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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 13. juni 2014 

om endring av vedtak 2009/109/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse 

unntak for markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til 

rådsdirektiv 66/401/EØF 

[meddelt under nummer K(2014) 3788] 

(2014/362/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 13a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2009/109/EF(2) er det fastsatt at det skal gjennomføres et tidsbegrenset forsøk fram til 31. mai 

2014 med å tillate markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster som også omfatter enkelte arter som 

ikke er oppført i rådsdirektiv 66/401/EØF, rådsdirektiv 66/402/EØF(3), rådsdirektiv 2002/55/EF(4) eller rådsdirektiv 

2002/57/EF(5), for å kontrollere om nevnte arter oppfyller kravene for oppføring i artikkel 2 nr. 1A i direktiv 

66/401/EØF. 

2) Det foreligger foreløpig ikke tilstrekkelige opplysninger om produksjon av, sertifiseringsvilkår for og tillatelse til 

markedsføring av frøblandinger til bruk i fôr, og disse opplysningene må utfylles og konsolideres. Varigheten av det 

tidsbegrensede forsøket må derfor forlenges. 

3) Siden starten av det tidsbegrensede forsøket og som følge av forsknings- og utviklingsprosjekter er flere andre arter som 

anses som interessante i fremtidige blandinger, blitt undersøkt. Artene Lathyrus cicera, Medicago doliata og Trifolium 

isthmocarpum bør derfor også inngå i forsøket. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale 

innen jordbruk, hagebruk og skogbruk — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/109/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

 «Artikkel 1 

 Formål 

 Det gjennomføres et tidsbegrenset forsøk på unionsplan for å vurdere om artene Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus 

glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago 

polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, 

Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium 

michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum og Vicia benghalensis (heretter kalt 

«artene nevnt i artikkel 1») kan markedsføres som eller i frøblandinger, for å avgjøre om noen av eller alle artene bør 

oppføres på listen over fôrvekster i artikkel 2 nr. 1A i direktiv 66/401/EØF.»  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 17.6.2014, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 21 av 7.4.2016, s. 10. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/109/EF av 9. februar 2009 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av 

frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF for å fastslå om visse arter som ikke er oppført i 

rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, oppfyller kravene for å kunne oppføres i artikkel 2 nr. 1A i direktiv 

66/401/EØF (EUT L 40 av 11.2.2009, s. 26). 

(3) Rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn (EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66). 

(4) Rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33). 

(5) Rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74). 
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2)  I artikkel 9 endres «31. mai 2014» til «31. mai 2016». 

3)  I vedlegg I skal nye poster i tabellen lyde: 

1 2 3 4 5 6 7 

«Lathyrus cicera 80 95 1,0 (c) (d) (e) 25 1000 

Medicago doliata 70 98 2,0 (c) (d) (e) 10 100 

Trifolium isthmocarpum 70 (herunder 

harde frø) 

98 1,0 (c) (d) (e) 10 100» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  


