής νά έγγυάται
ορισμένη θλαστική ικανότητα τήν όποία άναφέρει ,
γιά τήν έμπορία, σέ ειδική ετικέτα πού φέρει τό
όνομα καί τή διεύθυνσή του καθώς καί τόν σχετικό
άριθμό τής σπορομερίδος·

β) γιά τόν ταχύ άνεφοδιασμό σέ σπόρους, τήν έπίσημη
πιστοποίηση ή έπίσημη άποδοχή καί έμπορία μέχρι
τόν πρώτο έμπορικό παραλήπτη σπόρων τών κατη
γοριών « βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπό
ροι» ή «έμπορικοί σπόροι», γιά τούς όποιους δέν
εχει περατωθεί ή έπίσημη έξέταση πού προορίζεται
νά ελέγξει τήν τήρηση τών προϋποθέσεων πού προ
βλέπονται στό παράρτημα II όσον άφορα τή βλα
στική ικανότητα, ή πιστοποίηση ή ή άποδοχή χο
ρηγείται μόνον κατόπιν ύποβολής εκθέσεως προσω
ρινής άναλύσεως σπόρων καί ύπό τόν όρο ότι θά
άναφέρεται τό όνομα καί ή διεύθυνση τοΰ πρώτου
παραλήπτη· θεσπίζονται όλες οί κατάλληλες διατά
ξεις ώστε ό προμηθευτής νά έγγυάται τή βλαστική
ικανότητα πού διαπιστώνεται κατά τήν προσωρινή
άνάλυση· ή ένδειξη τής βλαστικής αυτής ικανότη
τος πρέπει νά άναφέρεται , γιά τήν έμπορία, σέ ειδική
έτικέτα πού φέρει τό όνομα καί τή διεύθυνση τοΰ
προμηθευτή καθώς καί τόν σχετικό άριθμό τής σπο
ρομερίδος .
Οί διατάξεις αύτες δέν έφαρμόζονται στούς σπόρους
πού εισάγονται άπό τρίτες χώρες, έκτός άπό τίς πε
ριπτώσεις πού προβλέπονται στό άρθρο 15 όσον
άφορα τήν άναπαραγωγή έκτός τής Κοινότητος .
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Άρθρο 5

"Αρθρο 8

Τά Κράτη Μέλη δύνανται γιά τή δική τους παραγωγή
νά καθορίζουν, όσον άφορα τίς προϋποθέσεις πού προ
βλέπονται στά παραρτήματα I καί II , συμπληρωματικές
ή αυστηρότερες προϋποθέσεις γιά τήν πιστοποίηση
καθώς καί γιά τήν έξέταση τών έμπορικών σπόρων .

1 . Τά Κράτη Μέλη ορίζουν ότι βασικοί σπόροι , πι
στοποιημένοι σπόροι καί εμπορικοί σπόροι δύνανται
νά τίθενται σέ εμπορία μόνο σέ παραδόσεις επαρκώς
ομοιογενείς καί σέ συσκευασίες σφραγισμένες, σύμ

φωνα μέ τίς διατάξεις τών άρθρων 9 καί 10, μέ συστή
ματα σφραγίσεως καί σημάνσεως.

'Αρθρο 6

1 . Κάθε Κράτος Μέλος καταρτίζει κατάλογο τών
ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών πού έγιναν έπίσημα
αποδεκτές γιά πιστοποίηση στό εδαφός του . Ό κατά
λογος αναφέρει τά κύρια μορφολογικά ή φυσιολογικά
χαρακτηριστικά μέ τά όποια οί ποικιλίες φυτών, πού
προέρχονται άπευθείας άπό σπόρους τής κατηγορίας
«πιστοποιημένοι σπόροι», μπορούν νά διακρίνονται
μεταξύ τους, καθώς καί τόν έπίσημα καθιερωμένο μέγι
στο άριθμό άναπαραγωγών πού γίνονται άποδεκτές γιά
πιστοποίηση καί πού παράγονται άπό τούς βασικούς
σπόρους κάθε ποικιλίας . Γιά τίς εγχώριες ποικιλίες

(οίκοτύπους), ό κατάλογος φέρει τήν ένδειξη τής πε
ριοχής καταγωγής .

2 . Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά προβλέπουν, γιά τήν
εμπορία μικρών ποσοτήτων στόν τελικό καταναλωτή ,
παρεκκλίσεις τών διατάξεων τής παραγράφου 1 όσον
άφορα τή συσκευασία, τό σύστημα σφραγίσεως καθώς
καί τή σήμανση .

"Αρθρο 9

1 . Τά Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οί συσκευασίες βασι
κών σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων καί έμπορικών
σπόρων είναι σφραγισμένες επίσημα μέ τρόπο ώστε
κατά τό άνοιγμα τής συσκευασίας νά καταστρέφεται τό
σύστημα σφραγίσεως καί νά μή δύναται νά επαναχρη
σιμοποιηθεί .

2 . Γιά τά υβρίδια καί τίς συνθετικές ποικιλίες, τά γε
νεαλογικά στοιχεία άνακοινώνονται στίς ά, μόδιες
υπηρεσίες γιά τήν άποδοχή καί τήν πιστοποίηση . Τά
Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε νά τηρούνται εμπιστευ
τικές, κατόπιν αιτήσεως τοΰ δημιουργοΰ, ή έξέταση
καί ή περιγραφή τών γενεαλογικών στοιχείων .

2 . Νέα σφράγιση δύναται νά γίνει μόνον έπίσημα .
Στήν περίπτωση αυτή , άναφέρεται επίσης στήν προ
βλεπόμενη στό άρθρο 10 παράγραφος 1 ετικέτα ή νέα
σφράγιση , ή ήμερομηνία της καί ή υπηρεσία πού τήν
πραγματοποίησε .

3 . Ποικιλία γίνεται άποδεκτή γιά πιστοποίηση μόνον
αν άποδεικνύεται μέ επίσημες ή έπίσημα έλεγχόμενες
εξετάσεις, πού πραγματοποιοΰνται ιδίως στήν καλ
λιέργεια , ότι ή ποικιλία είναι άρκούντως ομοιόμορφη
καί σταθερή .

"Αρθρο 10

4 . Οί ποικιλίες πού γίνονται άποδεκτές έλέγχονται
κανονικά καί έπίσημα . "Αν δέν τηρείται πλέον μία άπό
τίς προϋποθέσεις τής άποδοχής πρός πιστοποίηση , ή
άποδοχή άνακαλεΐται καί . ή ποικιλία διαγράφεται άπό
τόν κατάλογο .
5 . Ό κατάλογος καθώς καί οί διάφορες τροποποιή
σεις του κοινοποιοΰνται άμέσως στήν ' Επιτροπή , ή
οποία τίς άνακοινώνει στά άλλα Κράτη Μέλη .

Αρθρο 7

1 . Τά Κράτη Μέλη ορίζουν ότι κατά τή διάρκεια τής
διαδικασίας ελέγχου τών ποικιλιών καί κατά τή διάρ
κεια τής έξετάσεως τών σπόρων πρός πιστοποίηση καί
τής έξετάσεως τών έμπορικών σπόρων, τά δείγματα
λαμβάνονται έπίσημα σύμφωνα μέ τίς κατάλληλες με
θόδους .
2 . Κατά τή διάρκεια τής έξετάσεως τών σπόρων πρός
πιστοποίηση καί τής έξετάσεως τών έμπορικών σπό
ρων, τά δείγματα λαμβάνονται άπό ομοιογενείς σπορο
μερίδες . Τό μέγιστο βάρος σπορομερίδος καί τό έλάχι
στο βάρος δείγματος άναφέρονται στό παράρτημα III .

1 . Τά Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οί συσκευασίες βασι
κών σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων καί έμπορικών
σπόρων :

α) είναι έφοδιασμένες, έξωτερικά, μέ έπίσημη ετικέτα
σύμφωνη μέ τό παράρτημα IV , συντεταγμένη σέ μία
άπό τίς επίσημες γλώσσες τής Κοινότητος· ή ετι
κέτα αύτή στερεώνεται μέ σύστημα έπισήμου σφρα
γίσεως . Τό χρώμα τής έτικέτας είναι λευκό γιά βα
σικούς σπόρους, μπλέ για πιστοποιημένους σπό
ρους τής πρώτης γενεάς πού προέρχονται άπό βασι
κούς σπόρους, ερυθρό γιά πιστοποιημένους σπό
ρους επομένων γενεών πού προέρχονται άπό βασι
κούς σπόρους καί βαθύ κίτρινο γιά εμπορικούς
σπόρους· στίς συναλλαγές μεταξύ τών Κρατών Με
λών ή έτικέτα άναφέρει τήν ήμερομηνία τής έπισή
μου σφραγίσεως· αν, στήν περίπτωση πού προβλέ
πεται στό άρθρο 4 περίπτωση α), βασικοί σπόροι
καί πιστοποιημένοι σπόροι δέν πληροΰν τίς προϋ
ποθέσεις πού ορίζονται στό παράρτημα II ώς πρός
τή θλαστική ικανότητα, γίνεται μνεία στήν έτικέτα .

β) περιέχουν στό εσωτερικό έπίσημη σημείωση τοΰ
χρώματος τής έτικέτας πού άναφέρει τίς ενδείξεις
πού προβλέπονται στό παράρτημα IV γιά τήν ετι
κέτα - ή σημείωση αύτή δέν είναι άπαραίτητη όταν
οί ενδείξεις αύτές είναι τυπωμένες μέ άνεξίτηλο
τρόπο έπάνω στή συσκευασία .
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2 . Τά Κράτη Μέλη δύνανται :
α) νά ορίζουν ότι ή ετικέτα πρέπει νά άναφέρει , σέ
κάθε περίπτωση , τήν ημερομηνία της έπισήμου
σφραγίσεως -

6 ) νά προβλέπουν παρεκκλίσεις των διατάξεων της
παραγράφου 1 γιά τίς μικρές συσκευασίες .

"Αρθρο 11

Δέν θίγεται τό δικαίωμα τών Κρατών Μελών νά ορί
ζουν ότι οί συσκευασίες βασικών σπόρων ή εμπορικών
σπόρων εθνικής παραγωγής ή εισαγομένων είναι εφο
διασμένες γιά τήν έμπορία στό εδαφός τους, σέ άλλες
περιπτώσεις εκτός έκείνων πού προβλέπονται στό άρ
θρο 4 , μέ ετικέτα του προμηθευτού .

Άρθρο 12

Τά Κράτη Μέλη ορίζουν ότι κάθε χημική επεξεργασία
τών βασικών σπόρων, πιστοποιημένων σπόρων ή
εμπορικών σπόρων άναφέρεται ή στήν επίσημη ετικέτα
ή σέ ετικέτα του προμηθευτού, καθώς καί έπί τής συ
σκευασίας ή στό εσωτερικό αύτής .

καί ειδών κτηνοτροφικών φυτών άλλων από εκείνα
πού άπαριθμούνται στό άρθρο 3 παράγραφος 1 δύ
νανται νά τίθενται σέ έμπορία μετά από ορισμένες
ημερομηνίες, μόνο άν πρόκειται γιά σπόρους πού
έχουν επίσημα πιστοποιηθεί ώς «βασικοί σπόροι» ή
«πιστοποιημένοι σπόροι »-

θ ) νά θεσπίζουν διατάξεις περί του άνωτάτου όρίου
περιεκτικότητος σέ ύγρασία άποδεκτοΰ γιά τήν
εμπορία·
γ ) νά περιορίζουν τήν έμπορία τών πιστοποιημένων
σπόρων κτηνοτροφικών φυτών σέ εκείνους της
πρώτης αναπαραγωγής άπό βασικούς σπόρους·
δ ) νά περιορίζουν τήν έμπορία σπόρων κτηνοτροφι
κών φυτών σέ σπόρους ποικιλιών έγγεγραμμένων σέ
εθνικό κατάλογο, πού βασίζεται επί της καλλιεργη

τικής άξίας καί της χρησιμότητος γιά τό εδαφός
τους, μέχρις ότου δυνηθεί νά τεθεί σέ έφαρμογή
κοινός κατάλογος τών ποικιλιών . Ό κατάλογος αύ
τός θά πρέπει νά τεθεί σέ έφαρμογή , τό άργότερο,
τήν 1η Ιανουαρίου 1970· οί προϋποθέσεις έγγραφης
στόν κατάλογο γιά τίς ποικιλίες πού προέρχονται
άπό άλλα Κράτη Μέλη είναι ίδιες μέ τίς προϋποθέ
σεις έγγραφης τών εθνικών ποικιλιών .

"Αρθρο 15
"Αρθρο 13

1 . Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά άποδέχονται ότι οί
σπόροι πρός σπορά τών κτηνοτροφικών φυτών τίθενται
σέ έμπορία υπό μορφή μιγμάτων σπόρων διαφόρων γε
νών καί ειδών κτηνοτροφικών φυτών, ή μιγμάτων μέ
σπόρους φυτών μή κτηνοτροφικών κατά τήν έννοια τής
παρούσας οδηγίας, έφ' όσον τά διάφορα συνθετικά του
μίγματος άνταποκρίνονται , πρίν άπό τήν άνάμιξη ,
στούς κανόνες έμπορίας πού εφαρμόζονται σέ αυτά .

2 . ' Εφαρμόζονται οί διατάξεις τών άρθρων 8 , 9 καί 11 ,
καθώς επίσης καί εκείνες του άρθρου 10, υπό τήν επι
φύλαξη πάντοτε ότι γιά τά μίγματα ή ετικέτα είναι
πρασίνου χρώματος .

Τά Κράτη Μέλη ορίζουν ότι οί σπόροι κτηνοτροφικών
φυτών πού προέρχονται άπευθείας άπό βασικούς σπό
ρους, πού πιστοποιούνται σέ Κράτος Μέλος καί συλ
λέγονται σέ άλλο Κράτος Μέλος ή σέ τρίτη χώρα, εί
ναι ισοδύναμοι μέ πιστοποιημένους σπόρους τής πρώ

της άναπαραγωγής πού προέρχονται άπευθείας άπό
βασικούς σπόρους πού συλλέγονται στό κράτος παρα
γωγής τών βασικών σπόρων, εφ' όσον έχουν ύποβληθεϊ
σέ καλλιεργητικό ελεγχο πού πληροί τίς προϋποθέσεις
τίς προβλεπόμενες στό παράρτημα I καί έφ' όσον άπο
δεικνύεται, κατά τό χρόνο τής έπίσημης εξετάσεως, ότι
έχουν τηρηθεί οί προβλεπόμενες στό παράρτημα II
προϋποθέσεις γιά τούς πιστοποιημένους σπόρους .

"Αρθρο 16
"Αρθρο 14

1 . Τα Κράτη Μέλη μεριμνούν ώστε οί βασικοί σπό
ροι καί οί πιστοποιημένοι σπόροι πού πιστοποιήθηκαν
έπίσημα καί τών όποιων ή συσκευασία σφραγίσθηκε
καί σημάνθηκε έπίσημα , σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής
παρούσας οδηγίας, ώς καί οί εμπορικοί σπόροι τών
οποίων ή συσκευασία σφραγίσθηκε καί σημάνθηκε
έπίσημα , σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής παρούσας οδη
γίας, νά υπόκεινται μόνο στούς περιορισμούς έμπορίας
πού προβλέπονται άπό τήν παρούσα οδηγία , όσον

άφορα τά χαρακτηριστικά τους, τίς διατάξεις εξετά
σεως, τή σήμανση καί τή σφράγιση .

2.

Τά Κράτη Μέλη δύνανται :

α) νά ορίζουν, έφ' όσον δέν τίθενται σέ ισχύ οί διατά
ξεις πού θεσπίζονται άπό τήν ' Επιτροπή , σύμφωνα
μέ τό άρθρο 3 παράγραφος 3 , ότι οί σπόροι γενών

1 . Κατόπιν προτάσεως τής ' Επιτροπής, τό Συμβούλιο
μέ ειδική πλειοψηφία διαπιστώνει :
α) άν, στήν περίπτωση πού προβλέπεται στό άρθρο 15,
οί καλλιεργητικοί έλεγχοι σέ τρίτη χώρα πληρούν
τίς προϋποθέσεις τίς προβλεπόμενες στό παράρ
τημα I

θ) άν οί σπόροι κτηνοτροφικών φυτών, πού συλλέγο
νται σέ τρίτη χώρα , παρέχουν τίς ίδιες εγγυήσεις ώς
πρός τά χαρακτηριστικά τους, καθώς καί ώς πρός
τίς διατάξεις πού θεσπίζονται γιά τή.ν έξέτασή τους,
γιά τήν επιβεβαίωση τής ταυτότητος τους, τή σή
μανσή τους καί τόν έλεγχο τους, είναι ώς πρός αύτό
ισοδύναμοι μέ τούς βασικούς σπόρους ή τούς πι
στοποιημένους σπόρους ή μέ τούς εμπορικούς σπό
ρους πού συλλέγονται στό έσωτερικό τής Κοινότη
τος καί είναι σύμφωνοι μέ τίς διατάξεις τής παρού
σας οδηγίας .
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2 . Εως ότου τό Συμβούλιο αποφανθεί, σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις της παραγράφου 1 , τά Κράτη Μέλη δύνανται
νά προβαίνουν μόνα τους στίς διαπιστώσεις πού προ
βλέπονται στήν προαναφερθείσα παράγραφο . Τό δι
καίωμα αύτό λήγει τήν 1η 'Ιουλίου 1969 .

'Άρθρο 17

1 . Με σκοπό τήν εξάλειψη προσωρινών δυσκολιών
γενικού άνεφοδιασμοΰ σέ βασικούς ή πιστοποιημένους
ή εμπορικούς σπόρους πού προκύπτουν σέ ενα τουλά
χιστον Κράτος Μέλος καί είναι άνυπέρβλητες στό
εσωτερικό της Κοινότητος, ή ' Επιτροπή επιτρέπει ,
σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 21 , ενα ή περισσότερα Κράτη Μέλη νά άποδε

χθοϋν γιά εμπορία, γιά περίοδο πού προσδιορίζει ή ίδια,
σπόρους κατηγορίας πού ύπόκειται σέ μειωμένες απαι
τήσεις .
2 . "Αν πρόκειται γιά κατηγορία σπόρων καθορισμέ
νης ποικιλίας, ή επίσημη ετικέτα είναι εκείνη πού

προβλέπεται γιά τήν άντίστοιχη κατηγορία, καί σέ όλες
τίς άλλες περιπτώσεις είναι εκείνη πού προβλέπεται
γιά τούς εμπορικούς σπόρους . Ή έτικέτα αναφέρει
πάντοτε ότι πρόκειται γιά σπόρους κατηγορίας πού
υπόκειται σέ μειωμένες απαιτήσεις .
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συγκριτικές εξετάσεις άποτελοϋν αντικείμενο ετησίας
εκθέσεως δραστηριότητος, πού κοινοποιείται έμπι
στευτικά στά Κράτη Μέλη καί στήν ' Επιτροπή . Ή

' Επιτροπή καθορίζει , σύμφωνα μέ τήν προβλεπόμενη
στό άρθρο 21 διαδικασία , τήν ημερομηνία κατά τήν
όποία συντάσσεται ή εκθεση γιά πρώτη φορά .
3 . Ή ' Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα μέ τή διαδικασία
πού προβλέπεται στό άρθρο 21 , τίς άναγκαΐες διατάξεις
γιά τή διενέργεια των συγκριτικών εξετάσεων . Σπόροι
κτηνοτροφικών φυτών πού συλλέγονται έντός τρίτων
χωρών δύνανται νά συμπεριλαμβάνονται στίς συγκρι
τικές εξετάσεις .

"Αρθρο 21

1 . Στήν περίπτωση πού γίνεται άναφορά στή διαδι
κασία πού καθορίζεται στό παρόν άρθρο , ή Μόνιμη
' Επιτροπή Σπόρων πρός Σπορά καί Γεωργικών, Δεν
δροκηπευτικών καί Δασικών Φυτών πρός Φύτευση , πού
έχει συσταθεί μέ τήν άπόφαση του Συμβουλίου της
14ης ' Ιουνίου 1966 (1 ), καλουμένη στό έξης «έπι
τροπή», συγκαλείται άπό τόν πρόεδρο της είτε μέ δική
του πρωτοβουλία, εϊτε κατόπιν αιτήσεως του άντιπρο
σώπου Κράτους Μέλους .
2 . Στήν επιτροπή , οί ψήφοι τών Κρατών Μελών
σταθμίζονται σύμφωνα μέ τό άρθρο 148 παράγραφος 2
της συνθήκης . Ό πρόεδρος δέν ψηφίζει .

"Αρθρο 18

Ή παρούσα οδηγία δέν εφαρμόζεται στούς σπόρους
κτηνοτροφικών φυτών γιά τούς όποιους εχει άποδει
χθεΐ ότι προορίζονται γιά εξαγωγή σέ τρίτες χώρες .

"Αρθρο 19

Τά Κράτη Μέλη θεσπίζουν όλες τίς κατάλληλες διατά
ξεις οί όποιες έπιτρέπουν νά πραγματοποιηθεί κατά
τήν έμπορία , τουλάχιστο μέ δειγματοληψία , επίσημος
έλεγχος τών σπόρων κτηνοτροφικών φυτών όσον
άφορα τήν τήρηση τών προϋποθέσεων πού προβλέπο
νται άπό τήν παρούσα οδηγία .

"Αρθρο 20

1 . Δημιουργούνται στό εσωτερικό της Κοινότητος
κοινοτικοί συγκριτικοί άγροί στούς όποιους διενεργεί
ται κάθε ετος μετέλεγχος τών δειγμάτων πιστοποιημέ
νων σπόρων κτηνοτροφικών φυτών πού λαμβάνονται
διά δειγματοληψίας . Οί άγροί αυτοί υποβάλλονται σέ
επιθεώρηση άπό τήν επιτροπή πού άναφέρεται στό άρ
θρο 21 .
2 . Σέ μιά πρώτη φάση , οί συγκριτικές έξετάσεις έξυ
πηρετοϋν τήν έναρμόνιση τών τεχνικών μεθόδων πι
στοποιήσεως μέ σκοπό τήν επίτευξη ισοδυναμίας τών
άποτελεσμάτων . Μόλις επιτευχθεί ό σκοπός αύτός, οί

3 . Ό άντιπρόσωπος της ' Επιτροπής υποβάλλει σχέ
διο γιά τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν. Ή επιτροπή
διατυπώνει τή γνώμη της γιά τά μέτρα αυτά έντός προ
θεσμίας τήν όποία δύναται νά ορίζει ό πρόεδρος ανά
λογα μέ τόν έπείγοντα χαρακτήρα τών ύπό έξέταση
θεμάτων . ' Αποφασίζει μέ πλειοψηφία δώδεκα ψήφων.

4 . Ή ' Επιτροπή θεσπίζει μέτρα πού τυγχάνουν άμέ
σου εφαρμογής. Έν τούτοις, αν τά μέτρα αύτά δέν είναι
σύμφωνα μέ τή γνώμη της ' Επιτροπής, άνακοινώνεται
άμέσως στό Συμβούλιο άπό τήν ' Επιτροπή . Στήν περί
πτωση αυτή ή ' Επιτροπή δύναται νά άναβάλει κατά
ενα μήνα τό πολύ άπό της άνακοινώσεως τήν εφαρμογή
τών μέτρων πού άποφάσισε .

Τό Συμβούλιο, μέ ειδική πλειοψηφία, δύναται νά λαμ
βάνει διαφορετική άπόφαση έντός προθεσμίας ενός
μηνός .

Αρθρο 22

H παρούσα οδηγία δέν θίγει τίς διατάξεις τών εθνικών
νομοθεσιών πού δικαιολογούνται άπό λόγους προστα
σίας της ύγείας καί της ζωής τών άνθρώπων καί τών
ζώων ή διατηρήσεως τών φυτικών οργανισμών ή προ
στασίας της βιομηχανικής καί έμπορικής ιδιοκτησίας .
C) ΕΕ άριθ. 125 της 11.7.1966, σ. 2289/66.
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"Αρθρο 23

"Αρθρο 24

Τα Κράτη Μέλη θέτουν σέ ισχύ τό άργότερο τήν 1η
Ιουλίου 1968 τίς νομοθετικές, κανονιστικές καί διοι
κητικές διατάξεις πού είναι αναγκαίες γιά νά συμμορ
φωθούν πρός τίς διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1
καί τήν 1η Ιουλίου 1969 , τό άργότερο , τίς διατάξεις
πού είναι άναγκαϊες γιά νά συμμορφωθούν πρός τίς άλ
λες διατάξεις της παρούσας οδηγίας καί των παραρτη
μάτων αύτής . Ενημερώνουν αμέσως τήν " Επιτροπή .

Ή παρούσα οδηγία άπευθύνεται πρός τά Κράτη Μέλη .
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 14 Ιουνίου 1966.
Γιά τό Συμβον/.ιο
Ό Πρόεδρος
P. WERNER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Προϋποθέσεις γιά τήν πιστοποίηση ώς πρός τήν καλλιέργεια

1 . Ή καλλιέργεια διαθέτει ικανοποιητική ταυτότητα καί καθαρότητα ποικιλίας .

2 . Γίνεται τουλάχιστον ενας επίσημος καλλιεργητικός ελεγχος πρίν άπό κάθε συγκομιδή σπόρων.
3 . Ή καλλιεργητική κατάσταση καλλιέργειας του άγροΰ παραγωγής καί τό στάδιο αναπτύξεως της
καλλιέργειας έπιτρέπουν εναν επαρκή ελεγχο της ταυτότητος καί καθαρότητος της ποικιλίας .
4 . Ό άγρός παραγωγής δέν εχει δεχθεί προηγούμενες καλλιέργειες πού νά είναι άσυμβίβαστες μέ τήν
παραγωγή σπόρων του είδους καί της ποικιλίας της καλλιέργειας .

5 . Γιά τά άλλόγαμα (σταυρογονιμοποιούμενα) είδη , οί ελάχιστες άποστάσεις άπό γειτονικές καλλιέρ
γειες άλλων ποικιλιών του αύτοΟ είδους , από καλλιέργειες της αυτής ποικιλίας πού παρουσιάζουν
ισχυρή υποβάθμιση καί άπό καλλιέργειες συγγενών ειδών πού δύνανται νά προκαλέσουν ανεπιθύ
μητη ξένη γονιμοποίηση , είναι :
" Αγροί πολλαπλασιασμού

έως 2 έκτάρια

άνω των 2 έκταρίων

α ) Σπόροι προοριζόμενοι γιά
πολλαπλασιασμό

200 m

100 m

6 ) Σπόροι προοριζόμενοι γιά παραγωγή
κτηνοτροφικών φυτών

100 m

50 m

Οι άποστάσεις αυτές δυνατόν νά μήν τηρούνται εφ' όσον ύπάρχει ικανοποιητική προστασία κατά
οιασδήποτε ανεπιθύμητης ξένης γονιμοποιήσεως .

251

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προϋποθέσεις πού πρέπει νά πληρούν οι σπόροι
I. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

1 . Οί σπόροι πρέπει νά διαθέτουν ικανοποιητική ταυτότητα καί καθαρότητα της ποικιλίας .
2 . Ή παρουσία άσθενειών πού μειώνουν τήν άξια χρησιμοποιήσεως των σπόρων είναι ανεκτή μόνο
στό χαμηλότερο δυνατό όριο .

3 . Οί σπόροι πρέπει νά πληρούν επί πλέον τίς άκόλουθες προϋποθέσεις :
A. Προόιαγραφές :

Εϊδη

Μέγιστη περι

Ελάχιστη ει
δική καθαρό
τητα (° 0 του
βάρους )

α ) Gramineae — Άγρωστώόη
Agrostis alba

Agrostis al spec.
Alopecurus pratensis L.
Arrhenatherum elatius (L. )

Ελάχιστη βλα
στική ικανότη
τα ("„ τών κα
θαρών σπόρων )

εκτικότητα σέ
σπόρους ζιζα

νίων (° 0 τοΟ
βάρους )

90

1

80

90

1

75

75

1.5

70

J. and C. Presl .
Dactylis glomerata L.

90

1

80

90

1

80

Festuca arundinacea Schreb.

95

1

80

Festuca ovina L.

85

1

75

Festuca pratensis Huds.

95

1

80

Festuca rubra L.

90

1

75

Lolium multiflorum spec, italicum
Lolium al. spec.
Phleum pratense L.

96

1

75

96

1

80

95

0,5

80

85

1

75

75

1

75

Poa spec.
Trisetum flavescens (L.)
Pal. Beauv.

Είδη

" Ελάχιστη
ειδική κα
θαρότητα
(" 0 του βά
ρους )

Μέγιστη πε

' Ελάχιστη

ριεκτικότη-

βλαστική
ικανότητα

τα σέ σπό

ρους ζιζα

(% τών

Μέγιστη
περιεκτικό
τητα σέ
σκληρούς
σπόρους

νίων (°"0

καθαρών

του βάρους )

σπόρων )

(% τών
καθαρών
σπόρων )

40

6) Leguminosae — Ψοχανθή
Lotus corniculatus L.

95

0,8

75

Lupinus spec.

98

0,1

80

20

Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Medicago varia Martyr»
Onobrychis sativa L.

97

0,8

80

20

97

0,5

80

40

0,5

80

40

95

1,5

75

97

0,1

80

97

Pisum arvense L.

Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifoliutn pratense L.
Trifolium repens var. giganteum
Trifolium repens L.
Vicia faba
Vicia al. spec.

97

20
—

0,5

80

20

97

0,5

80

20

97

0,5

80

20

97

0,5

80

40

97

0,8

80

20

97

0,1

85

20

97

0,5

85

20

252

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
B. Παρατηρήσεις :
α) Μέχρι τήν ανωτάτη ενδεικνυομένη ποσότητα οι σκληροί σπόροι θεωρούνται ώς σπόροι
ικανοί νά βλαστήσουν.
θ ) "Ολοι οί πρόσφατοι καί υγιείς σπόροι πού δέν είναι φυτρωμένοι μετά τήν προθλάστηση
θεωρούνται ώς σπόροι φυτρωμένοι .

y) Οί σπόροι είναι άπαλλαγμένοι της Avena fatua καί Cuscuta . Έν τούτοις , ενας σπόρος Avena
Fatua ή Cuscuta σέ δείγμα 100 γραμμαρίων δέν υπολογίζεται ώς πρόσμιξη , αν ενα δεύτερο
δείγμα 200 γραμμαρίων είναι άπαλλαγμένο άπό σπόρους Avena fatua καί Cuscuta .

δ ) Τό ποσοστό τού βάρους σέ σπόρους Alopercurus myosuroides δέν υπερβαίνει τό 0,3 .
ε ) Τό ποσοστό σέ βάρος σπόρων άλλων καλλιεργουμένων φυτών δέν υπερβαίνει τό 1 " γιά
οιοδήποτε είδος της Ροα , ενα ποσοστό 1% σπόρων άλλων ειδών Ροα δέν ύπολογίζεται ώς
πρόσμιξη .

Γ. Ιδιομορφίες γιά τό Lupinus spec . ( Λούπινον ) :
α) Τό ποσοστό σέ αριθμό σπόρων άλλου χρώματος δέν υπερβαίνει τό 1 .
β ) Τό ποσοστό σέ άριθμό πικρών σπόρων έντός τών σπόρων ποικιλιών γλυκών λούπινων δέν
υπερβαίνει :
— τό 3 γιά τούς πιστοποιημένους σπόρους της πρώτης άναπαραγωγής πού προέρχονται
άπευθείας άπό τόν βασικό σπόρο— τό 5 γιά τούς πιστοποιημένους σπόρους τών έπομένων αναπαραγωγών πού προέρχονται
από βασικό σπόρο .
II . ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

Υπό τήν επιφύλαξη τών κατωτέρω συμπληρωματικών διατάξεων, οί προϋποθέσεις τού τμήματος I τού
παραρτήματος II έφαρμόζονται στούς βασικούς σπόρους :
1 . Τό ποσοστό σέ βάρος τών σπόρων άλλων φυτών δέν υπερβαίνει τό 0,2 . Έντός τού ορίου τού
ποσοστού αυτού, τά αντίστοιχα ποσοστά σπόρων άλλων καλλιεργουμένων φυτών καί σπόρων
ζιζανίων δέν ύπερβαίνουν τό 0,1 .

2 . Ό άριθμός τών σπόρων τού Alopecurus myosuroides δέν ύπερβαίνει τούς 5 σέ δείγμα τών 25 γραμ
μαρίων.

3 . Είδος Lupinus : τό ποσοστό σέ άριθμό τών πικρών σπόρων έντός ποικιλιών γλυκών λούπινων δέν
υπερβαίνει τό 1 .
III . ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

Υπό τήν επιφύλαξη τών κατωτέρω συμπληρωματικών διατάξεων, οί προϋποθέσεις τοϋ σημείου I
παράγραφοι 2 καί 3 έφαρμόζονται σέ έμπορικούς σπόρους :

1 . Τό ποσοστό σέ βάρος τών σπόρων άλλων καλλιεργούμενων φυτών δέν ύπερβαίνει τό 3 .
2 . Γιά οιοδήποτε είδος της Ροα , ενα ποσοστό 3% σπόρων άλλων ειδών της Ροα δέν ύπολογίζεται ώς
πρόσμιξη .

3. Γιά οιοδήποτε είδος της Vicia, ενα συνολικό ποσοστό 6% άπό σπόρους της Vicia pannonica, της
Vicia villosa καί συγγενών καλλιεργουμένων ειδών δέν ύπολογίζεται ώς πρόσμιξη .
4. Lupinus spec .
α) Το ποσοστό σε αριθμό τών σπόρων ενός άλλου χρώματος δέν ύπερβαίνει τό 2 .
β) Τό ποσοστό σέ άριθμό τών πικρών σπόρων έντός τών γλυκών λούπινων δέν ύπερβαίνει τό 5 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μέγιστο
σπορομερίδος

Ελάχιστο
βάρος
δείγματος

20 τοννοι

500 γραμμαρια

10 τοννοι

300 γραμμαρια

βάρος

1 . Σπόροι διαστάσεων ϊσων ή μεγαλύτερων εκείνων
τών κόκκων σίτου

2. Σπόροι διαστάσεων κατωτέρων εκείνων τών
κόκκων σίτου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ετικέτα

A. Προδιαγεγραμμένες ενδείξεις

α) Γιά τούς βασικούς καί πιστοποιημένους σπόρους :
1 . « Πιστοποιημένοι σπόροι κατά τίς προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοι
νότητος»

2 . ' Υπηρεσία πιστοποιήσεως καί Κράτος Μέλος
3 . Σχετικός άριθμός της σπορομερίδος
4. Είδος
5 . Ποικιλία

6 . Κατηγορία

7. Χώρα παραγωγής

8 . Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος
9 . Γιά τούς πιστοποιημένους σπόρους της δευτέρας άναπαραγωγής καί έπομένων άναπαραγω
γών μετά τούς βασικούς σπόρους : αριθμός γενεών μετά τούς βασικούς σπόρους
β) Γιά τούς εμπορικούς σπόρους :

1 . « Εμπορικοί σπόροι (μή πιστοποιημένοι γιά τήν ποικιλία)»
2 . ' Υπηρεσία εξετάσεως καί Κράτος Μέλος

3 . Σχετικός άριθμός σπορομερίδος
4. Είδος ( )
5 . Περιοχή παραγωγής

6. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος
γ) Γιά τά μίγματα σπόρων :
1 . « Μίγμα σπόρων γιά

»

(προβλεπόμενη χρήση )

2 . Υπηρεσία πού εκανε τή σφράγιση καί Κράτος Μέλος
3 . Σχετικός άριθμός της σπορομερίδος
4. Είδος, κατηγορία, ποικιλία, χώρα παραγωγής ή στήν περίπτωση τών έμπορικών σπόρων,
περιοχή παραγωγής καί άναλογία σέ βάρος έκάστου συνθετικού
5 . Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος
B. Ελάχιστες διαστάσεις
1 10 mm x 67 mm

( ) Όσον άφορα τά λούπινα πρέπει νά άναφέρεται άν πρόκειται γιά πικρά ή γλυκά λούπινα .

