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RÅDSDIREKTIV 98/96/EF

av 14. desember 1998

om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til 
direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 
70/458/EØF om markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster, såkorn, settepoteter, frø fra 
oljevekster og fibervekster og grønnsakfrø og om den felles sortsliste for plantearter til 

jordbruksformål(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Av årsakene nevnt nedenfor bør følgende direktiver om 
markedsføring av frø og formeringsmateriale endres:

— rådsdirektiv 66/400/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av betefrø(4),

— rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av frø fra fôrvekster(5),

— rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(6),

— rådsdirektiv 66/403/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av settepoteter(7),

— rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 om 
markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(8),

— rådsdirektiv 70/457/EØF av 29. september 1970 om den 
felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål(9) og

— rådsdirektiv 70/458/EØF av 29. september 1970 om 
markedsføring av grønnsakfrø(10).

Ved kommisjonsvedtak 89/540/EØF av 22. september 1989 om 
gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk om markedsføring av 
frø og formeringsmateriale(11) ble det iverksatt et tidsbegrenset 
forsøk under fastsatte vilkår med henblikk på å vurdere om 
feltinspeksjoner som ikke er offentlige, ville gjøre det mulig 
å forenkle framgangsmåtene for offisiell klassifisering av frø 
fastsatt i direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 
69/208/EØF, uten å føre til en vesentlig forringelse av frøenes 
kvalitet.

Resultatene fra forsøket har vist at det for visse formål er 
mulig å forenkle framgangsmåtene for offisiell klassifisering 
av «sertifiserte frø» av alle klasser såframt kontrollene 
gjennomføres av andre kontrollører enn dem som klassifiserings
myndigheten har pålagt å utføre den offentlige undersøkelsen. 

Det har skjedd en administrativ utvikling i medlemsstatene.

Direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/
EØF bør derfor endres.

Ved direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 69/208/EØF og 70/458/
EØF er det fastsatt at det kan gjøres endringer i artslistene som 
omtales der, på bakgrunn av utviklingen i den vitenskapelige 
og tekniske kunnskap om navn og hybrider framkommet ved 
kryssing av arter omhandlet i nevnte direktiver, i samsvar med 
framgangsmåten i Den faste komité.

Framgangsmåten for å tilføye nye arter til artslisten i nevnte 
direktiver bør forenkles.

Direktivene bør derfor endres. 

Ved direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 69/208/
EØF og 70/458/EØF er det fastsatt at det kan gjennomføres 
tidsbegrensede forsøk med henblikk på å finne bedre løsninger 

2004/EØS/29/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 25 av 1.2.1999, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2002 av 6. desember 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9 av 
13.2.2003, s. 6.

(1) EFT C 289 av 24.9.1997, s. 6.
(2) EFT C 167 av 29.6.1998, s. 302.
(3) EFT C 73 av 9.3.1998, s. 45.
(4) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2290/66. Direktivet sist endret ved  

direktiv 98/95/EF (se EFT L 25 s. 1).
(5) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved  

direktiv 98/95/EF.
(6) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endret ved  

direktiv 98/95/EF.
(7) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet sist endret ved  

direktiv 98/95/EF. 
(8) EFT L 169 av 10.7.1969, s. 3. Direktivet sist endret ved  

direktiv 98/95/EF. 
(9) EFT L 225 av 12.10.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved  

direktiv 98/95/EF. 

(10) EFT L 225 av 12.10.1970, s. 7. Direktivet sist endret ved  
direktiv 98/95/EF. 

(11) EFT L 286 av 4.10.1989, s. 24. Vedtaket sist endret ved  
kommisjonsvedtak 96/336/EF (EFT L 128 av 29.5.1996, s. 23). 
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på visse deler av klassifiseringsordningen vedtatt ved 
direktivene.

I lys av erfaringene er det ønskelig å utvide rekkevidden av 
slike forsøk med henblikk på å finne bedre alternativer til visse 
bestemmelser i nevnte direktiver. 

Det er ønskelig at det innføres et rettslig grunnlag i direktiv 66/
403/EØF for gjennomføring av tidsbegrensede forsøk med 
henblikk på å finne bedre alternativer til visse bestemmelser 
i det direktivet.

Det er ønskelig at det i direktiv 70/457/EØF og 70/458/EØF 
fastsettes regler for sortsnavns egnethet —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 66/400/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 nr. 1 del C bokstav d) skal lyde:

«d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å oppfylle 
ovennevnte vilkår, eller

 ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I del A, har 
vist seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved offentlig 
undersøkelse eller ved undersøkelse utført under 
offentlig tilsyn.»

2. I artikkel 2 skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

 «3. Ved gjennomføring av undersøkelse under offentlig 
tilsyn som nevnt i nr. 1 del C bokstav d) ii) ovenfor, skal 
følgende vilkår være oppfylt:

 i) kontrollørene skal

 a) ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner,

 b) ikke kunne dra personlig fordel av å gjennomføre 
kontrollene, 

 c) ha offentlig godkjenning fra den myndighet 
som er ansvarlig for klassifisering av frø i den 
aktuelle medlemsstaten, og slik godkjenning 
skal innebære at kontrollørene enten har avlagt 
ed eller undertegnet en skriftlig erklæring om at 
vedkommende vil overholde reglene for offentlige 
undersøkelser,

 d) gjennomføre undersøkelser under offentlig tilsyn 
i samvar med reglene som gjelder for offenlige 
kontroller,

 ii) den frøavling som skal kontrolleres, skal være dyrket 
fra frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll med 
tilfredsstillende resultat, 

 iii) en viss andel av frøavlingene skal kontrolleres av 
offentlige kontrollører. Denne andelen skal være 
på 10 % for selvbestøvende avlinger og 20 % for 
kryssbestøvende avlinger eller 5 % hhv. 15 % for 
de arter som medlemsstatene krever skal gjennomgå 
offentlig frøkontroll i laboratorium ved morfologiske, 
fysiologiske og evt. biokjemiske framgangsmåter 
med sikte på identifisering av sort og bestemmelse av 
renhet,

 iv) en andel av prøvene fra frøpartier høstet fra 
frøavlingene skal inndras for offentlig etterkontroll 
og evt. offentlig frøkontroll i laboratorium for 
bestemmelse av sortsekthet og -renhet,

 v) medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner 
som skal anvendes ved overtredelse av reglene for 
undersøkelser under offentlig tilsyn. Sanksjonene 
som fastsettes skal være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende. Sanksjonene 
kan bl.a. innebære at godkjenningen nevnt i nr. 3 i) 
bokstav c) kan tilbakekalles fra offentlig godkjente 
kontrollører som forsettlig eller uaktsomt overtrer 
reglene for offentlige undersøkelser. Ved slike 
overtredelser skal enhver klassifisering av undersøkte 
frø erklæres ugyldig med mindre det kan bevises at 
slike frø likevel oppfyller alle relevante krav. 

 4. Ytterligere tiltak for gjennomføringen av 
undersøkelser under offentlig tilsyn kan vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21.

 Inntil slike tiltak er vedtatt, skal vilkårene fastsatt i 
artikkel 2 i kommisjonsvedtak 89/540/EØF overholdes.»

3. I artikkel 13a skal første ledd lyde: 

 «Med sikte på å finne bedre alternativer til visse 
bestemmelser i dette direktiv kan det bestemmes at det 
skal settes i gang tidsbegrensede forsøk på visse vilkår 
på fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
21.»
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4. I vedlegg I del A skal nr. 3 lyde:

 «3. For sertifiserte frø av alle klasser skal det finne 
sted minst en feltinspeksjon, offentlig eller under 
offentlig tilsyn, og for basisfrø minst to offentlige 
feltinspeksjoner, den ene av stiklinger og den andre av 
de frøproduserende plantene.»

Artikkel 2

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 2 nr. 1 del C bokstav d) skal lyde:

 «d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår, eller

ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I, har 
vist seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn.»

2. Artikkel 2 nr. 1a skal lyde:

 «1a. Endringer som gjøres i artslisten nevnt i nr. 1 del A 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21.»

3. I artikkel 2 skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

 «3. Ved gjennomføring av undersøkelse under offentlig 
tilsyn som nevnt i nr. 1 del C bokstav d) ii) ovenfor, skal 
følgende vilkår være oppfylt:

 i) kontrollørene skal

a) ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner,

b) ikke kunne dra personlig fordel av å gjennomføre 
kontrollene, 

c) ha offentlig godkjenning fra den myndighet 
som er ansvarlig for klassifisering av frø i den 
aktuelle medlemsstaten, og slik godkjenning skal 
innebære at kontrollørene enten har avlagt ed 
eller undertegnet en skriftlig erklæring om at 
vedkommende vil overholde reglene for offentlige 
undersøkelser,

d) gjennomføre undersøkelser under offentlig tilsyn 
i samvar med reglene som gjelder for offenlige 
kontroller,

 ii) den frøavling som skal kontrolleres, skal være dyrket 
fra frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll med 
tilfredsstillende resultat, 

 iii) en viss andel av frøavlingene skal kontrolleres av 
offentlige kontrollører. Denne andelen skal være 
på 10 % for selvbestøvende avlinger og 20 % for 
kryssbestøvende avlinger eller 5 % hhv. 15 % for 
de arter som medlemsstatene krever skal gjennomgå 
offentlig frøkontroll i laboratorium ved morfologiske, 
fysiologiske og evt. biokjemiske framgangsmåter 
med sikte på identifisering av sort og bestemmelse av 
renhet,

 iv) en andel av prøvene fra frøpartier høstet fra 
frøavlingene skal inndras for offentlig etterkontroll 
og evt. offentlig frøkontroll i laboratorium for 
bestemmelse av sortsekthet og -renhet,

 v) medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner 
som skal anvendes ved overtredelse av reglene for 
undersøkelser under offentlig tilsyn. Sanksjonene 
som fastsettes skal være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende. Sanksjonene 
kan bl.a. innebære at godkjenningen nevnt i nr. 3 i) 
bokstav c) kan tilbakekalles fra offentlig godkjente 
kontrollører som forsettlig eller uaktsomt overtrer 
reglene for offentlige undersøkelser. Ved slike 
overtredelser skal enhver klassifisering av undersøkte 
frø erklæres ugyldig med mindre det kan bevises at 
slike frø likevel oppfyller alle relevante krav. 

 4. Ytterligere tiltak for gjennomføringen av 
undersøkelser under offentlig tilsyn kan vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21.

 Inntil slike tiltak er vedtatt, skal vilkårene fastsatt i 
artikkel 2 i kommisjonsvedtak 89/540/EØF overholdes.» 

4. I artikkel 13a skal første ledd lyde: 

 «Med sikte på å finne bedre alternativer til visse 
bestemmelser i dette direktiv kan det bestemmes at det 
skal settes i gang tidsbegrensede forsøk på visse vilkår 
på fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
21.»

5. I vedlegg I nr. 6 skal første punktum lyde:

«6. For å sikre at standardene nevnt ovenfor eller andre krav 
overholdes skal basisfrø kontrolleres ved offentlige 
feltinspeksjoner, mens sertifiserte frø skal kontrolleres 
enten ved offentlige feltinspeksjoner eller ved kontroll 
utført under offentlig tilsyn.»
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Artikkel 3

I direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 2 nr. 1 del E bokstav d) skal lyde:

 «d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår, eller

ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I, har 
vist seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn.»

2. Artikkel 2 nr. 1 del F bokstav d) skal lyde:

 «d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår, eller

  ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I, har 
vist seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn.»

3. Artikkel 2 nr. 1 del G bokstav d) skal lyde:

 «d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår, eller

  ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I, har 
vist seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn.»

4. Artikkel 2 nr. 1a skal lyde:

 «1a. Endringer som gjøres i artslisten nevnt i nr. 1 del A, 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21.»

5. I artikkel 2 skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

 «3. Ved gjennomføring av undersøkelse under offentlig 
tilsyn som nevnt i nr. 1 del E bokstav d) ii), nr. 1 del F 
bokstav d) ii) og nr. 1 del G bokstav d) ii) ovenfor, skal 
følgende vilkår være oppfylt:

 i) kontrollørene skal

 a) ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner,

 b) ikke kunne dra personlig fordel av å gjennomføre 
kontrollene, 

 c) ha offentlig godkjenning fra den myndighet 
som er ansvarlig for klassifisering av frø i den 
aktuelle medlemsstaten, og slik godkjenning 

skal innebære at kontrollørene enten har avlagt 
ed eller undertegnet en skriftlig erklæring om at 
vedkommende vil overholde reglene for offentlige 
undersøkelser,

 d) gjennomføre undersøkelser under offentlig tilsyn 
i samvar med reglene som gjelder for offenlige 
kontroller,

 ii) den frøavling som skal kontrolleres, skal være dyrket 
fra frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll med 
tilfredsstillende resultat, 

 iii) en viss andel av frøavlingene skal kontrolleres av 
offentlige kontrollører. Denne andelen skal være 
på 10 % for selvbestøvende avlinger og 20 % for 
kryssbestøvende avlinger eller 5 % hhv. 15 % for 
de arter som medlemsstatene krever skal gjennomgå 
offentlig frøkontroll i laboratorium ved morfologiske, 
fysiologiske og evt. biokjemiske framgangsmåter 
med sikte på identifisering av sort og bestemmelse av 
renhet,

 iv) en andel av prøvene fra frøpartier høstet fra 
frøavlingene skal inndras for offentlig etterkontroll 
og evt. offentlig frøkontroll i laboratorium for 
bestemmelse av sortsekthet og -renhet,

 v) medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner 
som skal anvendes ved overtredelse av reglene for 
undersøkelser under offentlig tilsyn. Sanksjonene 
som fastsettes skal være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende. Sanksjonene 
kan bl.a. innebære at godkjenningen nevnt i nr. 3 i) 
bokstav c) kan tilbakekalles fra offentlig godkjente 
kontrollører som forsettlig eller uaktsomt overtrer 
reglene for offentlige undersøkelser. Ved slike 
overtredelser skal enhver klassifisering av undersøkte 
frø erklæres ugyldig med mindre det kan bevises at 
slike frø likevel oppfyller alle relevante krav. 

 4. Ytterligere tiltak for gjennomføringen av 
undersøkelser under offentlig tilsyn kan vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21.

 Inntil slike tiltak er vedtatt, skal vilkårene fastsatt i 
artikkel 2 i kommisjonsvedtak 89/540/EØF overholdes.»

6. I artikkel 13a skal første ledd lyde: 

 «Med sikte på å finne bedre alternativer til visse 
bestemmelser i dette direktiv kan det bestemmes at det 
skal settes i gang tidsbegrensede forsøk på visse vilkår 
på fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
21.»
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7. I vedlegg I nr. 5 skal første punktum lyde:

 «5. For å sikre at standardene nevnt ovenfor eller andre 
krav overholdes skal basisfrø kontrolleres ved 
offentlige feltinspeksjoner, mens sertifiserte frø skal 
kontrolleres enten ved offentlige feltinspeksjoner eller 
ved kontroll utført under offentlig tilsyn.»

Artikkel 4

I direktiv 66/403/EØF gjøres følgende endringer:

Ny artikkel 13b skal lyde: 

 «Artikkel 13b

 Med sikte på å finne bedre alternativer til visse 
bestemmelser i dette direktiv, bortsett fra dem som berører 
plantehelse, kan det bestemmes at det skal settes i gang 
tidsbegrensede forsøk på visse vilkår på fellesskapsplan 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 19.

 Innenfor rammen av slike forsøk kan medlemsstatene fritas 
for visse forpliktelser fastsatt i dette direktiv. Dette fritakets 
omfang skal fastsettes i henhold til de bestemmelser 
fritaket gjelder for. Et forsøks varighet skal ikke overstige 
sju år.»

Artikkel 5

I direktiv 69/208/EØF gjøres følgende endringer

1. Artikkel 2 nr. 1 del C bokstav d) skal lyde:

 «d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår, eller

  ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I, har 
vist seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn.»

2. Artikkel 2 nr. 1 del D bokstav d) skal lyde:

 «d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår, eller

  ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I, har 
vist seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn.»

3. Artikkel 2 nr. 1 del E bokstav d) skal lyde:

 «d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår, eller

  ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I, har 
vist seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved 
offentlig undersøkelse eller ved undersøkelse 
utført under offentlig tilsyn.»

4. Artikkel 2 nr. 1 del Ea bokstav d) skal lyde:

 «d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår, eller

  ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I, har vist 
seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved offentlig 
undersøkelse eller ved undersøkelse utført under 
offentlig tilsyn.»

5. Artikkel 2 nr. 1 del F bokstav d) skal lyde:

 «d) i) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår, eller

  ii) når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg I, har vist 
seg å oppfylle disse vilkårene, enten ved offentlig 
undersøkelse eller ved undersøkelse utført under 
offentlig tilsyn.»

6. Artikkel 2 nr. 1a skal lyde:

«1a. Endringer som gjøres i artslisten nevnt i nr. 1  
del A skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 20.»

7. I artikkel 2 skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

 «3. Ved gjennomføring av undersøkelse under offentlig 
tilsyn som nevnt i nr. 1 del C bokstav d) ii), nr. 1 del D 
bokstav d) ii), nr. 1 del E bokstav d) ii), nr. 1 del Ea 
bokstav d) ii) og nr. 1 del F bokstav d) ii) ovenfor, skal 
følgende vilkår være oppfylt:

 i) kontrollørene skal

 a) ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner,

 b) ikke kunne dra personlig fordel av å gjennomføre 
kontrollene, 

 c) ha offentlig godkjenning fra den myndighet 
som er ansvarlig for klassifisering av frø i den 
aktuelle medlemsstaten, og slik godkjenning skal 
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innebære at kontrollørene enten har avlagt ed 
eller undertegnet en skriftlig erklæring om at 
vedkommende vil overholde reglene for offentlige 
undersøkelser,

 d) gjennomføre undersøkelser under offentlig tilsyn 
i samvar med reglene som gjelder for offenlige 
kontroller,

 ii) den frøavling som skal kontrolleres, skal være dyrket 
fra frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll med 
tilfredsstillende resultat, 

 iii) en viss andel av frøavlingene skal kontrolleres av 
offentlige kontrollører. Denne andelen skal være 
på 10 % for selvbestøvende avlinger og 20 % for 
kryssbestøvende avlinger eller 5 % hhv. 15 % for 
de arter som medlemsstatene krever skal gjennomgå 
offentlig frøkontroll i laboratorium ved morfologiske, 
fysiologiske og evt. biokjemiske framgangsmåter 
med sikte på identifisering av sort og bestemmelse av 
renhet,

 iv) en andel av prøvene fra frøpartier høstet fra 
frøavlingene skal inndras for offentlig etterkontroll 
og evt. offentlig frøkontroll i laboratorium for 
bestemmelse av sortsekthet og -renhet,

 v) medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner 
som skal anvendes ved overtredelse av reglene for 
undersøkelser under offentlig tilsyn. Sanksjonene 
som fastsettes skal være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende. Sanksjonene 
kan bl.a. innebære at godkjenningen nevnt i nr. 3 i) 
bokstav c) kan tilbakekalles fra offentlig godkjente 
kontrollører som forsettlig eller uaktsomt overtrer 
reglene for offentlige undersøkelser. Ved slike 
overtredelser skal enhver klassifisering av undersøkte 
frø erklæres ugyldig med mindre det kan bevises at 
slike frø likevel oppfyller alle relevante krav. 

 4. Ytterligere tiltak for gjennomføringen av 
undersøkelser under offentlig tilsyn kan vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20.

 Inntil slike tiltak er vedtatt, skal vilkårene fastsatt i 
artikkel 2 i kommisjonsvedtak 89/540/EØF overholdes.»

8. I artikkel 12a skal første ledd lyde: 

 «Med sikte på å finne bedre alternativer til visse 
bestemmelser i dette direktiv kan det bestemmes at 
det skal settes i gang tidsbegrensede forsøk på visse 
vilkår på fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 20.»

9. I vedlegg I nr. 5 skal første punktum lyde:

 «5. For å sikre at standardene nevnt ovenfor eller andre 
krav overholdes skal basisfrø kontrolleres ved offentlige 
feltinspeksjoner, mens sertifiserte frø skal kontrolleres 
enten ved offentlige feltinspeksjoner eller ved kontroller 
utført under offentlig tilsyn.»

Artikkel 6

I direktiv 70/457/EØF gjøres følgende endringer:

I artikkel 9 skal nytt nr. 6 lyde: 

 «6. Med hensyn til sortsnavns egnethet får artikkel 63 i 
rådsforordning (EF) nr. 2100/94 av 27. juli 1994 om EF-
planteforedlerrett(*) anvendelse.

 Nærmere gjennomføringsregler med hensyn til sortsnavns 
egnethet kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 23.

 ___________

 (*) EFT L 227 av 1.9.1994, s. 1. Forordningen sist endret 
ved forordning (EF) nr. 2506/95 (EFT L 258 av 
28.10.1995, s. 3).»

Artikkel 7

I direktiv 70/458/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 skal nytt nr. 1a lyde:

«1a. Endringer som gjøres i artslisten nevnt i nr. 1  
del A skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 40.»

2. I artikkel 29a skal første ledd lyde: 

 «Med sikte på å finne bedre alternativer til visse 
bestemmelser i dette direktiv kan det bestemmes at det 
skal settes i gang tidsbegrensede forsøk på visse vilkår 
på fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
40.»

3. I artikkel 10 skal nytt nr. 6 lyde: 

 «6. Med hensyn til sortsnavns egnethet får artikkel 63 i 
rådsforordning (EF) nr. 2100/94 av 27. juli 1994 om EF-
planteforedlerrett(*) anvendelse.

 Nærmere gjennomføringsregler med hensyn til sortsnavns 
egnethet kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 40.

 ___________

 (*) EFT L 227 av 1.9.1994, s. 1. Forordningen sist endret 
ved forordning (EF) nr. 2506/95 (EFT L 258 av 
28.10.1995, s. 3).»
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Artikkel 8

1. Medlemsstatene skal innen 1. februar 2000 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 9

Senest fem år etter dette direktivs ikrafttredelsesdato skal 
Kommisjonen framlegge en detaljert vurdering av de 

forenklinger av framgangsmåtene for klassifisering som er 
innført ved direktivet. I denne vurderingen skal det særlig 
legges vekt på mulige virkninger på frøkvaliteten.

Artikkel 10

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1998.

  For Rådet

  W. MOLTERER

  Formann


