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KOMMISJONSVEDTAK
av 9. september 1994
om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med salg av frø i bulk til sluttforbrukeren(*)
(94/650/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

Det har også vært hevdet at salg av frø i bulk til sluttforbrukeren
ikke vil medføre en forringelse av frøenes kvalitet sammenlignet
med den kvalitet som oppnås med den nåværende ordning.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

Det er ennå ikke mulig å bekrefte disse påstandene på
fellesskapsplan på grunnlag av de tilgjengelige opplysninger.

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 92/19/EØF(2), særlig artikkel 13a,

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni
1966 om markedsføring av såkorn(3), sist endret ved direktiv
93/2/EØF(4), særlig artikkel 13a, og

ut fra følgende betraktninger:

Det bør derfor på nærmere fastsatte vilkår gjennomføres
et tidsbegrenset forsøk for å undersøke om de ovennevnte
påstander kan bekreftes på fellesskapsplan.
Vilkårene for forsøket bør fastsettes på en slik måte at det
på fellesskapsplan kan samles inn flest mulig opplysninger
for å kunne trekke de riktige konklusjoner med henblikk på
eventuelle framtidige tilpasninger av fellesskapsbestemmels
ene.
I forbindelse med forsøket bør medlemsstatene fritas fra visse
forpliktelser fastsatt i de aktuelle direktiver.
Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen
jordbruk, hagebruk og skogbruk -

I henhold til bestemmelsene i direktiv 66/401/EØF og 66/402/
EØF kan frø bare markedsføres i forseglede pakninger som er
forsynt med en lukkemekanisme og merking.
GJORT DETTE VEDTAK:

Den nåværende praksis med hensyn til markedsføring av frø og
særlig metodene for transport av frø i bulk til sluttforbrukeren
krever en forenkling av bestemmelsene i forbindelse med
lukkemekanismen og merkingen av pakninger.

Det har vært hevdet at salg av frø i bulk til sluttforbrukeren
kan medføre vesentlige kostnadsbesparelser i forbindelse med
emballering, emballeringsmateriale og påfølgende disponering
av dette.

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 252 av 28.9.1994, s. 15, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002,
s. 17.
(1) EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EFT nr. L 104 av 22.4.1992, s. 61.
(3) EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(4) EFT nr. L 54 av 5.3.1993, s. 20.

Artikkel 1
Det skal på fellesskapsplan og i samsvar med vilkårene
fastsatt i artikkel 2 gjennomføres et tidsbegrenset forsøk for
å undersøke om salg av frø i bulk til sluttforbrukeren kan
medføre kostnadsbesparelser i forbindelse med emballering,
emballeringsmateriale og påfølgende disponering av dette uten
at frøenes kvalitet forringes.
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Artikkel 2
Vilkårene nevnt i artikkel 1 er følgende:

i) når en medlemsstat deltar i forsøket, skal denne
medlemsstaten stille til rådighet en del av prøvene nevnt i
bokstav e) for sammenlignende fellesskapsprøver.
Artikkel 3

a) forsøket begrenses til sertifisert frø av alle typer av:
- åkerert,
- bønnevikke,

De medlemsstater som deltar i forsøket, skal fritas fra
bestemmelsene i henholdsvis artikkel 9 og 10 i direktiv
66/401/EØF eller artikkel 9 og 10 i direktiv 66/402/EØF.
Artikkel 4

- korn, bortsett fra mais,
b) beholderne med frø som skal selges til sluttforbrukeren,
skal inneholde frø som er endelig sertifisert i samsvar med
kravene i henholdsvis direktiv 66/401/EØF eller direktiv
66/402/EØF,
c) disse frøene skal selges direkte til sluttforbrukeren,
d) beholderen som benyttes av sluttforbrukeren, og som
frøene anbringes i, skal lukkes etter påfylling,
e) med forbehold for henholdsvis artikkel 19 nr. 1 i direktiv
66/401/EØF eller artikkel 19 nr. 1 i direktiv 66/401/EØF
skal det tas offisielle prøver, minst i form av stikkprøver,
under påfyllingen av beholderne nevnt i bokstav d),
f) opplysningene på den offisielle etiketten skal også
være påført en seddel som leverandøren leverer til
sluttforbrukeren,
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1.

Enhver medlemsstat kan delta i forsøket.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen dersom de
har besluttet å delta i forsøket.
3. Medlemsstatene skal innen utgangen av hvert kalenderår
oversende en rapport til Kommisjonen og til de øvrige
medlemsstatene om forsøkets framdrift og resultater.
4. Forsøket skal begynne 1. september 1994 og avsluttes
31. desember 1997. Medlemsstatene kan innen 31. desember
1997 beslutte at deres deltakelse opphører på et tidligere
tidspunkt, dersom de finner at gjennomføringen av forsøket kan
føre til en forringelse av frøenes kvalitet. De skal umiddelbart
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om
dette.
Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 9. september 1994.

g) leverandøren skal ved utgangen av hvert kalenderår
underrette vedkommende klassifiseringsmyndighet om de
mengder frø som er solgt i bulk,

For Kommisjonen
René STEICHEN

h) klassifiseringsmyndigheten skal overvåke forsøket,

Medlem av Kommisjonen

