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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. april 1998

om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med prøvetaking og kontroll av frø i 
henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF(*)

 (98/320/EF)

2003/EØS/23/52

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/400/EØF av 14. juni 
1966 om markedsføring av betefrø(1), sist endret ved direktiv 
96/72/EF(2), særlig artikkel 13a,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(3), sist endret ved 
direktiv 96/72/EF, særlig artikkel 13a,

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 
1966 om markedsføring av såkorn(4), sist endret ved direktiv 
96/72/EF, særlig artikkel 13a,

under henvisning til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 
om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(5), sist 
endret ved direktiv 98/72/EF, særlig artikkel 12a, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 
69/208/EØF kan frø klassifiseres offisielt bare dersom offentlig 
frøkontroll av frøprøver som er offentlig utvalgt for kontroll, 
har vist at frøene oppfyller de fastsatte vilkårene. 

Det har vært hevdet at prøvetaking og kontroll av frø 
under offentlig tilsyn kan være bedre alternativer enn 
framgangsmåtene for offisiell klassifisering av frø, uten at det 
vil medføre en betydelig forringelse av frøenes kvalitet. 

Det er ennå ikke mulig å bekrefte denne påstanden på 
fellesskapsplan på grunnlag av de tilgjengelige opplysninger. 

Det bør derfor på nærmere fastsatte vilkår gjennomføres et 
tidsbegrenset forsøk med sikte på å undersøke om denne 
påstanden kan bekreftes på fellesskapsplan, og særlig om 
det vil finne sted en betydelig forringelse av frøenes kvalitet 
sammenlignet med den kvalitet som oppnås ved ordningen 
med offentlig prøvetaking og kontroll av frø.

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 de berørte direktiver.

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 gjennomføres et tidsbegrenset 
forsøk med sikte på å undersøke om prøvetaking og kontroll 
av frø under offentlig tilsyn kan være bedre alternativer enn 
framgangsmåtene for offisiell klassifisering av frø i henhold 
til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/
EØF uten at det vil føre til en betydelig forringelse av frøenes 
kvalitet. 

Enhver medlemsstat kan delta i forsøket.
(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 140 av 12.5.1998, s. 14, 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 125 av 11.7.1966, s. 2290/66. 
(2)    EFT L 304 av 27.11.1996, s. 10. 
(3)    EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 
(4)    EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 
(5)    EFT L 169 av 10.7.1969, s. 3. 
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2. Medlemsstater som deltar i forsøket, skal fritas fra 
forpliktelsene fastsatt i direktivene nevnt i nr. 1 med hensyn til 
offentlig prøvetaking og kontroll av frø, forutsatt at vilkårene i 
henhold til artikkel 2 og 3 er oppfylt.

Artikkel 2

1. Prøvetaking av frø skal utføres av prøvetakere som er 
godkjent til dette formål av den myndighet som er ansvarlig 
for klassifisering av frø i den berørte medlemsstat, i samsvar 
med vilkårene fastsatt i nr. 2, 3 og 4.

2. Prøvetakere skal ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, 
oppnådd ved opplæringskurs organisert på samme vilkår som 
gjelder for offentlige prøvetakere og bekreftet ved offentlige 
eksamener.

De skal gjennomføre prøvetakingen av frø i samsvar med 
gjeldende internasjonale metoder.

3. Prøvetakere skal være:

a) uavhengige fysiske personer, 

 eller

b) personer ansatt av fysiske eller juridiske personer som ikke 
driver med produksjon, dyrking eller bearbeiding av frø, 
eller handel med frø 

 eller

c) personer ansatt av fysiske eller juridiske personer som 
driver med produksjon, dyrking eller bearbeiding av frø, 
eller handel med frø.

I tilfellet omhandlet i bokstav c) kan en prøvetaker gjennomføre 
prøvetaking bare av frøpartier produsert på arbeidsgiverens 
vegne, med mindre annet er avtalt mellom arbeidsgiveren, den 
som søker om klassifisering og vedkommende frøklassifiserin
gsmyndighet.

4. Prøvetakere skal, med hensyn til sitt ansvar overfor 
vedkommende frøklassifiseringsmyndighet, likestilles med 
offentlige prøvetakere. Prøvetakingen skal foregå under tilsyn 
av vedkommende frøklassifiseringsmyndighet.

5. I forbindelse med tilsynet nevnt i nr. 4 skal offentlige 
prøvetakere ta stikkprøver av en andel av de frøpartier som 
er lagt fram for offisiell klassifisering mens forsøket pågår. 
Denne andelen skal i prinsippet fordeles så likt som mulig 
mellom de fysiske eller juridiske personer som framlegger 
frø for klassifisering, men de kan også ha som formål å fjerne 
eventuell tvil i spesielle tilfeller. Andelen skal være på minst 
5 %.

Medlemsstatene som deltar i forsøket, skal sammenligne de 
offentlig utvalgte frøprøvene med prøvene av samme frøparti 
som er utvalgt under offentlig tilsyn.

6. Det sertifiserte frøpartiets referansenummer som kreves 
på de offisielle etikettene fastsatt i henhold til direktivene nevnt 
i artikkel 1 nr. 1, eller andre aktuelle alternativer, skal gjøre det 
mulig for medlemsstatene og Kommisjonen å identifisere de 
frøpartier som det er tatt prøver av under offentlig tilsyn.

7. Når en medlemsstat deltar i forsøket, skal en passende 
andel av de prøver som leveres til sammenlignende 
fellesskapsprøver, stamme fra prøver utvalgt under forsøket. 
Nærmere regler skal fastsettes i de respektive tekniske 
protokoller for Fellesskapets sammenlignende prøver.

Artikkel 3

1. Frøkontroller skal utføres av laboratorier for frøkontroll 
som er godkjente til dette formål av den myndighet som er 
ansvarlig for klassifisering av frø i den berørte medlemsstat, i 
samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 2-5.

2. Laboratoriet skal ha en analytiker som har hovedansvaret 
for den tekniske driften av laboratoriet, og som har de 
nødvendige kvalifikasjoner for å kunne drive et laboratorium 
for frøkontroll på en faglig måte. 

Analytikere ved laboratoriet skal ha de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, oppnådd ved opplæringskurs organisert 
på samme vilkår som gjelder for offentlige analytikere og 
bekreftet ved offentlige eksamener. 

Laboratoriet skal drives i lokaler og med utstyr som 
vedkommende frøklassifiseringsmyndighet har offisielt 
godkjent som egnet til frøkontroll på det område godkjenningen 
dekker.

Det skal gjennomføre frøkontroller i henhold til gjeldende 
internasjonale metoder.

3. Laboratoriet skal være:

a) et uavhengig laboratorium

 eller

b) et laboratorium som tilhører et frøforetak.

I tilfellet nevnt i bokstav b) kan laboratoriet gjennomføre 
frøkontroller bare av frøpartier produsert på vegne av 
frøforetaket det tilhører, med mindre annet er avtalt med 
frøforetaket, den som søker om klassifisering og vedkommende 
frøklassifiseringsmyndighet.
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4. Analytikerne nevnt i nr. 2 første og annet ledd skal med 
hensyn til sitt ansvar overfor vedkommende frøklassifiserings
myndighet, likestilles med tilsvarende offentlige analytikere.

5. Laboratoriets gjennomføring av frøkontroller skal 
være underlagt tilsyn av vedkommende frøklassifiserings-
myndighet.

6. I forbindelse med tilsynet nevnt i nr. 5 skal det ved hjelp 
av offentlige frøkontroller tas stikkprøver av en andel av de 
frøpartier som er lagt fram for offisiell klassifisering mens 
forsøket pågår. Denne andelen skal i prinsippet fordeles så 
likt som mulig mellom de fysiske eller juridiske personer 
som framlegger frø for klassifisering, men de kan også ha 
som formål å fjerne eventuell tvil i spesielle tilfeller. Andelen 
skal for såkorn være på minst 7 % og for andre frøarter minst 
10 %.

Medlemsstatene som deltar i forsøket, skal sammenligne de 
offentlig kontrollerte frøprøvene med de frøprøver av samme 
parti som er kontrollert under offentlig tilsyn.

7. Referansenummeret for partiet som kreves på de offisielle 
etikettene fastsatt i henhold til direktivene nevnt i artikkel 1 
nr. 1, eller andre aktuelle alternativer, skal gjøre det mulig for 
medlemsstatene og Kommisjonen å identifisere de frøpartier 
som er kontrollert under offentlig tilsyn.

8. Når en medlemsstat deltar i forsøket, skal en passende 
andel av de prøver som leveres til sammenlignende 
fellesskapsprøver, stamme fra prøver kontrollert under 
forsøket. Nærmere regler skal fastsettes i de respektive tekniske 
protokoller for Fellesskapets sammenlignende prøver.

Artikkel 4

Forsøket og fritakene nevnt i artikkel 1 skal opphøre 
30. juni 2002.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene senest tre måneder etter kunngjøringen 
av dette vedtak:

a) om de har besluttet å delta i forsøket,

b) om de deltar bare i prøvetaking av frø eller bare i 
frøkontroller, og i hvilket omfang,

c) omfanget av eventuelle begrensninger, for eksempel med 
hensyn til bestemte arter, kategorier eller regioner, eller 
andre begrensninger.

Dersom en medlemsstat beslutter at den ikke lenger vil delta 
i forsøket, skal den underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om dette innen tre måneder.

2. Medlemsstatene skal innen utgangen av hvert år underrette 
Kommisjonen om resultatene av de kontroller som er utført i 
samsvar med artikkel 2 nr. 5 og artikkel 3 nr. 6.

3. Med hensyn til resultatene nevnt i nr. 2 og resultatene fra 
de sammenlignende prøvene nevnt i artikkel 2 nr. 7 og artikkel 3 
nr. 8, kan andelen av de frøpartier som offentlige prøvetakere 
skal ta stikkprøver av i henhold til artikkel 2 nr. 5, eller andelen 
av de frøpartier som det skal tas stikkprøver av ved offentlige 
frøkontroller i henhold til artikkel 3 nr. 6, endres i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 i direktiv 66/400/EØF, 
66/401/EØF og 66/402/EØF og artikkel 20 i direktiv 
69/208/EØF. 

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. april 1998.

  For Kommisjonen

  Franz FISCHLER

  Medlem av Kommisjonen


