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RÅDSDIREKTIV 2002/68/EF

av 19. juli 2002

om endring av rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Frø av sammensatte sorter av olje- og fibervekster bør 
omfattes av virkeområdet for direktiv 2002/57/EF(3). 
De vilkår som skal oppfylles av sammensatte sorter, 
herunder fargen på den offisielle etiketten for pakninger 
med sertifisert frø av sammensatte sorter, bør også 
fastsettes.

2) Ettersom frø av hybridsorter av olje- og fibervekster har 
fått økt betydning i Fellesskapet, bør de også, utover 
frø fra solsikke, omfattes av virkeområdet for visse 
definisjoner i direktiv 2002/57/EF.

3) Direktiv 2002/57/EF bør derfor endres.

4) Ettersom slikt frø har fått økt betydning i Fellesskapet, 
gjorde Kommisjonen vedtak 95/232/EF(4) med sikte på å 
fastsette vilkårene som frø fra hybrider og fra sammensatte 
sorter av rabs og rybs skal oppfylle. Vedtaket opphørte å 
gjelde 30. juni 2002. Det er derfor hensiktsmessig å 
beholde Fellesskapets vilkår for markedsføring av slikt 
frø inntil de nye bestemmelsene får anvendelse —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2002/57/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 skal nytt nr. 3a lyde:

 «3a. De endringer som er nødvendige i nr. 1 bokstav c) og 
d) for at hybrider av olje- og fibervekster utover solsikke 
skal omfattes av dette direktivs virkeområde, skal vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 25 nr. 2.»

2. I artikkel 12 nr. 1 bokstav a) skal nytt tredje punktum 
lyde: 

 «For sertifisert frø av en sammensatt sort skal etiketten 
være blå med en diagonal grønn strek.»

3. Ny artikkel 19a skal lyde: 

 «Artikkel 19a

 1. Medlemsstatene skal tillate at frø av arter av olje- og 
fibervekster markedsføres i form av en sammensatt sort.

 2. I nr. 1 menes med

a) «sammensatt sort»: en sammensetning av sertifisert 
frø fra en bestøveravhengig hybrid som er offisielt 
godkjent i henhold til direktiv 2002/53/EF, og sertifisert 
frø fra en eller flere tilsvarende godkjente bestøvere, 
som kombineres mekanisk i størrelsesforhold fastsatt 
i fellesskap av de personer som er ansvarlige for 
sortsvedlikeholdet av disse bestanddelene, etter at 
sammensetningen er meddelt klassifiseringsmyndighet
en,

b) «bestøveravhengig hybrid»: den hannsterile 
bestanddelen i den «sammensatte sort» (hunnlig 
bestanddel),

c) «bestøver(e)»: den bestanddel i den «sammensatte 
sort» som sprer pollen (hannlig bestanddel).

 3. Frø av hunnlige og hannlige bestanddeler skal beises 
med frøbeis i ulike farger.»

Artikkel 2

I artikkel 5 nr. 5 i vedtak 95/232/EF skal datoen «30. juni 
2002» erstattes med «30. juni 2003».

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2003 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2005/EØS/16/06

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 195 av 24.7.2002, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2003 av 16. mai 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 39 av 31.7.2003,  
s. 2.

(1) Uttalelse avgitt 2. juli 2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(2) Uttalelse avgitt 17. juli 2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74.
(4) EFT L 154 av 5.7.1995, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2001/18/EF 

(EFT L 4 av 9.1.2001, s. 36).
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de 
vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 2 får anvendelse fra 1 juli 2002.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2002.

  For Rådet

  T. PEDERSEN

  Formann


