
SMĚRNICE 

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/1027 

ze dne 19. července 2018, 

kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (1), a zejména na 
článek 21a uvedené směrnice, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Podmínky pro produkci osiva uvedené ve směrnici 66/402/EHS vycházejí z mezinárodních norem stanovených 
schématy pro osivo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

(2)  Na výročním zasedání OECD ke schématům pro osivo v roce 2017 byly změněny normy pro izolační 
vzdálenosti při pěstování Sorghum, a to především proto, aby se zohlednily oblasti, v nichž výskyt S. halepense 
nebo S. sudanense představuje zvláštní problém z důvodu cizosprášení. 

(3)  Směrnice 66/402/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. 

(4)  Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny 
a krmiva, 

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: 

Článek 1 

Změny směrnice 66/402/EHS 

Příloha I směrnice 66/402/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice. 

Článek 2 

Provedení 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 
31. prosince 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2019. 

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 neprodleně sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou 
v oblasti působnosti této směrnice. 
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(1) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309. 



Článek 3 

Vstup v platnost 

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

Článek 4 

Určení 

Tato směrnice je určena členským státům. 

V Bruselu dne 19. července 2018. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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PŘÍLOHA 

Bod 2 přílohy I směrnice 66/402/EHS se nahrazuje tímto: 

„2.  Množitelský porost splňuje tyto normy, pokud jde o vzdálenost od sousedních zdrojů pylu, které mohou vést 
k nežádoucímu cizosprášení: 

Množitelský porost Minimální vzdálenost 

Phalaris canariensis, Secale cereale s výjimkou hybridů:  

—  při produkci základního osiva 300 m 

—  při produkci certifikovaného osiva 250 m 

Sorghum  

—  při produkci základního osiva (*) 400 m 

—  při produkci certifikovaného osiva (*) 200 m   

xTriticosecale, samosprašné odrůdy  

—  při produkci základního osiva 50 m 

—  při produkci certifikovaného osiva 20 m 

Zea mays 200 m 

(*)  V oblastech, v nichž výskyt S. halepense nebo S. sudanense představuje zvláštní problém z důvodu cizosprášení, se použijí 
následující ustanovení: 
a) množitelské porosty určené k produkci základního osiva Sorghum bicolor nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nej

méně 800 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu; 
b)  množitelské porosty určené k produkci certifikovaného osiva Sorghum bicolor nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti 

nejméně 400 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu.  

Minimální vzdálenosti uvedené v tabulce výše nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti 
nežádoucímu cizosprášení.“  
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