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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av grønnsakfrø(1), særlig artikkel 4 nr. 4, 
artikkel 44 nr. 2 og artikkel 48 nr. 1 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Spørsmålene om biologisk mangfold og bevaring av 
plantegenetiske ressurser har fått økt betydning i de 
senere år, noe utviklingen på internasjonalt plan og på 
fellesskapsplan viser. Eksempler på dette er rådsbeslutning 
93/626/EØF av 25. oktober 1993 om inngåelse av 
konvensjonen om biologisk mangfold(2), rådsbeslutning 
2004/869/EF av 24. februar 2004 om inngåelse på vegne 
av Det europeiske fellesskap av den internasjonale 
traktaten om plantegenetiske ressurser innen ernæring 
og landbruk(3), rådsforordning (EF) nr. 870/2004 av 
24. april 2004 om innføring av et fellesskapsprogram for 
bevaring, beskrivelse, innsamling og bruk av genetiske 
ressurser i landbruket og om oppheving av forordning 
(EF) nr. 1467/94(4) og rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 
av 20. september 2005 om støtte til utvikling av 
landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av 
landdistriktene (EAFRD)(5). Det bør fastsettes særlige 
vilkår i henhold til direktiv 2002/55/EF for å ta hensyn 
til disse spørsmålene i forbindelse med markedsføring av 
grønnsakfrø.

2) For å sikre bevaring på stedet og en bærekraftig utnytting 
av plantegenetiske ressurser bør landsorter og sorter som 
tradisjonelt har vært dyrket på visse steder og i visse 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 27.11.2009, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av  
16.12.2010, s. 1.

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33.
(2) EFT L 309 av 13.12.1993, s. 1.
(3) EUT L 378 av 23.12.2004, s. 1.
(4) EUT L 162 av 30.4.2004, s. 18.
(5) EUT L 277 av 21.10.2005, s. 1.

regioner og som er truet av genetisk erosjon (heretter kalt 
«bevaringsverdige sorter»), dyrkes og markedsføres selv 
om de ikke oppfyller de generelle kravene til godkjenning 
av sorter og markedsføring av frø. Foruten det generelle 
målet om å verne plantegenetiske ressurser er det av 
særskilt betydning å bevare disse sortene fordi de er 
spesielt godt tilpasset særlige lokale forhold.

3) For å sikre en bærekraftig utnytting av plantegenetiske 
ressurser bør sorter som er uten egentlig verdi for 
kommersiell produksjon av avlinger, men som er 
utviklet for dyrking under særlige forhold (heretter 
kalt «sorter som er utviklet for dyrking under særlige 
forhold»), dyrkes og markedsføres selv om de ikke 
oppfyller de generelle kravene til godkjenning av sorter 
og markedsføring av frø. Foruten det generelle målet 
om å verne plantegenetiske ressurser er det av særskilt 
betydning å bevare disse sortene fordi de egner seg til 
dyrking under særlige klimatiske, jordbunnsmessige eller 
landbrukstekniske forhold (f.eks. manuelt arbeid, gjentatt 
innhøsting).

4) For å bevare bevaringsverdige sorter og sorter som er 
utviklet for dyrking under særlige forhold, er det nødvendig 
å fastsette unntak med hensyn til godkjenningen av disse 
sortene samt til produksjonen og markedsføringen av frø 
av disse sortene.

5) Unntakene bør gjelde de grunnleggende kravene til 
godkjenning av en sort samt kravene til framgangsmåte 
fastsatt i kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 
2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 
i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar 
som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal 
gjelde for gransking av visse grønsaksortar(6).

(6) EUT L 254 av 8.10.2003, s. 11.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/145/EF

av 26. november 2009

om visse unntak med henblikk på godkjenning av landsorter og andre grønnsaksorter som tradisjonelt 
har vært dyrket på visse steder og i visse regioner og som er truet av genetisk erosjon, og av 
grønnsaksorter som er uten egentlig verdi for kommersiell produksjon av avlinger, men som er utviklet 

for dyrking under særlige forhold, og om markedsføring av slike landsorter og andre sorter(*)
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6) Medlemsstatene bør særlig ha rett til å vedta egne 
bestemmelser om selvstendighet, stabilitet og ensartethet. 
Med hensyn til selvstendighet og stabilitet bør 
bestemmelsene minst bygge på egenskapene oppført i 
det tekniske spørreskjemaet som søkeren skal fylle ut i 
forbindelse med søknaden om godkjenning av sorten som 
nevnt i vedlegg I og II til direktiv 2003/91/EF. Dersom 
ensartethet fastslås på grunnlag av avvikende typer, bør 
bestemmelsene bygge på fastsatte standarder.

7) Det bør innføres krav til framgangsmåte, slik at en 
bevaringsverdig sort eller en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, kan godkjennes 
uten offentlig undersøkelse. Når det gjelder sortenes 
sortsnavn er det dessuten nødvendig å fastsette visse 
unntak fra kravene fastsatt i direktiv 2002/55/EF og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 637/2009 av 22. juli 2009 
om fastsettelse av gjennomføringsregler med hensyn til 
hvor egnet sortsnavn for plantearter til jordbruksformål 
og grønnsakarter er(1).

8) For bevaringsverdige sorter bør det fastsettes 
restriksjoner for produksjonen og markedsføringen 
av frø, særlig med hensyn til opprinnelsesregion, for 
å sikre at markedsføringen av frøene skjer innenfor 
rammen av bevaring på stedet og innenfor rammen av 
en bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser. 
I den forbindelse bør medlemsstatene ha mulighet for å 
godkjenne ytterligere regioner der det kan markedsføres 
mer frø enn det som er nødvendig for å sikre bevaringen 
av sorten i dens opprinnelsesregion, forutsatt at disse 
regionene tilsvarer hverandre med hensyn til naturlige 
eller delvis naturlige habitater. For å sikre at tilknytningen 
til opprinnelsesregionen bevares, bør dette ikke få 
anvendelse når en medlemsstat har godkjent ytterligere 
produksjonsregioner.

9) Det bør fastsettes kvantitative restriksjoner for 
markedsføringen av hver bevaringsverdig sort og for hver 
sort som er utviklet for dyrking under særlige forhold.

10) For bevaringsverdige sorter bør mengden frø som 
bringes i omsetning for hver sort, ikke være større enn 
det som er nødvendig for å produsere den berørte sorten 
på et begrenset område som fastsettes i forhold til hvor 
stor betydning dyrkingen av den berørte sorten har. For 
å sikre at mengdene overholdes bør medlemsstatene 
pålegge produsentene å melde fra om hvilke mengder frø 
av bevaringsverdige sorter de har til hensikt å produsere 
samt i relevante tilfeller fordele mengden frø blant 
produsentene.

11) For sorter som er utviklet for dyrking under særlige 
forhold, bør kvantitative restriksjoner gå ut på at frø må 
markedsføres i små pakninger, ettersom den forholdsvis 

(1) EUT L 191 av 23.7.2009, s. 10.

høye prisen for frø solgt i små pakninger har samme 
virkning som en kvantitativ restriksjon.

12) For bevaringsverdige sorter og sorter som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, bør frøenes sporbarhet 
sikres gjennom egnede krav til forsegling og merking.

13) For å sikre at dette direktiv anvendes på riktig måte, bør 
frøavlinger av bevaringsverdige sorter og av sorter som 
er utviklet for dyrking under særlige forhold, overholde 
særlige krav til klassifisering og kontroll av frø. Det bør 
utføres offentlige etterkontroller av frøene. Alle ledd i 
produksjon og markedsføring bør være gjenstand for 
offentlig overvåking. Mengden frø av bevaringsverdige 
sorter som bringes i omsetning, bør rapporteres av 
leverandørene til medlemsstatene, og av medlemsstatene 
til Kommisjonen.

14) Etter tre år bør Kommisjonen vurdere om tiltakene fastsatt 
i dette direktiv, særlig bestemmelsene om kvantitative 
restriksjoner i forbindelse med markedsføring av frø av 
bevaringsverdige sorter og av sorter som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, er effektive.

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

Formål og definisjoner

Artikkel 1

Formål

1. For grønnsaksorter som omfattes av direktiv 2002/55/EF, 
fastsettes det i dette direktiv visse unntak som gjelder bevaring 
på stedet og bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser 
gjennom dyrking og markedsføring,

a) for godkjenning med tanke på oppføring på den nasjonale 
sortslisten for grønnsakarter i henhold til direktiv 2002/55/
EF av landsorter og sorter som tradisjonelt har vært dyrket 
på visse steder og i visse regioner og som er truet av 
genetisk erosjon, heretter kalt «bevaringsverdige sorter», 
og

b) for godkjenning for oppføring på listene nevnt i bokstav a) 
av sorter som er uten egentlig verdi for kommersiell 
produksjon av avlinger, men som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold, heretter kalt «sorter som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold», og
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c) for markedsføring av frø av nevnte bevaringsverdige sorter 
og sorter som er utviklet for dyrking under særlige forhold.

2. Med mindre noe annet er fastsatt i dette direktiv, får 
direktiv 2002/55/EF anvendelse.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «bevaring på stedet» bevaring av genmateriale i dets 
naturlige omgivelser og, for dyrkede plantearter, i 
dyrkingsområdet hvor de har utviklet sine bestemte 
egenskaper,

b) «genetisk erosjon» tap av genetisk mangfold mellom og 
innenfor populasjoner eller sorter av samme art over tid, 
eller reduksjon av en arts genetiske basis som følge av 
menneskelige inngrep eller miljøforandringer,

c) «landsort» en samling av populasjoner eller kloner av 
en planteart som er naturlig tilpasset miljøforholdene i 
regionen der de vokser.

KAPITTEL II

Bevaringsverdige sorter

Av s n i t t  I

G o d k j e n n i n g  a v  b e v a r i n g s v e r d i g e  s o r t e r

Artikkel 3

Bevaringsverdige sorter

1. Medlemsstatene kan godkjenne bevaringsverdige sorter 
dersom de oppfyller kravene i artikkel 4 og 5.

2. Bevaringsverdige sorter skal godkjennes på følgende 
måter:

a) Medlemsstatene kan godkjenne en sort som en sort hvis 
frø enten kan klassifiseres som «sertifiserte frø av en 
bevaringsverdig sort» eller kontrolleres som «standardfrø  
av en bevaringsverdig sort». En slik sort skal oppføres 
på den felles sortsliste for grønnsakarter som en 
«bevaringsverdig sort hvis frø skal klassifiseres i samsvar 
med artikkel 10 i kommisjonsdirektiv 2009/145/EF eller 
kontrolleres i samsvar med artikkel 11 i nevnte direktiv».

b) Medlemsstatene kan godkjenne en sort som en sort 
hvis frø bare kan kontrolleres som «standardfrø av en 
bevaringsverdig sort». En slik sort skal oppføres på den 
felles sortsliste for grønnsakarter som en «bevaringsverdig 
sort hvis frø skal kontrolleres i samsvar med artikkel 11 i 
kommisjonsdirektiv 2009/145/EF».

Artikkel 4

Grunnleggende krav

1. For å bli godkjent som en bevaringsverdig sort skal 
en landsort eller sort nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) være 
interessant med henblikk på bevaring av plantegenetiske 
ressurser.

2. Som unntak fra artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2003/91/EF kan 
medlemsstatene vedta egne bestemmelser om bevaringsverdige 
sorters selvstendighet, stabilitet og ensartethet.

Medlemsstatene skal i så fall for selvstendighet og stabilitet 
sikre at minst de egenskaper tas med som er nevnt i

a) de tekniske spørreskjemaene som er tilknyttet 
forsøksrapportene fra Fellesskapets plantesortskontor for 
artene oppført i vedlegg I til direktiv 2003/91/EF, som får 
anvendelse på gjeldende arter, eller

b) de tekniske spørreskjemaene som er tilknyttet 
retningslinjene fra Den internasjonale union for vern av 
nye plantesorter (UPOV) for artene oppført i vedlegg II til 
direktiv 2003/91/EF, som får anvendelse på gjeldende arter.

Når det gjelder vurdering av ensartethet får direktiv 2003/91/
EF anvendelse.

Dersom nivået av ensartethet, fastslås på grunnlag av avvikende 
typer, skal imidlertid en populasjonsstandard på 10 % og en 
sannsynlighet for godkjenning på minst 90 % anvendes.

Artikkel 5

Krav til framgangsmåte

Som unntak fra første punktum i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
2002/55/EF skal det ikke kreves en offentlig undersøkelse 
dersom følgende opplysninger danner et tilstrekkelig grunnlag 
for en beslutning om godkjenning av de bevaringsverdige 
sortene:

a) beskrivelsen av den bevaringsverdige sorten og sortsnavnet,

b) resultatene av forsøk som ikke er offentlige,

c) kunnskap framkommet ved praktisk erfaring under 
dyrking, formering og bruk som meddelt vedkommende 
medlemsstat av søkeren,

d) andre opplysninger, særlig fra myndigheter med ansvar 
for plantegenetiske ressurser eller fra organisasjoner som 
medlemsstatene har anerkjent for dette formål.
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Artikkel 6

Utelukkelse av godkjenning

En bevaringsverdig sort skal ikke godkjennes for oppføring på 
den nasjonale sortslisten dersom

a) den allerede er oppført i den felles sortsliste for 
grønnsakarter som en annen sort enn en bevaringsverdig 
sort, dersom den er blitt slettet fra nevnte liste i løpet av de 
siste to årene eller dersom fristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 
i direktiv 2002/55/EF utløp for mindre enn to år siden, eller

b) den vernes av en EF-planteforedlerrett som fastsatt i 
rådsforordning (EF) nr. 2100/94(1), eller av en nasjonal 
planteforedlerrett, eller dersom en søknad om en slik rett er 
til behandling.

Artikkel 7

Sortsnavn

1. For sortsnavn for bevaringsverdige sorter som var kjent 
før 25. mai 2000, kan medlemsstatene innvilge unntak fra 
forordning (EF) nr. 637/2009, med mindre slike unntak er i strid 
med en tredjeparts eldre rettigheter, som er vernet i henhold til 
artikkel 2 i nevnte forordning.

2. Uten at det berører artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2002/55/EF 
kan medlemsstatene godkjenne mer enn ett navn på en sort 
dersom de berørte navnene er historisk kjent.

Artikkel 8

Opprinnelsesregion

1. Dersom en medlemsstat godkjenner en bevaringsverdig 
sort, skal den fastsette stedet/stedene eller regionen(e) der sorten 
historisk sett er blitt dyrket og der den er naturlig tilpasset, 
heretter kalt «opprinnelsesregion». Den skal ta hensyn til andre 
opplysninger fra myndigheter med ansvar for plantegenetiske 
ressurser eller fra organisasjoner som medlemsstatene har 
anerkjent for dette formål.

Dersom en opprinnelsesregion ligger i mer enn én medlemsstat, 
skal den fastsettes av alle berørte medlemsstater ved felles 
overenskomst.

2. Medlemsstaten eller medlemsstatene som fastsetter 
opprinnelsesregionen, skal underrette Kommisjonen om den 
fastsatte regionen.

Artikkel 9

Sortsvedlikehold

Medlemsstatene skal sikre at en bevaringsverdig sort 
vedlikeholdes i sin opprinnelsesregion.

Av s n i t t  I I

F r ø p r o d u k s j o n  o g  m a r k e d s f ø r i n g  a v 
b e v a r i n g s v e r d i g e  s o r t e r

Artikkel 10

Klassifisering

Som unntak fra artikkel 20 i direktiv 2002/55/EF kan 
medlemsstatene fastsette at frø av en bevaringsverdig sort kan 

(1) EFT L 227 av 1.9.1994, s. 1.

klassifiseres som sertifiserte frø av en bevaringsverdig sort 
dersom følgende krav er oppfylt:

a) Frøet stammer fra frø som er produsert i henhold til strenge 
regler for sortsvedlikehold.

b) Frøet oppfyller kravene til klassifisering av «sertifiserte frø» 
som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2002/55/
EF, med unntak av kravene som gjelder minste sortsrenhet 
samt kravene som gjelder offentlig undersøkelse eller 
undersøkelse under offentlig tilsyn.

c) Frøet har et tilstrekkelig nivå av sortsrenhet.

Artikkel 11

Kontroll

Som unntak fra artikkel 20 i direktiv 2002/55/EF kan 
medlemsstatene fastsette at frø av en bevaringsverdig sort 
kan kontrolleres som standardfrø av en bevaringsverdig sort 
dersom følgende krav er oppfylt:

a) Frøet oppfyller kravene til markedsføring av «standardfrø» 
som fastsatt i direktiv 2002/55/EF, med unntak av kravene 
som gjelder minste sortsrenhet.

b) Frøet har et tilstrekkelig nivå av sortsrenhet.

Artikkel 12

Frøkontroll

1. Medlemsstatene skal sikre at det gjennomføres kontroller 
for å undersøke om frø av bevaringsverdige sorter oppfyller 
kravene fastsatt i artikkel 10 og 11.

2. Kontrollene nevnt i nr. 1 skal gjennomføres i henhold til 
gjeldende internasjonale metoder eller, dersom slike metoder 
ikke finnes, i henhold til egnede metoder.

3. Medlemsstatene skal sikre at prøvene som tas med 
henblikk på kontrollene nevnt i nr. 1, tas fra ensartede partier. 
De skal sikre at reglene for vekt av frøpartier og frøprøver 
fastsatt i artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2002/55/EF, anvendes.

Artikkel 13

Frøproduksjonsregion

1. Medlemsstatene skal sikre at frø av en bevaringsverdig 
sort kan produseres bare i opprinnelsesregionen.

Dersom frøet ikke kan produseres i nevnte region på grunn av 
et særskilt miljøproblem, kan medlemsstatene godkjenne andre 
frøproduksjonsregioner, idet de tar hensyn til opplysninger 
fra myndigheter med ansvar for plantegenetiske ressurser 
eller fra organisasjoner som medlemsstatene har anerkjent for 
dette formål. Frø som produseres i de andre regionene, skal 
imidlertid utelukkende brukes i opprinnelsesregionen.
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2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om de andre regionene de har til hensikt 
å godkjenne med tanke på frøproduksjon i henhold til nr. 1.

Kommisjonen og de andre medlemsstatene kan innen 20 
arbeidsdager etter at de har mottatt underretningen anmode 
om at saken forelegges for Den faste komité for frø og 
formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og skogbruk. 
Det skal om nødvendig gjøres et vedtak i samsvar med 
artikkel 48 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2002/55/EF om fastsettelse 
av restriksjoner eller vilkår for utpeking av slike regioner.

Dersom verken Kommisjonen eller andre medlemsstater 
gjør en anmodning i henhold til annet ledd, kan den berørte 
medlemsstaten godkjenne de andre regionene for frøproduksjon 
i henhold til underretningen.

Artikkel 14

Vilkår for markedsføring

1. Medlemsstatene skal sikre at frø av en bevaringsverdig 
sort kan markedsføres bare dersom følgende vilkår er oppfylt:

a) Det er produsert i sin opprinnelsesregion eller i en region 
som nevnt i artikkel 13.

b) Markedsføringen foregår i sortens opprinnelsesregion.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan en medlemsstat 
godkjenne andre regioner på sitt territorium til markedsføring 
av frø av en bevaringsverdig sort, forutsatt at disse regionene 
tilsvarer opprinnelsesregionen med hensyn til sortens naturlige 
eller delvis naturlige habitater.

Dersom medlemsstatene godkjenner slike andre regioner, 
skal de sikre at den mengden av frø som er nødvendig for å 
produsere minst den mengden frø som er nevnt i artikkel 15, 
forbeholdes bevaring av sorten i opprinnelsesregionen.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om godkjenningen av andre regioner.

3. Dersom en medlemsstat godkjenner andre regioner for 
frøproduksjon i samsvar med artikkel 13, skal den ikke anvende 
unntaket fastsatt i nr. 2 i denne artikkel.

Artikkel 15

Kvantitative restriksjoner

Hver medlemsstat skal for hver bevaringsverdig sort sikre at 
mengden av frø som markedsføres hvert år, ikke overstiger den 

mengden som er nødvendig for å produsere grønnsaker av den 
berørte sorten på det antall hektar som angis i vedlegg I.

Artikkel 16

Anvendelse av kvantitative restriksjoner

1. Medlemsstatene skal sikre at produsentene i 
forkant av hver produksjonssesong underretter dem om 
frøproduksjonsregionens størrelse og beliggenhet.

2. Dersom det på grunnlag av underretningene nevnt i nr. 1 
er sannsynlig at mengdene som medlemsstatene har fastsatt 
i samsvar med artikkel 15, overskrides, skal medlemsstatene 
tildele hver berørte produsent den mengden som vedkommende 
kan markedsføre i gjeldende produksjonssesong.

Artikkel 17

Forsegling av pakninger

1. Medlemsstatene skal sikre at frø av bevaringsverdige 
sorter kan markedsføres bare i lukkede pakninger med 
forsegling.

2. Frøpakninger skal forsegles av leverandøren slik at de 
ikke kan åpnes uten skade på forseglingsordningen eller synlig 
påvirkning på leverandøretiketten på pakningen.

3. For å sikre forseglingen i samsvar med nr. 2 skal 
forseglingsordningen omfatte minst festing av en etikett eller 
en forsegling.

Artikkel 18

Merking

Medlemsstatene skal sikre at pakninger eller beholdere med 
frø av bevaringsverdige sorter er påsatt en leverandøretikett 
eller har en trykt eller stemplet påskrift som omfatter følgende 
opplysninger:

a) ordene «EFs regler og standarder»,

b) navn og adresse på personen som er ansvarlig for å feste 
etikettene, eller vedkommendes identifikasjonsmerke,

c) år for forsegling uttrykt på følgende måte: «forseglet …» 
(år), eller år for siste prøvetaking med henblikk på siste 
undersøkelse av spireevne, uttrykt på følgende måte: 
«prøve tatt …» (år),

d) art,

e) den bevaringsverdige sortens sortsnavn,
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f) ordene «sertifiserte frø av en bevaringsverdig sort» eller 
«standardfrø av en bevaringsverdig sort»,

g) opprinnelsesregion,

h) frøproduksjonsregion, når denne ikke er den samme som 
opprinnelsesregionen,

i) partiets referansenummer angitt av personen som er 
ansvarlig for å feste etikettene,

j) angitt netto- eller bruttovekt eller angitt antall frø,

k) ved angivelse av vekt og ved bruk av granulerte pesticider, 
pilleringsmidler og andre tilsetningsstoffer i fast form: den 
kjemiske behandlingens eller tilsetningsstoffets art samt 
det tilnærmede forhold mellom vekten av frøklynger eller 
rene frø og totalvekten.

Artikkel 19

Offentlig etterkontroll

Medlemsstatene skal sikre at frø av en bevaringsverdig sort 
som markedsføres i henhold til dette direktiv, underlegges 
offentlig etterkontroll i form av stikkprøver for å kontrollere 
sortsekthet og sortsrenhet.

De offentlige etterkontrollene nevnt i nr. 1 skal gjennomføres i 
henhold til gjeldende internasjonale metoder eller, dersom slike 
metoder ikke finnes, i henhold til egnede metoder.

Artikkel 20

Overvåking

Medlemsstatene skal gjennom offentlig overvåking av 
produksjon og markedsføring sikre at frøet oppfyller 
kravene i dette kapittel, idet de tar særlig hensyn til sorten, 
frøproduksjonens beliggenhet og mengdene.

KAPITTEL III

Sorter som er utviklet for dyrking under særlige forhold

Av s n i t t  I

G o d k j e n n i n g  a v  s o r t e r  s o m  e r  u t v i k l e t  f o r 
d y r k i n g  u n d e r  s æ r l i g e  f o r h o l d

Artikkel 21

Sorter som er utviklet for dyrking under særlige forhold

1. Medlemsstatene kan godkjenne sorter som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, dersom de oppfyller kravene i 
artikkel 22 og 23.

2. Medlemsstatene kan godkjenne en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, som en sort hvis frø kan 
kontrolleres bare som «standardfrø av en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold». En slik sort skal oppføres 
på den felles sortsliste for grønnsakarter som en «sort som 
er utviklet for dyrking under særlige forhold og hvis frø skal 
kontrolleres i samsvar med artikkel 26 i kommisjonsdirektiv 
2009/145/EF».

Artikkel 22

Grunnleggende krav

1. For at en sort skal kunne godkjennes som en sort som 
er utviklet for dyrking under særlige forhold, som nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), skal sorten være uten egentlig verdi 
for kommersiell produksjon av avlinger, men være utviklet for 
dyrking under særlige forhold.

En sort skal anses som utviklet for dyrking under særlige 
forhold dersom den er utviklet for dyrking under særlige 
landbrukstekniske, klimatiske eller jordbunnsmessige forhold.

2. Som unntak fra artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2003/91/EF kan 
medlemsstatene vedta egne bestemmelser om selvstendighet, 
stabilitet og ensartethet for sorter som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold.

Medlemsstatene skal i så fall for selvstendighet og stabilitet 
sikre at minst de egenskaper tas med som er nevnt i

a) de tekniske spørreskjemaene som er tilknyttet 
forsøksrapportene fra Fellesskapets plantesortskontor for 
artene oppført i vedlegg I til direktiv 2003/91/EF, som får 
anvendelse på gjeldende arter, eller

b) de tekniske spørreskjemaene som er tilknyttet 
retningslinjene fra Den internasjonale union for vern av 
nye plantesorter for artene oppført i vedlegg II til direktiv 
2003/91/EF, som får anvendelse på gjeldende arter.

Når det gjelder vurdering av ensartethet får direktiv 2003/91/
EF anvendelse.

Dersom nivået av ensartethet fastslås på grunnlag av avvikende 
typer, skal imidlertid en populasjonsstandard på 10 % og en 
sannsynlighet for godkjenning på minst 90 % anvendes.
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Artikkel 23

Krav til framgangsmåte

Som unntak fra første punktum i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
2002/55/EF skal det ikke kreves en offentlig undersøkelse 
dersom følgende opplysninger danner et tilstrekkelig grunnlag 
for en beslutning om godkjenning av sortene som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold:

a) beskrivelsen av sorten som er utviklet for dyrking under 
særlige forhold, samt sortsnavnet,

b) resultatene av forsøk som ikke er offentlige,

c) kunnskap framkommet ved praktisk erfaring under 
dyrking, formering og bruk som meddelt vedkommende 
medlemsstat av søkeren,

d) andre opplysninger, særlig fra myndigheter med ansvar 
for plantegenetiske ressurser eller fra organisasjoner som 
medlemsstatene har anerkjent for dette formål.

Artikkel 24

Utelukkelse av godkjenning

En sort som er utviklet for dyrking under særlige forhold, skal 
ikke godkjennes for oppføring på den nasjonale sortslisten 
dersom

a) den allerede er oppført i den felles sortsliste for grønnsak-
arter som en annen sort enn en sort som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, dersom den er blitt slettet 
fra den felles sortsliste for grønnsakarter i løpet av de siste 
to årene eller dersom fristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i 
direktiv 2002/55/EF utløp for mindre enn to år siden, eller

b) den vernes av en EF-planteforedlerrett som fastsatt 
i forordning (EF) nr. 2100/94, eller av en nasjonal 
planteforedlerrett, eller dersom en søknad om en slik rett er 
til behandling.

Artikkel 25

Sortsnavn

1. For sortsnavn for sorter som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold, som var kjent før 25. mai 2000, 
kan medlemsstatene innvilge unntak fra forordning (EF) 
nr. 637/2009, med mindre slike unntak er i strid med en 
tredjeparts eldre rettigheter, som er vernet i henhold til 
artikkel 2 i nevnte forordning.

2. Uten at det berører artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2002/55/EF 
kan medlemsstatene godkjenne mer enn ett navn på en sort 
dersom de berørte navnene er historisk kjent.

Av s n i t t  I I

M a r k e d s f ø r i n g  a v  s o r t e r  s o m  e r  u t v i k l e t 
f o r  d y r k i n g  u n d e r  s æ r l i g e  f o r h o l d

Artikkel 26

Kontroll

Som unntak fra artikkel 20 i direktiv 2002/55/EF kan 
medlemsstatene fastsette at frø av en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, kan kontrolleres som 
standardfrø av en sort som er utviklet for dyrking under særlige 
forhold, dersom følgende krav er oppfylt:

a) Frøet oppfyller kravene til markedsføring av «standardfrø» 
som fastsatt i direktiv 2002/55/EF, med unntak av kravene 
som gjelder minste sortsrenhet.

b) Frøet har et tilstrekkelig nivå av sortsrenhet.

Artikkel 27

Frøkontroll

1. Medlemsstatene skal sikre at det gjennomføres kontroller 
for å undersøke om frø av sorter som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold, oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26.

2. Kontrollene nevnt i nr. 1 skal gjennomføres i henhold til 
gjeldende internasjonale metoder eller, dersom slike metoder 
ikke finnes, i henhold til egnede metoder.

Artikkel 28

Kvantitative restriksjoner

Medlemsstatene skal sikre at frø av sorter som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, markedsføres i små pakninger 
og ikke overskrider høyeste nettovekt per art som fastsatt i 
vedlegg II.

Artikkel 29

Forsegling av pakninger

1. Medlemsstatene skal sikre at frø av sorter som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, kan markedsføres bare i 
lukkede pakninger med forsegling.

2. Frøpakninger skal forsegles av leverandøren slik at de 
ikke kan åpnes uten skade på forseglingsordningen eller synlig 
påvirkning på leverandøretiketten på pakningen.

3. For å sikre forseglingen i samsvar med nr. 2 skal 
forseglingsordningen omfatte minst festing av en etikett eller 
en forsegling.
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Artikkel 30

Merking

Medlemsstatene skal sikre at pakninger eller beholdere med 
frø av sorter som er utviklet for dyrking under særlige forhold, 
er påsatt en leverandøretikett eller har en trykt eller stemplet 
påskrift som omfatter følgende opplysninger:

a) ordene «EFs regler og standarder»,

b) navn og adresse på personen som er ansvarlig for å feste 
etikettene, eller vedkommendes identifikasjonsmerke,

c) år for forsegling uttrykt på følgende måte: «forseglet …» 
(år), eller år for siste prøvetaking med henblikk på siste 
undersøkelse av spireevne, uttrykt på følgende måte: 
«prøve tatt …» (år),

d) art,

e) sortsnavn,

f) ordene «sort som er utviklet for dyrking under særlige 
forhold»,

g) partiets referansenummer angitt av personen som er 
ansvarlig for å feste etikettene,

h) angitt netto- eller bruttovekt eller angitt antall frø,

i) ved angivelse av vekt og ved bruk av granulerte pesiticider, 
pilleringsmidler og andre tilsetningsstoffer i fast form: den 
kjemiske behandlingens art eller tilsetningsstoffets art samt 
det tilnærmede forhold mellom vekten av frøklynger eller 
rene frø og totalvekten.

Artikkel 31

Offentlig etterkontroll

Medlemsstatene skal sikre at frø av en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, underlegges offentlig 
etterkontroll i form av stikkprøver for å kontrollere sortsekthet 
og sortsrenhet.

De offentlige etterkontrollene nevnt i nr. 1 skal gjennomføres i 
henhold til gjeldende internasjonale metoder eller, dersom slike 
metoder ikke finnes, i henhold til egnede metoder.

Artikkel 32

Overvåking

Medlemsstatene skal gjennom offentlig overvåking av 
produksjon og markedsføring sikre at frøet oppfyller kravene i 

dette kapittel, idet de tar særlig hensyn til sorten og mengdene.

KAPITTEL IV

Alminnelige bestemmelser og sluttbestemmelser

Artikkel 33

Rapportering

Medlemsstatene skal sikre at leverandører som driver 
virksomhet på deres territorium, for hver produksjonssesong 
rapporterer den frømengden som er brakt i omsetning for hver 
bevaringsverdig sort og for hver sort som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold.

Medlemsstatene skal på anmodning rapportere til 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene den mengden frø 
av hver bevaringsverdig sort og av hver sort som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, som de har brakt i omsetning på 
sitt territorium.

Artikkel 34

Underretning om anerkjente organisasjoner med ansvar 
for plantegenetiske ressurser

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de anerkjente 
organisasjonene nevnt i artikkel 5 bokstav d), artikkel 8 nr. 1, 
artikkel 13 nr. 1 og artikkel 23 bokstav d).

Artikkel 35

Vurdering

Kommisjonen skal innen 31. desember 2013 vurdere 
gjennomføringen av dette direktiv.

Artikkel 36

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2010 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 37

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 38

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG I

Kvantitative restriksjoner for markedsføring av frø av bevaringsverdige sorter, som nevnt i artikkel 15

Botanisk navn

Høyeste antall hektar per 
medlemsstat til produksjon 

av grønnsaker per 
bevaringsverdig sort

Allium cepa L. — Cepa-slekten
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Cichorium intybus L.
Cucumis melo L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Lactuca sativa L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Vicia faba L. (partim)

40

Allium cepa L. — Aggregatum-slekten
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Beta vulgaris L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis sativus L.
Cucurbita pepo L.
Foeniculum vulgare Mill.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.

20

Allium fistulosum L.
Allium schoenoprasum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Cichorium endivia L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Zea mays L. (partim)

10
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VEDLEGG II

Høyeste nettovekt per pakning, som nevnt i artikkel 28

Botanisk navn Høyeste nettovekt per 
pakning i gram

Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Vicia faba L. (partim)
Spinacia oleracea L.
Zea mays L. (partim)

250

Allium cepa L. (Cepa-slekten, Aggregatum-slekten)
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Beta vulgaris L.
Brassica rapa L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.
Daucus carota L.
Lactuca sativa L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Raphanus sativus L.
Scorzonera hispanica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.

25

Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Brassica oleracea L. (alle)
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cynara cardunculus L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Foeniculum vulgare Mill.
Rheum rhabarbarum L.
Solanum melongena L.

5


