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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. juni 1995

om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF 
for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av 

raps og rybs skal oppfylle(*)

(95/232/EF)

2003/EØS/23/47

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 
om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(1), sist 
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, 
særlig artikkel 12a, og

ut fra følgende betraktninger:

I direktiv 69/208/EØF er det ikke fastsatt særskilte vilkår 
som frø fra hybrider av raps og rybs skal oppfylle. Direktivet 
fastsetter heller ikke særskilte vilkår eller tillater klassifisering 
og markedsføring av materiale som ikke offisielt er oppført i 
den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål, som 
omfatter sammensatte sorter.

På grunnlag av foreløpige opplysninger har det vært hevdet at 
det bør fastsettes særskilte vilkår for frø fra hybrider av raps 
og rybs.

Likeledes har det vært hevdet at klassifisering og markedsføring 
av frø fra sammensatte sorter nå bør tillates, og at det derfor bør 
fastsettes særskilte vilkår for frø fra slike sammensatte sorter.

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

Det bør derfor på nærmere fastsatte vilkår gjennomføres et 
tidsbegrenset forsøk med sikte på å fastsette de vilkår som frø 
fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal 
oppfylle.

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 når det gjelder eventuelle 
framtidige tilpasninger av fellesskapsbestemmelsene.

I forbindelse med forsøket bør medlemsstatene fritas fra visse 
forpliktelser fastsatt i direktiv 69/208/EØF.

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:

Artikkel 1

1. Det skal på fellesskapsplan og som fastlagt i vedlegget 
gjennomføres et tidsbegrenset forsøk med sikte på å fastsette 
de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps 
(Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. silvestris 
(Lam.) Briggs) skal oppfylle for å kunne klassifiseres og 
markedsføres i henhold til direktiv 69/208/EØF. 

2. Enhver medlemsstat kan delta i forsøket.

Artikkel 2

I dette vedtak menes med

—  «sammensatt sort» en sammensetning av sertifisert frø fra 
en bestemt hannsteril hybridsort som er offisielt godkjent 
i henhold til direktiv 70/457/EØF(2), og sertifisert frø 
fra en eller flere tilsvarende godkjente bestøversorter 
som kombineres mekanisk i størrelsesforhold fastsatt 
i fellesskap av de personer som er ansvarlige for 
sortsvedlikeholdet av den «bestøver-avhengige hybrid» 
og av «bestøveren/bestøverne». Sammensetningen skal 
meddeles klassifiseringsmyndigheten,

—  «bestøver-avhengig hybrid» den hannsterile bestanddel 
innenfor den «sammensatte sort»,

—  «bestøver(e)» den/de bestanddel(er) som sprer pollen 
innenfor den «sammensatte sort».

Artikkel 3

Frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs 
kan markedsføres innen Fellesskapet, forutsatt at vilkårene og 
kravene i vedlegget er oppfylt.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 154 av 5.7.1995, s. 22, 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. L 169 av 10.7.1969, s. 3. (2)    EFT nr. L 225 av 12.10.1970, s. 1.



8.5.2003 Nr. 23/135EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende

Artikkel 4

1. Medlemsstater som deltar i forsøket, fritas fra 
bestemmelsene i direktiv 69/208/EØF med hensyn til tidligere 
avlinger, sortenes ekthet og renhet, isolering av avlingen, antall 
feltinspeksjoner, og merking, uten at artikkel 3 i dette vedtak 
berøres.

2. Når det gjelder frø fra sammensatte sorter av raps og 
rybs skal medlemsstater som deltar i forsøket, likeledes fritas 
fra bestemmelsene i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 69/
208/EØF i den utstrekning de vedrører kravet om at frøet 
skal tilhøre en sort som er oppført i den felles sortsliste eller 
en nasjonal sortsliste, og fra bestemmelsene i artikkel 8 i 
direktiv 69/208/EØF i den utstrekning de vedrører partienes 
ensartethet.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de har 
besluttet å delta i forsøket.

2. Medlemsstatene skal innen utgangen av hvert år 
underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater om 
resultatene av forsøket i form av en framdriftsrapport.

3. Forsøket skal opphøre 31. desember 1997.

4. Vedlegget kan revideres mens forsøket pågår under hensyn 
til opplysningene som er samlet inn, etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 20 i direktiv 69/208/EØF.

5. Medlemsstatene kan beslutte at de ikke lenger ønsker 
å delta i forsøket innen 31. desember 1997 dersom de anser 
at gjennomføringen av forsøket kan virke negativt inn på 
frøkvaliteten. De skal umiddelbart underrette de øvrige 
medlemsstater og Kommisjonen om dette.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1995

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

VILKÅR OG KRAV

1. Avlingen skal oppfylle følgende vilkår:

a) Avlingen skal dyrkes i en rute der det er over fem år siden vekster av korsblomstfamilien (cruciferae) sist ble 
dyrket.

b) Dersom det benyttes en hannsteril bestanddel til frøproduksjon, skal den hannlige steriliteten være minst 98 %. 
Sterilitetsnivået skal vurderes ved å undersøke blomster med hensyn til fravær av fertile pollenknapper.

c) Avstanden til nærliggende pollenkilder som kan føre til uønsket fremmedbestøvning, skal være minst 500 m 
for produksjon av basisfrø og minst 300 m for produksjon av sertifisert frø. Dersom det er tilstrekkelig 
beskyttelse mot all uønsket fremmedbestøvning, kan det ses bort fra disse avstander.

d) Antall feltinspeksjoner skal minst være tre. Den første inspeksjonen bør utføres før blomstringsstadiet, den 
andre tidlig i blomstringsstadiet og den tredje i slutten av blomstringsstadiet.

2. Frøene skal oppfylle følgende vilkår:

a) Frøene skal ha tilstrekkelig ekthet og renhet med hensyn til bestanddelenes sortsegenskaper, herunder hannlig 
sterilitet eller, dersom det er aktuelt, gjenoppretting av hannlig fertilitet.

b) Minste sortsrenhet skal oppfylle følgende standarder:
                                               i %

Frøtype Minste sortsrenhet

aa) Hybrider, produsert ved selvsterilitet 

Basisfrø, innavlet linje

Basisfrø, enkelhybrid

Sertifisert frø

bb) Hybrider, produsert ved hannlig sterilitet

Basisfrø, hunnlig bestanddel

Basisfrø, hannlig bestanddel

Sertifisert frø

98,0

95,0

90,0

99,0

99,9

90,0

Minste sortsrenhet skal undersøkes hovedsakelig ved feltinspeksjoner utført i samsvar med nr. 1.

3.  Frø skal ikke klassifiseres som sertifisert frø med mindre det er tatt behørig hensyn til offisielle 
etterkontroller som er basert på offisielle prøver og gjennomført i vekstperioden for det frø som 
søknaden om klassifisering gjelder, og som viser at basisfrøet oppfyller vilkårene fastsatt i dette vedtak 
for basisfrøets ekthet og renhet med hensyn bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig sterilitet.

For basisfrø fra hybrider kan sortsrenheten vurderes ved hjelp av hensiktsmessige biokjemiske metoder i stedet for 
etterkontroller. Vilkårene for gjennomføringen av slike kontroller kan fastsettes i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 20 i direktiv 69/208/EØF.

4. For sertifisert frø fra en sammensatt sort skal frøet fra den «bestøver-avhengige hybrid» og fra «bestøveren/bestøverne» 
kombineres mekanisk i størrelsesforhold fastsatt i fellesskap av de personer som er ansvarlige for sortsvedlikeholdet 
av disse bestanddeler. Frø fra hannlige og hunnlige bestanddeler skal behandles med drasjering i ulik farge.
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5. Standardene med hensyn til minste sortsrenhet som er fastsatt i tabellen i nr. 2 for sertifisert frø fra hybrider, skal 
overvåkes ved offisielle etterkontroller av offisielt utvalgte prøver

 For sertifisert frø fra hybrider kan sortsrenheten vurderes ved hjelp av hensiktsmessige biokjemiske metoder i stedet 
for etterkontroller. Vilkårene for gjennomføringen av slike kontroller kan fastsettes i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 20 i direktiv 69/208/EØF.

6. Etiketten skal oppfylle følgende krav:

a) For basisfrø og sertifisert frø fra hybrider kommer bestemmelsene om merking i vedlegg IV til direktiv 
69/208/EØF til anvendelse.

b) For basisfrø fra hybrider eller innavlede linjer

—  dersom hybriden eller den innavlede linjen som frøet tilhører, er offisielt godkjent i henhold til direktiv 
70/457/EØF, navnet som bestanddelen er offisielt godkjent under, med eller uten henvisning til den endelige 
sorten, etterfulgt av ordet «bestanddel» for hybrider eller innavlede linjer som bestanddel i den endelige 
sorten,

—  i andre tilfeller navnet på den bestanddel som basisfrøet tilhører, som kan angis i kodet form, etterfulgt av 
en henvisning til den endelige sorten, med eller uten henvisning til dens funksjoner (hannlig eller hunnlig), 
og etterfulgt av ordet «bestanddel».

c) For sertifisert frø som skal kombineres i samsvar med nr. 4, kommer bestemmelsene om merking i vedlegg IV 
til direktiv 69/208/EØF til anvendelse for de sertifiserte frøene for hver bestanddel. Dessuten skal funksjonen 
(hannlig eller hunnlig) etterfølges av ordet «bestanddel», og navnet på den endelige sorten skal oppgis.

d) For sertifisert frø fra en sammensatt sort kommer bestemmelsene om merking i vedlegg IV til direktiv 
69/208/EØF til anvendelse, men i stedet for navnet på sorten oppgis navnet på den sammensatte sorten 
(betegnelsen «sammensatt sort» og dens navn) og det prosentvise antall ulike bestanddeler; det er tilstrekkelig å 
oppgi navnet på den sammensatte sorten dersom det på anmodning fra kjøperen er gitt skriftlig underretting om 
det prosentvise antallet og dette er offisielt registrert.

 Etiketten skal være blå med en diagonal grønn linje.

e) På etiketten skal nummeret på dette vedtak stå etter ordene «EFs regler og standarder».

f) Når en medlemsstat deltar i forsøket, skal prøver som medlemsstaten leverer til sammenlignende fellesskapsprøver, 
stamme fra prøver som er offisielt klassifisert i henhold til dette forsøk.


