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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/320 

av 3. mars 2016 

om endring av vedtak 2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør det mulig for 

medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad 

om oppføring for på den nasjonale sortslisten for plantearter til jordbruksformål eller 

grønnsakarter 

[meddelt under nummer K(2016) 1221](*) 

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 4a  

nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 4a nr. 2, og 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av betefrø(3), særlig artikkel 6 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(4), særlig artikkel 23 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/56/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av settepoteter(5), særlig artikkel 6 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(6), særlig 

artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2004/842/EF(7) fastsetter regler for den offisielle etiketten på emballasje for frø som tilhører sorter 

som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortslisten for plantearter til jordbruksformål eller 

grønnsakarter. 

2) I de senere årene er det oppdaget noen tilfeller av misbruk av offisielle etiketter. Sikkerheten ved offisielle etiketter bør 

derfor forbedres i tråd med nåværende teknisk kunnskap for å sikre at slikt misbruk unngås. På denne bakgrunn og for å 

gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å registrere og kontrollere operatørers trykking, distribusjon og bruk av 

offisielle etiketter samt for å spore frøpartier bør sikkerheten ved offisielle etiketter forbedres ved å føre et offisielt 

tildelt serienummer til de offisielle etikettene. 

3) Denne beslutning og Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317(8) bør få anvendelse fra samme dato for å 

sikre likeverdig behandling av alle brukere av etikettene. Denne beslutning bør derfor få anvendelse fra 1. april 2017. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 5.3.2016, s. 88, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2016 av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 

av 23.8.2018, s. 20. 

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

(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

(3) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12. 

(4) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(5) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 60. 

(6) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74. 

(7) Kommisjonsvedtak av 2004/842/EF av 1. desember 2004 om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate 

markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortsliste for plantearter til 

jordbruksformål eller grønnsakarter (EUT L 362 av 9.12.2004, s. 21). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317 av 3. mars 2016 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 

2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF med hensyn til den offisielle etiketten for frøemballasje (se side 72 i denne EUT). 
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4) Vedtak 2004/842/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Endring av vedtak 2004/842/EF 

I artikkel 9 nr. 2 i vedtak 2004/842/EF skal ny bokstav aa) lyde: 

«aa) offisielt tildelt serienummer,» 

Artikkel 2 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Artikkel 3 

Anvendelsesdato 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. april 2017. 

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  


