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KOMMISJONSBESLUTNING
av 23. mars 2011

om gjennomføring av rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til vilkår for å bringe i omsetning
småpakninger med blandinger av standardfrø av forskjellige grønnsaksorter som tilhører samme
art
[meddelt under nummer K(2011) 1760]
(2011/180/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002
om markedsføring av grønnsakfrø(1), særlig artikkel 26 nr. 3,
og

av de arter som er oppført i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i
direktiv 2002/55/EF. Slike småpakninger kan bare inneholde
forskjellige sorter som tilhører samme art.
Artikkel 2
Småpakningene nevnt i artikkel 1 kan inneholde frø inntil en
nettovekt som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav g) i direktiv
2002/55/EF.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Enkelte medlemsstater har meddelt Kommisjonen at
markedet etterspør småpakninger med blandinger av frø
av forskjellige grønnsaksorter som tilhører samme art.
Det er derfor nødvendig å fastsette detaljerte krav med
hensyn til slike småpakninger.
Idet det tas hensyn til etterspørselen i de berørte
medlemsstatene, bør denne beslutning omfatte alle
arter som omfattes av direktiv 2002/55/EF. Den største
størrelsen for slike småpakninger bør uttrykkes som den
høyeste nettovekten av frøene som pakningen inneholder
og som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav g) i direktiv
2002/55/EF.

3)

Det bør fastsettes detaljerte regler for merking av slike
småpakninger for å sikre at de kan spores og at brukerne
får tilstrekkelige opplysninger.

4)

Medlemsstatene bør rapportere til Kommisjonen innen
utgangen av 2012 om anvendelsen av denne beslutning
for å gjøre det mulig for Kommisjonen å vurdere effekten
av beslutningen og identifisere eventuelle spørsmål som
det kan være behov for å behandle ytterligere.

5)

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
Medlemsstatene kan tillate egne produsenter å bringe i
omsetning småpakninger med blandinger av standardfrø
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2011, s. 55, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 7.
(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal sikre at småpakninger, som nevnt i
artikkel 1, er merket med leverandørens etikett eller en påtrykt
eller påstemplet tekst.
Etiketten eller teksten skal inneholde følgende opplysninger:
a) ordene «EU-regler og ‑standarder»,
b) navn og adresse på eller identifikasjonsmerke til personen
som er ansvarlig for å feste etiketten,
c) år for forsegling uttrykt som: «forseglet… [år]», eller år
for siste prøvetaking med henblikk på siste undersøkelse
av spireevne, uttrykt som: «prøve tatt … [år]»; angivelsen
«brukes før … [dato]» kan tilføyes,
d) ordene «blanding av sorter av … [navn på arten]»,
e) sortenes navn,
f) andelen av sortene, uttrykt som nettovekt eller antall frø,
g) partiets referansenummer oppgitt av personen som er
ansvarlig for å feste etikettene,
h) netto‑ eller bruttovekt eller antall frø,
i) ved angivelse av vekt og ved bruk av granulerte
plantevernmidler,
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 4
Medlemsstatene skal rapportere til Kommisjonen om
anvendelsen av denne beslutningen innen 31. desember 2012.
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Artikkel 5
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. mars 2011.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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