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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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,

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

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2004/55/EF (EUT L 114 av 21.4.2004, s. 18).

(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endret ved direktiv 
2003/61/EF (EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23).

(3) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/61/
EF.

(4) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 (EFT L 268 av 18.10.2003, s. 1).

(5) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 60. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/61/
EF.

(6) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/61/
EF.

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/
EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF kan medlemsstatene 
gi produsenter av frø til jordbruksformål tillatelse 
til å markedsføre frø som tilhører en sort som det 
er innlevert søknad om oppføring for på listen i 
vedkommende medlemsstat, som fastsatt i rådsdirektiv 
2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for 
jordbruksvekster(7).

2) I henhold til direktiv 2002/55/EF kan medlemsstatene 
dessuten gi foredlere av grønnsakfrø eller deres 
representanter tillatelse til å markedsføre frø som tilhører 
en sort som det er innlevert søknad om oppføring for på 
den nasjonale listen i minst én medlemsstat, som fastsatt 
i nevnte direktiv.

3) For at medlemsstatene skal kunne gi slike tillatelser må 
det fastsettes gjennomføringsregler for direktivene, særlig 
om formålet med og vilkårene for tillatelsene, merkingen 
av emballasjen og, for frø til jordbruksformål, om 
mengdene. For sorter som er avledet av en genmodifisert 
organisme, bør det også være tillatt å markedsføre den 
genmodifiserte organismen i samsvar med Fellesskapets 
regelverk.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

KAPITTEL I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette vedtak er å fastsette de regler som gjør det 
mulig for en medlemsstat å gi tillatelse for markedsføring av:

(7) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003.

KOMMISJONSVEDTAK

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(*)

[meddelt under nummer K(2004) 4493]

(2004/842/EF)

2008/EØS/27/25

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 362 av 9.12.2004, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2005 av 8. juli 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  nr. 60 av 24.11.2005,  
s. 11.
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a) frø fra sorter av plantearter til jordbruksformål som det 
er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale 
listen nevnt i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2002/53/EF, 
i vedkommende medlemsstat, med forbehold om at 
bestemmelsene i kapittel II i dette vedtak overholdes, 
eller

b) frø fra sorter av grønnsakarter som det er innlevert søknad 
om oppføring for på en nasjonal liste, omhandlet i artikkel 3 
nr. 3 i direktiv 2002/55/EF, i minst en medlemsstat, og som 
det er framlagt særlige tekniske opplysninger om, med 
forbehold om at bestemmelsene i kapittel III i dette vedtak 
overholdes.

KAPITTEL II

Plantearter til jordbruksformål

Artikkel 2

Tillatelse

1. For plantearter til jordbruksformål som omfattes av 
direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/56/EF 
og 2002/57/EF, kan medlemsstatene gi produsenter på sitt 
territorium tillatelse til å markedsføre frø som tilhører en sort 
som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale 
sortslisten for plantearter til jordbruksformål («den nasjonale 
listen»), i vedkommende medlemsstat, med forbehold om at 
bestemmelsene i artikkel 3-18 i dette vedtak overholdes.

2. Medlemsstatene skal sikre at innehaveren av en tillatelse 
som er gitt i samsvar med dette vedtak, overholder eventuelle 
vilkår eller begrensninger som er knyttet til tillatelsen.

Artikkel 3

Søknad

1. Søknad om tillatelse kan framlegges av den person som 
behørig har framlagt søknad om oppføring av de berørte sortene 
på den nasjonale listen i vedkommende medlemsstat (heretter 
kalt «søkeren», som også kan være en representant for nevnte 
person, forutsatt at representanten er offisielt bemyndiget).

2. Søkeren skal framlegge følgende opplysninger:

a) planlagte prøvinger og analyser,

b) navn på medlemsstaten(e) der disse prøvingene og 
analysene skal utføres,

c) sortsbeskrivelse,

d) sortsvedlikehold.

Artikkel 4

Formål

Tillatelser skal gis bare for prøvinger eller analyser som 

utføres ved landbruksforetak, for å samle inn opplysninger om 

dyrkingen eller bruken av sorten.

Artikkel 5

Tekniske vilkår

1. Frø fra fôrvekster skal oppfylle de vilkår i vedlegg I og 

II til direktiv 66/401/EØF som gjelder for:

a) sertifisert frø (alle arter unntatt Pisum sativum og Vicia 

faba), eller

b) «sertifisert frø av 2. generasjon» (Pisum sativum, Vicia 

faba).

2. Såkorn skal oppfylle de vilkår i vedlegg I og II til 

direktiv 66/402/EØF som gjelder for:

a) sertifisert frø (Phalaris canariensis, unntatt hybrider, 

Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, 

Zea mays og hybrider av Avena sativa, Hordeum vulgare, 

Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum 

spelta og x Triticosecale unntatt selvbestøvende sorter), 

eller

b) «sertifisert frø av 2. generasjon» (Avena sativa, Hordeum 

vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, 

Triticum spelta og selvbestøvende sorter av x Triticosecale, 

unntatt hybrider i hvert enkelt tilfelle).

3. Betefrø skal oppfylle de vilkår i vedlegg I til direktiv 

2002/54/EF som gjelder for sertifisert frø.

4. Settepoteter skal oppfylle de vilkår i vedlegg I og II til 

direktiv 2002/56/EF som gjelder for sertifiserte settepoteter.

5. Frø fra olje- og fibervekster skal oppfylle de vilkår i 

vedlegg I og II til direktiv 2002/57/EF som gjelder for:

a) sertifisert frø (alle arter unntatt Linum usitatissimum);

b) «sertifisert frø av 2. og 3. generasjon» (Linum 

usitatissimum).
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Artikkel 6

undersøkelse

1. Oppfyllelse av vilkårene nevnt i artikkel 5 skal vurderes:

a) for settepoteter, ved en offentlig undersøkelse,

b) i andre tilfeller, ved en offentlig undersøkelse eller en 
undersøkelse under offentlig tilsyn.

2. Når det skal vurderes om vilkårene for sortsekthet og 
sortsrenhet er oppfylt, skal sortsbeskrivelsen framlagt av 
søkeren, eller eventuelt den midlertidige sortsbeskrivelsen 
basert på resultatene av den offentlige undersøkelsen av sortens 
selvstendighet, stabilitet og ensartethet nevnt i artikkel 7 i 
direktiv 2002/53/EF, benyttes.

3. Undersøkelsene skal utføres i henhold til gjeldende 
internasjonale metoder, i den grad slike metoder finnes.

4. Ved undersøkelsen skal prøver tas offisielt eller under 
offentlig tilsyn eller, for settepoteter, offisielt etter egnede 
metoder.

5. Prøvene skal tas fra ensartede partier.

6. Et partis største vekt og en prøves minste vekt er angitt

a) for fôrvekster: i vedlegg III til direktiv 66/401/EØF,

b) for korn: i vedlegg III til direktiv 66/402/EØF,

c) for bete: i vedlegg II til direktiv 2002/54/EF,

d) for olje- og fibervekster: i vedlegg III til direktiv  
2002/57/EF.

Artikkel 7

Mengder

De tillatte mengder for hver sort skal ikke være høyere enn 
følgende prosentandeler av frø av samme art som anvendes 
årlig i de medlemsstater som frøene er bestemt til:

a) for durumhvete: 0,05 %,

b) for åkererter, bønnevikker, havre, bygg og hvete: 0,3 %,

c) i øvrige tilfeller: 0,1 %.

Dersom mengdene ikke er tilstrekkelig for å så 10 hektar per 
medlemsstat som frøet er bestemt til, kan den mengde som 
kreves for et område av denne størrelse, likevel tillates.

Artikkel 8

Emballasje og forsegling

Frø kan markedsføres bare i lukket emballasje eller i beholdere 
med forsegling. Emballasje og beholdere med frø skal være 
offisielt forseglet eller forseglet under offentlig tilsyn slik at 
de ikke kan åpnes uten at forseglingen skades eller uten synlig 
påvirkning på den offisielle etiketten nevnt i artikkel 9 eller på 
emballasjen. For å sikre forseglingen skal forseglingsordningen 
omfatte minst enten den offisielle etiketten eller en offisiell 
forsegling.

For settepoteter skal emballasjen være ny og beholderen ren.

Artikkel 9

Merking

1. Frøemballasjen skal være påsatt en offisiell etikett på et 
av Fellesskapets offisielle språk.

2. Etiketten nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende 
opplysninger:

a) klassifiseringsmyndighet og medlemsstat eller deres 
forkortede betegnelse,

b) partiets referansenummer,

c) måned og år for forsegling,

d) art,

e) sortsnavnet som frøet skal markedsføres under 
(planteforedlerens referanse, foreslått navn eller godkjent 
navn) samt det offisielle nummeret på søknaden om 
oppføring av sorten på sortslisten, dersom det finnes,

f) teksten «sorten er ennå ikke oppført på den offisielle 
listen»,

g) teksten «bare for prøvinger og analyser»,

h) der det er aktuelt, teksten «genmodifisert sort»,

i) størrelse (bare for settepoteter),
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j) oppgitt netto- eller bruttovekt eller oppgitt antall rene frø, 
eller eventuelt frøklynger,

k) ved angivelse av vekt og ved bruk av granulerte plantevern-
midler, pilleringsmidler og andre tilsetningsstoffer i fast 
form: tilsetningsstoffets art og også det tilnærmede forhold 
mellom vekten av rene frø, eller eventuelt frøklynger, og 
den samlede vekten.

3. Etiketten nevnt i nr. 1 skal være oransje.

Artikkel 10

Kjemisk behandling

Enhver kjemisk behandling skal angis enten på den offisielle 
etiketten nevnt i artikkel 9 eller på en etikett fra leverandøren, 
samt på eller inni emballasjen, eller på beholderen.

Artikkel 11

Tidsrom

Uten at artikkel 13 og 14 berøres, skal tillatelser gitt i samsvar 
med dette vedtak være gyldige i et tidsrom på høyst ett år og 
kunne fornyes i samsvar med artikkel 12.

Artikkel 12

Fornyelse av tillatelser

1. Uten at artikkel 13 og 14 berøres, skal tillatelsene nevnt i 
artikkel 2 kunne fornyes for et tidsrom på høyst ett år hver.

2. Søknaden skal ledsages av følgende dokumenter:

a) en henvisning til den opprinnelige tillatelsen,

b) alle tilgjengelige opplysninger som utfyller de opplysninger 
som allerede er gitt om sortsbeskrivelse, sortsvedlikehold 
og/eller dyrking eller bruk av sorten som den opprinnelige 
tillatelsen gjaldt,

c) dokumentasjon som viser at vurderingen med henblikk 
på oppføring på den relevante sortslisten fremdeles 
pågår, dersom disse opplysningene ikke på annen måte er 
tilgjengelige for medlemsstaten.

Artikkel 13

Opphør av gyldighet

En tillatelse er ikke lenger gyldig dersom søknaden om 
oppføring på den nasjonale listen trekkes tilbake eller avslås, 
eller dersom sorten oppføres på listen.

Artikkel 14

Vernetiltak

Selv om det er gitt tillatelse i henhold til artikkel 2, kan en 
medlemsstat forby bruk av sorten på hele eller deler av sitt 
territorium eller, i tilfellene nevnt i bokstav c), fastsette egnede 
vilkår for dyrking av sorten i samsvar med vilkårene for bruk 
av de produkter som framstilles ved dyrkingen:

a) dersom det godtgjøres at dyrking av den aktuelle sorten 
kan få skadelige følger med hensyn til plantehelsen for 
dyrkingen av andre arter eller sorter, eller

b) dersom det på grunnlag av offisielle dyrkingsforsøk utført 
i medlemsstaten som søker om godkjenning, fastslås 
at det ikke på noen del av dens territorium oppnås like 
gode resultater for den aktuelle sorten som for en annen, 
sammenlignbar sort som er godkjent på medlemsstatens 
territorium, eller dersom det er allment kjent at sorten på 
grunn av sin natur eller tidlighet ikke egner seg for dyrking 
på noen del av medlemsstatens territorium, eller

c) dersom det er gyldige grunner til å anse at sorten utgjør en 
fare for menneskers helse eller for miljøet.

Artikkel 15

Rapporteringskrav

1. Når en tillatelse er gitt, kan medlemsstaten som gav 
tillatelsen, kreve at innehaveren av tillatelsen underretter om:

a) resultater av prøvinger eller analyser utført ved 
landbruksforetak for å samle inn opplysninger om 
dyrkingen eller bruken av sorten,

b) de frømengder som er markedsført i løpet av tillatelsens 
gyldighetstid, og navnet på medlemsstaten som frøet var 
bestemt til.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal behandles 
som fortrolige.

Artikkel 16

Kontroll av sortsvedlikehold

Medlemsstaten som gir tillatelsen, kan kontrollere 
sortsvedlikeholdet.

Dersom sortsvedlikeholdet finner sted i en annen medlemsstat 
enn den som gav tillatelsen, skal medlemsstatene gi hverandre 
administrativ bistand med hensyn til de nødvendige 
kontrollene.
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Medlemsstatene kan godta at vedlikeholdet utføres i en 
tredjestat, forutsatt at det er bestemt i henhold til artikkel 22 
nr. 1 bokstav b) i direktiv 2002/53/EF at kontrollene av 
sortsvedlikehold gir samme garantier som kontrollene utført 
av medlemsstatene.

Artikkel 17

Melding

Medlemsstatene skal underrette hverandre og Kommisjonen 
om:

a) enhver søknad om tillatelse, så snart den er mottatt, eller 
om et avslag på en søknad om tillatelse, og

b) tildeling, fornyelse, tilbakekalling eller tilbaketrekking av 
en tillatelse.

Artikkel 18

utveksling av opplysninger

Medlemsstatene skal benytte eksisterende datasystemer for 
informasjonsutveksling for å lette utvekslingen av opplysninger 
med hensyn til forbindelsen mellom søknader om godkjenning 
av sorter på de nasjonale sortslister og tillatelser for frø av 
sorter som ennå ikke er oppført.

Artikkel 19

Offentliggjøring av en liste over sorter

Kommisjonen kan på grunnlag av opplysningene framlagt av 
medlemsstatene offentliggjøre en liste over de sorter som det 
er gitt tillatelse for.

KAPITTEL III

Grønnsakarter

Artikkel 20

Tillatelse

1. For grønnsakarter som omfattes av direktiv 2002/55/
EF, kan medlemsstatene gi planteforedlere på sitt territorium 
tillatelse til å markedsføre frø som tilhører en sort som 
det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale 
sortslisten for grønnsakarter («den nasjonale listen») i minst 
en medlemsstat, og som det er framlagt særlige tekniske 
opplysninger om i vedkommende medlemsstat(er), med 
forbehold om at bestemmelsene i artikkel 21-37 i dette vedtak 
overholdes.

2. Medlemsstatene skal sikre at innehaveren av en tillatelse 
som er gitt i samsvar med dette vedtak, overholder eventuelle 
vilkår eller begrensninger som er knyttet til tillatelsen.

Artikkel 21

Søknad

1. Søknad om tillatelse kan framlegges av den person 
som behørig har framlagt søknad om oppføring av de berørte 
sortene på den nasjonale listen i minst en medlemsstat (heretter 
kalt «søkeren», som også kan være en representant for nevnte 
person, forutsatt at representanten er offisielt bemyndiget).

2. Søkeren skal framlegge følgende opplysninger:

a) sortsbeskrivelse,

b) sortsvedlikehold.

Artikkel 22

Formål

Tillatelsen skal gis bare for det formål å erverve kunnskap 
gjennom praktisk erfaring fra dyrking.

Artikkel 23

Tekniske vilkår

Grønnsakfrø skal oppfylle vilkårene fastsatt i vedlegg II til 
direktiv 2002/55/EF.

Artikkel 24

undersøkelse

1. Grønnsakfrø skal være underlagt offentlig etterkontroll 
ved stikkprøver for å verifisere sortsekthet og sortsrenhet 
på grunnlag av sortsbeskrivelsen framlagt av søkeren, 
eller eventuelt, den midlertidige sortsbeskrivelsen basert 
på resultatene av den offentlige undersøkelsen av sortens 
selvstendighet, stabilitet og ensartethet nevnt i artikkel 7 i 
direktiv 2002/55/EF.

2. Prøvene skal tas fra ensartede partier.

3. Et partis største vekt og en prøves minste vekt er angitt i 
vedlegg III til direktiv 2002/55/EF.
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Artikkel 25

Genmodifiserte sorter

For en genmodifisert sort kan det gis tillatelse bare dersom 
alle egnede tiltak er truffet for å unngå skadevirkninger på 
menneskers helse og på miljøet. Det genmodifiserte materialet 
må være tillatt enten i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/18/EF(1), eller i henhold til forordning (EF) 
nr. 1829/2003.

Artikkel 26

Leverandør

De personer som er ansvarlige for å feste etiketten eller trykke 
eller stemple påskriften på emballasjen, skal:

a) underrette medlemsstaten om når deres virksomhet 
begynner og slutter,

b) føre fortegnelser over alle partier med frø og stille dem til 
rådighet for medlemsstatene i minst tre år,

c) ta prøver fra hvert parti som er beregnet på markedsføring, 
og stille dem til rådighet for medlemsstatene i minst to år.

Tiltakene nevnt i bokstav b) og c) skal underlegges offentlig 
kontroll ved stikkprøver.

Artikkel 27

Emballasje og forsegling

Frø kan markedsføres bare i lukket emballasje med forsegling. 
Emballasje med frø skal være forseglet slik at de ikke kan 
åpnes uten at forseglingen skades eller uten synlig påvirkning 
på etiketten nevnt i artikkel 28 eller på emballasjen.

Artikkel 28

Merking

1. Frøemballasjen skal være påsatt leverandørens etikett 
eller en trykt eller stemplet påskrift på et av Fellesskapets 
offisielle språk.

2. Etiketten nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende 
opplysninger:

a) partiets referansenummer,

b) måned og år for forsegling,

c) art,

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1830/2003 (EFT L 268 av 18.10.2003, s. 24).

d) sortsnavnet som frøet skal markedsføres under 
(planteforedlerens referanse, foreslått navn eller godkjent 
navn) samt det offisielle nummeret på søknaden om 
oppføring av sorten på sortslisten, dersom det finnes,

e) teksten «sorten er ennå ikke oppført på den offisielle 
listen»,

f) der det er aktuelt, teksten «genmodifisert sort»,

g) oppgitt netto- eller bruttovekt eller oppgitt antall rene frø, 
eller eventuelt frøklynger,

h) ved angivelse av vekt og ved bruk av granulerte plantevern-
midler, pilleringsmidler og andre tilsetningsstoffer i fast 
form: tilsetningsstoffets art og også det tilnærmede forhold 
mellom vekten av rene frø, eller eventuelt frøklynger, og 
den samlede vekten.

3. Etiketten nevnt i nr. 1 skal være oransje.

Artikkel 29

Kjemisk behandling

Enhver kjemisk behandling skal angis enten på etiketten nevnt 
i artikkel 28 og på eller inni emballasjen.

Artikkel 30

Tidsrom

Uten at artikkel 32 og 33 berøres, skal tillatelser gitt i samsvar 
med dette vedtak være gyldige i et tidsrom på høyst ett år og 
kunne fornyes i samsvar med artikkel 31.

Artikkel 31

Fornyelse av tillatelser

1. Uten at artikkel 32 og 33 berøres, skal tillatelsene nevnt 
i artikkel 20 kunne fornyes høyst to ganger for et tidsrom på 
høyst ett år hver.

2. Søknaden skal ledsages av følgende dokumenter:

a) en henvisning til den opprinnelige tillatelsen,

b) alle tilgjengelige opplysninger som utfyller de opplysninger 
som allerede er gitt om sortsbeskrivelse, sortsvedlikehold 
og/eller kunnskap fra praktisk erfaring fra dyrking av 
sorten som den opprinnelige tillatelsen gjaldt,
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c) dokumentasjon som viser at vurderingen med henblikk 
på oppføring på den relevante sortslisten fremdeles 
pågår, dersom disse opplysningene ikke på annen måte er 
tilgjengelige for medlemsstaten.

Artikkel 32

Opphør av gyldighet

En tillatelse er ikke lenger gyldig dersom søknaden om 
oppføring på den nasjonale listen trekkes tilbake eller avslås, 
eller dersom sorten oppføres på listen.

Artikkel 33

Beskyttelsestiltak

Selv om det er gitt tillatelse i henhold til artikkel 20 kan en 
medlemsstat få tillatelse til å forby bruk av sorten på hele eller 
deler av sitt territorium eller, i tilfellene nevnt i bokstav b), 
fastsette egnede vilkår for dyrking av sorten i samsvar med 
vilkårene for bruk av de produkter som framstilles ved 
dyrkingen:

a) dersom det godtgjøres at dyrking av den aktuelle sorten 
kan få skadelige følger med hensyn til plantehelsen for 
dyrkingen av andre arter eller sorter, eller

b) dersom det er gyldige grunner til å anse at sorten utgjør en 
fare for menneskers helse eller for miljøet.

Artikkel 34

Rapporteringskrav

1. Når en tillatelse er gitt, kan medlemsstaten som gav 
tillatelsen, kreve at innehaveren av tillatelsen underretter om:

a) kunnskap ervervet gjennom praktisk erfaring fra dyrking,

b) de frømengder som er markedsført i løpet av tillatelsens 
gyldighetstid, og navnet på medlemsstaten som frøet var 
bestemt til.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal behandles 
som fortrolige.

Artikkel 35

Kontroll av sortsvedlikehold

Medlemsstaten som gir tillatelsen, kan kontrollere sortsvedlike-
holdet.

Dersom sortsvedlikeholdet finner sted i en annen medlemsstat 
enn den som gav tillatelsen, skal medlemsstatene gi hverandre 
administrativ bistand med hensyn til de nødvendige 
kontrollene.

Medlemsstatene kan godta at vedlikeholdet utføres i en 
tredjestat, forutsatt at det er bestemt i henhold til artikkel 37 
nr. 1 bokstav b) i direktiv 2002/55/EF at kontrollene av 
sortsvedlikehold gir samme garantier som kontrollene utført 
av medlemsstatene.

Artikkel 36

Melding

Medlemsstatene skal underrette hverandre og Kommisjonen 
om:

a) enhver søknad om tillatelse, så snart den er mottatt, eller 
om et avslag på en søknad om tillatelse, og

b) tildeling, fornyelse, tilbakekalling eller tilbaketrekking av 
en tillatelse.

Artikkel 37

utveksling av opplysninger

Medlemsstatene skal benytte eksisterende datasystemer for 
informasjonsutveksling for å lette utvekslingen av opplysninger 
med hensyn til forbindelsen mellom søknader om godkjenning 
av sorter på de nasjonale sortslister og tillatelser for frø av 
sorter som ennå ikke er oppført.

Artikkel 38

Offentliggjøring av en liste over sorter

Kommisjonen kan på grunnlag av opplysningene framlagt av 
medlemsstatene offentliggjøre en liste over de sorter som det 
er gitt tillatelse for.

KAPITTEL IV

Artikkel 39

Mottakere

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. desember 2004.

  For Kommisjonen

  Markos KYPRIANOU

  Medlem av Kommisjonen


