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KOMMISJONSVEDTAK

av 28. mai 1997

om endring av visse vedtak som gjev Frankrike løyve til å avgrense marknadsføringa av frø frå 
visse planteartar til jordbruksføremål(*)

(Berre den franske teksta er gyldig)

(97/363/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR  —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 70/457/EØF av 29. september 1970 
om den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål(1), 
sist endra ved tilmeldingsakta for Austerrike, Finland og 
Sverige, særleg artikkel 15 nr. 2 og 3, og

ut frå desse synsmåtane:

Ved kommisjonsvedtak 76/219/EØF(2), 78/127/EØF(3), 
80/1360/EØF(4), 82/948/EØF(5) og 87/117/EØF(6) fekk 
Frankrike løyve til å avgrense m.a. marknadsføringa av frø frå 
visse maissortar. 

I medhald av artikkel 15 nr. 1 i direktiv 70/457/EØF er frø eller 
økslingsmateriale frå sortar av planteartar til jordbruksføremål 
som er vortne offisielt godkjende i minst éin medlemsstat, 
og som òg stettar dei vilkåra som er fastsette i direktiv 
70/457/EØF, ikkje lenger underlagde marknadsføringsrestriksj
onar i Fellesskapet med omsyn til sort etter 31. desember i det 
andre året etter at sortane vart godkjende. 

I medhald av artikkel 15 nr. 2 i direktiv 70/457/EØF kan 
likevel ein medlemsstat på oppmoding få løyve til å forby 
marknadsføring av frø og økslingsmateriale frå visse sortar i 
dei tilfella som er nemnde i artikkel 15 nr. 3.

Ved dei førnemnde vedtaka har Kommisjonen gjeve Frankrike 
løyve til å forby m.a. marknadsføring av frø frå visse sortar 
mais med ein FAO-snarmognadsindeks på 800 eller meir, som 
er førde opp i den gjeldande felles sortslista for planteartar til 
jordbruksføremål.

Frankrike har gjeve Kommisjonen melding om at det ikkje 
lenger ønskjer å nytte seg av desse løyva med omsyn til dei 
nemnde maissortane.

Løyva for dei nemnde sortane bør difor kallast tilbake.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei løyva som er gjevne Frankrike ved dei vedtaka som 
er førde opp nedanfor, vert kalla tilbake med omsyn til dei 
maissortane (Zea mays L.) som er nemnde i vedtaka: 

— 76/219/EØF,

— 78/127/EØF,

— 80/1360/EØF,

— 82/948/EØF,

— 87/117/EØF.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 28. mai 1997.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/23/49

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 152 av 11.6.1997, s. 33, 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.
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