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►B

KOMMISSIONENS DIREKTIV
av den 27 februari 1986
om begränsning av saluföring av utsäde av vissa arter av foderväxter samt olje- och
spånadsväxter till sådant utsäde som officiellt godkänts som ”basutsäde” eller ”certifikatutsäde”
(86/109/EEG)
(EGT L 93, 8.4.1986, s. 21)

Ändrat genom:
Officiella tidningen
nr

sida

datum

►M1 Kommissionens direktiv 89/424/EEG av den 30 juni 1989

L 196

50

12.7.1989

►M2 Kommissionens direktiv 91/376/EEG av den 25 juni 1991

L 203

108

26.7.1991
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▼B
KOMMISSIONENS DIREKTIV
av den 27 februari 1986
om begränsning av saluföring av utsäde av vissa arter av
foderväxter samt olje- och spånadsväxter till sådant utsäde som
officiellt godkänts som ”basutsäde” eller ”certifikatutsäde”
(86/109/EEG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om
saluföring av utsäde av foderväxter (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 85/38/EEG (2), särskilt artikel 3.3 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om
saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (3), senast ändrat genom
kommissionens direktiv 82/859/EEG (4), särskilt artikel 3.3 i detta, och
med beaktande av följande:
Enligt direktiv 66/401/EEG är det tillåtet att saluföra basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde av vissa arter av foderväxter.
Enligt direktiv 69/208/EEG är det tillåtet att släppa ut basutsäde, alla
slag av certifikatutsäde och handelsutsäde av vissa arter av olje- och
spånadsväxter på marknaden.
Artikel 3.3 i båda de nämnda direktiven ger kommissionen befogenhet
att förbjuda utsläppandet på marknaden av utsäde som inte officiellt
certifierats som ”basutsäde” eller ”certifikatutsäde”.
På grundval av nu tillgänglig information har det fastställts att
medlemsstaterna kommer att kunna producera tillräckligt med
basutsäde och certifikatutsäde för att tillfredsställa behovet inom gemenskapen av utsäde av vissa av de ovan nämnda arterna med utsäde
av dessa kategorier från och med den 1 juli 1987 i fråga om vissa arter,
den 1 juli 1989 i fråga om vissa andra arter och den 1 juli 1991 i fråga
om vissa ytterligare arter.
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är i enlighet med det
yttrande som framlagts av Ständiga kommittén för utsäde och
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Medlemsstaterna skall besluta om att, från och med den 1 juli
1987, utsäde av:
- Vicia faba L. (partim)
- Papaver somniferum L.

- Åkerböna
- Vallmo

endast får saluföras om det officiellt certifierats som ”basutsäde” eller
”certifikatutsäde”.
2.
Medlemsstaterna skall besluta om att, från och med den 1 juli
1987, utsäde av:
- Glycine max (L.) Merr.
- Linum usitatissimum L.

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

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

125, 11.7.1966, s. 2298/66.
L 16, 19.1.1985, s. 41.
L 169, 10.7.1969, s. 3.
L 357, 18.12.1982, s. 31.

- Sojaböna
- Lin
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▼B
endast får saluföras om det officiellt certifierats som ”basutsäde” eller
”certifikatutsäde”.
▼M1
Artikel 2
Medlemsstaterna skall besluta om att, från och med den 1 juli 1989,
utsäde av:
—
—
—
—
—
—
—

Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Phleum bertolonii DC
Poa palustris L.
Poa trivialis L.
Lupinus albus L.
Brassica juncea (L.) Czernj. et
Cosson

—
—
—
—
—
—

Storven
Krypven
Turftimotej
Sengröe
Kärrgröe
Vitlupin, förutom bittra sorter

— Sareptasenap

endast får saluföras om det officiellt certifierats som ”basutsäde” eller
”certifikatutsäde”.
Artikel 2 a
Medlemsstaterna skall besluta om att, från och med den 1 juli 1990,
utsäde av:
—
—
—
—

Agrostis capillaris L.
Lotus corniculatus L.
Medicago lupulina L.
Trifolium hybridum L.

—
—
—
—

Rödven
Käringtand
Humlelusern
Alsikeklöver

endast får saluföras om det officiellt klassificerats som ”basutsäde”
eller ”certifikatutsäde”.
▼M2
Artikel 3
Medlemsstaterna skall besluta om att, från och med den 1 juli 1991,
utsäde av:
— Alopecurus pratensis L. — Ängskavle
— Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex — Knylhavre
ex J. S. et K. B. Presl.
— Bromus catharticus Vahl — Losta
— Bromus sitchensis Trin. — Sloklosta
— Lupinus luteus — Gullupin, förutom bittra sorter
— Lupinus angustifolius L. — Blålupin
— Poa nemoralis L. — Lundgröe
— Trisetum flavescens (L.) Beauv. — Gullhavre
— Phacelia tanacetifolia Benth. — Honungsfacelia
— Sinapis alba L. — Vitsenap
endast får saluföras om det officiellt klassificerats som ”basutsäde”
eller ”certifikatutsäde.”
Artikel 3 a
1. Om inte annat föreskrivs i punkt 5 skall medlemsstaterna besluta om
att, från och med den 1 juli 1991, utsäde av
—
—
—
—
—
—
—

Agrostis canina L. — Brunven
Festuca ovina L. — Fårsvingel
Lupinus albus L. — Vitlupin, bittra sorter
Lupinus luteus L. — Gullupin, bittra sorter
Trifolium alexandrinum L. — Alexandrinerklöver
Trifolium incarnatum L. — Blodklöver
Trifolium resupinatum L. — Persisk klöver
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▼M2
— Vicia sativa L. — Fodervicker
— Vicia villosa Roth. — Luddvicker
endast får saluföras om det officiellt certifierats som ”basutsäde” eller
”certifikatutsäde”.
2. Medlemsstaterna skall före det datum som nämns i punkt 1
underrätta kommissionen om den mängd utsäde av de arter som
avses i punkt 1 som före den 31 december 1991 krävs för sådd
inom deras territorier och inte kan täckas av tillgängligt utsäde som
officiellt certifierats som ”basutsäde” eller ”certifikatutsäde”.
3. De medlemsstater som, enligt punkt 2, har underrättat kommissionen
om en möjlig brist på utsäde som officiellt certifierats som
”basutsäde” eller ”certifikatutsäde”
— skall samla in all tillgänglig information i fråga om anpassning
till deras territorier av de passande arter som finns upptagna i
den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter samt
genast, och senast den 1 oktober 1991, underrätta kommissionen
om detta,
— skall främja ett ändamålsenligt upprätthållande av de befintliga
ekotyperna av de berörda arterna så att dessa skall kunna
uppfylla villkoren för att offentligt godkännas som sort.
4. De medlemsstater som har officiellt godkända sorter av de berörda
arterna skall främja produktionen av utsäde av dessa för en officiell
certifiering som ”basutsäde” eller ”certifikatutsäde”.
Kommissionen skall undersöka lämpliga medel att främja handeln med
utsäde som producerats på detta sätt.
5. De medlemsstater som avses i punkt 3 skall vara berättigade att, till
och med den 31 december 1991, tillåta saluföring av utsäde som
officiellt kontrolleras som ”handelsutsäde” upp till och med den
mängd som krävs för att täcka den brist som meddelats enligt punkt
2. Förutom de uppgifter som krävs i bilaga 4 till direktiv 66/401/
EEG skall av den officiella märkningen framgå:
— deklarerad typ av materialet i fråga, och
— att utsädet uteslutande är avsett för den berörda medlemsstaten.
6. Vid bristsituationer som uppkommer efter den 31 december 1991
skall bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 66/401/EEG tillämpas.
▼B
Artikel 4
Medlemsstaterna skall sätta i kraft
— senast den 1 juli 1987, de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa artikel 1,
— senast den 1 juli 1989, de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa artikel 2,
▼M1
— senast den 1 juli 1990, de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa artikel 2 a, och
▼B
— senast den 1 juli 1991, de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa artikel 3.
De skall genast underrätta kommissionen om detta.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

