
PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/21/EU 

ze dne 6. února 2014 

o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě 
brambor 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 
2002 o uvádění sadby brambor na trh ( 1 ), a zejména na čl. 
18 písm. c) uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) S každým množícím cyklem přibývají v sadbě brambor 
nákazy. Řádně fungující systémy produkce sadby 
brambor se tudíž neobejdou bez zdravého základního 
materiálu, který je množen při minimální míře degene
race. 

(2) Rozdílné vnitrostátní normy týkající se produkce sadby 
brambor předcházející základní sadbě brambor stojí 
v cestě uvádění těchto brambor na trh v celé Unii 
a brání fungování vnitřního trhu. Proto je vhodné 
stanovit minimální podmínky, za kterých může být 
sadba brambor předcházející základní sadbě brambor 
uváděna na trh v celé Unii. Tyto podmínky by se měly 
týkat nákaz, příznaků, vad a požadavků na produkci 
sadby brambor předcházející základní sadbě brambor 
a partií těchto sadeb pro zajištění produkce a uvádění 
zdravé a vysoce kvalitní sadby brambor předcházející 
základní sazbě brambor na trh. 

(3) Tyto podmínky by měly s ohledem na vývoj technických 
a vědeckých poznatků zohledňovat normu Evropské 
hospodářské komise OSN (EHK OSN), pokud jde 
o uvádění na trh a kontrolu obchodní jakosti sadby 
brambor, jakož i příslušné normy Mezinárodní úmluvy 
o ochraně rostlin (IPPC) a Evropské a středozemní orga
nizace ochrany rostlin (EPPO). Cílem těchto norem je 
usnadňování mezinárodního obchodu, podpora vysoce 
kvalitní produkce, zvyšování výnosnosti a ochrana 
zájmů spotřebitelů. 

(4) S ohledem na produkční praxi dodavatelů a požadavky 
uživatelů sadby brambor předcházející základní sadbě 
brambor je vhodné, aby minimální podmínky pro 
sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor 
obsahovaly rovněž možnost jejího uvádění na trh jako 
tříd Unie. Pro sadbu brambor předcházející základní 
sadbě brambor by měly platit dvě třídy Unie („třída 
Unie PBTC“ a „třída Unie PB“), a to v souladu se stávající 
praxí produkce sadby brambor předcházející základní 
sadbě brambor třídy PBTC a sadby brambor předcházející 

základní sadbě brambor třídy PB. Pro každou třídu je tak 
nutné přijmout jiné podmínky týkající se nákaz, 
příznaků, vad, požadavků na produkci a generací. 

(5) Aby byla tato pravidla účinná, měla by dále obsahovat 
ustanovení o úředních zkouškách a úředních prohlídkách 
v terénu. 

(6) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se 
stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zeměděl
ství, zahradnictví a lesnictví, 

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: 

Článek 1 

Definice 

Pro účely této směrnice se použijí tyto definice: 

1) „mateřskou rostlinou“ se rozumí identifikovaná rostlina, 
z níž je odebrán materiál k množení; 

2) „mikrovegetativním množením“ se rozumí metoda rychlého 
množení rostlinného materiálu za účelem produkce velkého 
množství rostlin pomocí kultury in vitro diferencovaných 
vegetativních pupenů nebo meristémů odebraných z rostliny. 

Článek 2 

Minimální podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor 

1. Členské státy zajistí, aby sadba brambor předcházející 
základní sadbě brambor splňovala následující minimální 
podmínky: 

a) pochází z mateřských rostlin, jež jsou prosty následujících 
škodlivých organismů: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus 
svinutky brambor, A virus brambor, M virus brambor, 
S virus brambor, X virus brambor a Y virus brambor; 

b) je prosta příznaků černání; 

c) podíl pěstovaných rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl 
rostlin cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,01 %; 

d) u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s příznaky 
virové nákazy 0,5 %; 

e) podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti nebo 
virové svinutky nepřesahuje 0,1 %; 

f) maximální počet generací setých na poli je čtyři.
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( 1 ) Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60.



2. Členské státy zajistí, aby sadba brambor předcházející 
základní sadbě brambor mohla být uváděna na trh jako „třída 
Unie PBTC“ a „třída Unie PB“ v souladu s podmínkami uvede
nými v příloze. 

3. Vyhovění požadavkům podle odst. 1 písm. b), c) a e) se 
ověřuje úředními prohlídkami v terénu. V případě pochybností 
se v návaznosti na tyto prohlídky provedou úřední zkoušky na 
listech. 

Je-li použita metoda mikrovegetativního množení, ověří se 
vyhovění požadavkům podle odst. 1 písm. a) úřední zkouškou 
mateřské rostliny, nebo zkouškou mateřské rostliny pod 
úředním dohledem. 

Je-li použita metoda klonové selekce, ověří se vyhovění poža
davkům podle odst. 1 písm. a) úřední zkouškou klonového 
materiálu, nebo zkouškou klonového materiálu pod úředním 
dohledem. 

Článek 3 

Minimální podmínky pro partie sadby brambor 
předcházející základní sadbě brambor 

Členské státy zajistí, aby partie sadby brambor předcházející 
základní sadbě brambor splňovaly následující minimální 
podmínky: 

a) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 1,0 % hmot
nosti; 

b) podíl brambor napadených jinými hnilobami než bakteriální 
kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální hnědou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti; 

c) podíl brambor s vnějšími vadami, včetně deformovaných 
nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 3,0 % hmotnosti; 

d) podíl brambor napadených obecnou strupovitostí brambor 
na více než jedné třetině povrchu brambor nepřesahuje 
5,0 % hmotnosti; 

e) podíl brambor napadených kořenomorkou bramborovou na 
více než 10,0 % povrchu brambor nepřesahuje 1,0 % hmot
nosti; 

f) podíl brambor napadených prašnou strupovitostí brambor 
na více než 10,0 % povrchu brambor nepřesahuje 1,0 % 
hmotnosti; 

g) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace nebo dehy
dratace způsobené stříbřitostí slupky nepřesahují 0,5 % 
hmotnosti; 

h) celkový podíl brambor popsaných v písmenech b) až g) 
nepřesahuje 6,0 % hmotnosti. 

Článek 4 

Provedení 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2015. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na 
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
této směrnice. 

Článek 5 

Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 6 

Určení 

Tato směrnice je určena členským státům. 

V Bruselu dne 6. února 2014. 

Za Komisi 
José Manuel BARROSO 

předseda
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PŘÍLOHA 

Podmínky pro uvádění sadby brambor předcházející základní sadbě brambor tříd Unie PBTC a PB na trh 

1. Podmínky pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor třídy Unie PBTC jsou následující: 

a) podmínky týkající se sadby brambor: 

i) v porostu nejsou přítomny rostliny neodpovídající odrůdě ani rostliny cizích odrůd, 

ii) v porostu nejsou přítomny rostliny napadené černáním, 

iii) u přímého potomstva není v porostu přítomna virová nákaza, 

iv) v porostu nejsou přítomny rostliny s příznaky mozaikovitosti nebo virové svinutky, 

v) rostliny včetně hlíz jsou vypěstovány mikrovegetativním množením, 

vi) rostliny včetně hlíz jsou vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých 
organismů, 

vii) hlízy jsou množeny jen v první generaci; 

b) partie musí být prosty sadby brambor spadající pod kterýkoli z následujících bodů: 

i) je napadena hnilobami, 

ii) je napadena kořenomorkou bramborovou, 

iii) je napadena obecnou strupovitostí brambor, 

iv) je napadena prašnou strupovitostí brambor, 

v) je nadměrně scvrklá v důsledku dehydratace, 

vi) má vnější vady, včetně deformovaných nebo poškozených hlíz. 

2. Podmínky pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor třídy Unie PB jsou následující: 

a) podmínky týkající se sadby brambor: 

i) podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,01 %, 

ii) rostliny jsou prosty příznaků černání, 

iii) podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti nebo virové svinutky nepřesahuje 0,1 %, 

iv) u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s příznaky virové nákazy 0,5 %; 

b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující nečistoty, vady a nákazy: 

i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální hnědou 
hnilobou nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 

ii) sadba brambor napadená kořenomorkou bramborovou na více než 10,0 % povrchu brambor nepřesahuje 
1,0 % hmotnosti, 

iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí brambor na více než jedné třetině povrchu brambor nepře
sahuje 5,0 % hmotnosti,
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iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí brambor na více než 10,0 % povrchu brambor nepřesahuje 
1,0 % hmotnosti, 

v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky nepřesahují 
0,5 % hmotnosti, 

vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 3,0 % hmot
nosti, 

vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 

viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % hmotnosti.

CS L 38/42 Úřední věstník Evropské unie 7.2.2014


	Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor (Text s významem pro EHP)

