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Αριθ. L 357/31

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 2ας Δεκεμβρίου 1982

πού τροποποιεί τό παράρτημα II της όδηγίας 69/208/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου περί έμπορίας τών
σπόρων πρός σπορά έλαιούχων καί κλωστικών φυτών
( 82/859/ ΕΟΚ )
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας ύπόψη :

τη συνθήκη γιά την ίδρυση της Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την όδηγία 69/208/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου της 30ης 'Ιου
νίου 1969 περί έμπορίας τών σπόρων πρός σπορά έλαι
ούχων καί κλωστικών φυτών ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία άπό τήν όδηγία 82/287 / ΕΟΚ της
'Επιτροπής (2), καί ιδίως τό άρθρο 20α,

1 . Ή λεξη «άποκλειστικά» παρεμβάλλεται στήν
αριστερή στήλη, δεύτερη θέση, υστέρα άπό τίς λέξεις
« Brassica napus ssp. oleifera, εκτός άπό τίς ποικιλίες πού
χρησιμοποιούνται ώς ζωοτροφές» καί τίς λέξεις « Bras
sica rapa, εκτός άπό τίς ποικιλίες πού χρησιμοποιού
νται ώς ζωοτροφές», καί στήν άριστερή στήλη, τρίτη
θέση, ύστερα άπό τίς λέξεις « Brassica napus ssp. olei
fera, ποικιλίες πού χρησιμοποιούνται ώς ζωοτροφές»
καί τίς λέξεις « Brassica rapa, ποικιλίες πού χρησιμοποι
ούνται ώς ζωοτροφές».

2 . Στήν άριστερή στήλη, τρίτη θέση, δεύτερη περίπτωση,
άπαλείφονται οϊ λέξεις « πρώτης άναπαραγωγής».

'Εκτιμώντας :

ότι οί όροι τούς οποίους πρεπει να πληρούν οι καλλιέρ
γειες, καθώς καί οί κανόνες καθαρότητας της ποικιλίας,
πρέπει νά καθοριστούν έπακριβώς γιά νά συμμορφω
θούν μέ τά προγράμματα τοΰ 'Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας καί 'Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), σχετικά μέ τήν
πιστοποίηση της ποικιλίας τών σπόρων πρός σπορά πού
προορίζονται γιά τό διεθνές έμπόριο ■

ότι όρισμένοι κανόνες πού καθορίστηκαν στήν όδηγία
82/287/ ΕΟΚ δέν έχουν άντικείμενο έφαρμογής, επειδή
γιά ορισμένα εϊδη, άρκετές άναπαραγωγές σπόρων της
κατηγορίας « πιστοποιημένοι σπόροι» δέν έχουν γίνει
δεκτές ·

ότι, λόγω της έξελίξεως τών έπιστημονικών καί τεχνικών
γνώσεων, πρέπει νά γίνουν τροποποιήσεις στό παράρ
τημα II της όδηγίας 69/2Θ8/ΕΟΚ ■
ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παρούσα όδηγία
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της μόνιμης έπιτροπής
σπόρων πρός σπορά καί γεωργικών, δενδροκηπευτικών
καί δασικών φυτών πρός φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :
Αρθρο I

Ό πίνακας πού άναφέρεται στό σημείο 1 τοΰ τμήματος I
τοΰ παραρτήματος II της όδηγίας 69/208/ ΕΟΚ τροποποι
είται ώς έξης :

(') ΕΕ άριθ. L 169 της 10. 7 . 1969, σ. 3 .
( 2 ) ΕΕ άριθ. L 131 της 13 . 5 . 1982, σ. 24.

3 . 'Απαλείφονται οί ένδείξεις της τρίτης θέσεως, τρίτη
περίπτωση .
Άρθρο 2

1 . Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς νομοθετικές,
κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις γιά νά συμμορ
φωθούν πρός τίς διατάξεις της παρούσας όδηγίας, τό
άργότερο τήν 1η 'Ιουλίου 1983 .

2 . Τά Κράτη μέλη φροντίζουν νά μήν περιοριστεί
καθόλου ή έμπορία τών σπόρων λόγω της παρούσας
όδηγίας σέ ημερομηνίες διαφορετικές άπό έκεΐνες πού
ορίζει ή παράγραφος 1 .
"Αρθρο 3

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

Έγινε στις Βρυξέλλες, στίς 2 Δεκεμβρίου 1982.
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Έπιτροπής

