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KOMMISJONSDIREKTIV 1999/54/EF

av 26. mai 1999

om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn(*)

2003/EØS/23/45

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 
14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(1), sist endret ved 
direktiv 1999/8/EF(2), særlig artikkel 2 nr. 1b og artikkel 21b, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I ovennevnte direktiv er det fastsatt bestemmelser som tar 
høyde for at også hybrider av selvbestøvende rughvete 
kan bli omfattet av direktivets virkeområde og som 
bemyndiger Kommisjonen til å vedta de nødvendige 
endringer i definisjonene i direktivets artikkel 2 nr. 1. 
Ettersom hybrider av selvbestøvende rughvete har 
fått større betydning i Fellesskapet bør de omfattes 
av direktivets virkeområde, og det bør derfor gjøres 
endringer i definisjonene av «basiskorn» og «sertifisert 
såkorn». 

2) I ovennevnte direktiv er det ikke fastsatt hvilke vilkår som 
avlingen og såkorn fra hybrider av Avena sativa, Hordeum 
vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum 
durum, Triticum spelta og selvbestøvende Triticosecale 
må oppfylle. Det bør fastsettes slike vilkår, og vedlegg I 
og II til direktiv 66/402/EØF bør endres i samsvar med 
dette. Fordi de nevnte hybrider har fått større betydning 
i Fellesskapet bør det fastsettes vilkår som avlingen og 
såkornet må oppfylle, særlig når såkorn produseres ved 
hjelp av en kjemisk agens for hybridisering.

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer:

1) i artikkel 2 nr. 1 del Ca erstattes innledningen med følgende 
tekst:

 «Basiskorn (hybrider av havre, bygg, ris, rug, hvete, 
durumhvete, spelthvete og selvbestøvende rughvete)»,

2) i artikkel 2 nr. 1 del E erstattes innledningen med følgende 
tekst:

 «Sertifisert såkorn (kanarigress, unntatt hybrider, rug, 
sorghum, sudangress, mais og hybrider av havre, bygg, 
ris, hvete, durumhvete, spelthvete og selvbestøvende 
rughvete): såkorn»,

3) i nr. 3 i vedlegg I skal første og andre punktum lyde:

 «Avlingen skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet 
eller, for avlinger av en innavlet linje, tilstrekkelig ekthet 
og renhet med hensyn til egenskapene. Ved produksjon av 
såkorn fra hybride sorter skal ovennevnte bestemmelser 
også gjelde bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig 
sterilitet eller gjenopprettelse av fertilitet.»

4) I vedlegg I skal nytt nummer 3b lyde:

   «3b. Avlinger for produksjon av sertifisert såkorn fra 
hybrider av havre, bygg, ris, hvete, durumhvete, 
spelthvete og selvbestøvende rughvete.

      a) Avlingen skal være i samsvar med følgende 
standarder når det gjelder avstand til nærliggende 
pollenkilder som kan føre til uønsket 
fremmedbestøvning:

 — avstanden mellom den hunnlige bestanddelen 
og alle andre sorter av samme art skal være 
minst 25 m unntatt avlinger av den hannlige 
bestanddelen,

 — dersom det er tilstrekkelig beskyttelse mot all 
uønsket fremmedbestøvning, kan det ses bort 
fra denne avstanden.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 142 av 5.6.1999, s. 30, 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. 2309/66.
(2)    EFT L 50 av 26.2.1999, s. 26.
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      b) Avlingen skal ha tilstrekkelig ekthet og renhet når 
det gjelder bestanddelenes egenskaper.

    Dersom såkornet produseres ved hjelp av en 
kjemisk agens for hybridisering, skal avlingen 
være i samsvar med følgende standarder eller 
andre vilkår:

                  i) Minste sortsrenhet for hver bestanddel skal 
være:

            — 99,7 % for havre, bygg, ris, hvete, 
durumhvete og spelthvete,

            — 99,0 % for selvbestøvende rughvete.

                  ii) Graden av hybridisering skal være minst 95 %. 
Den prosentvise graden av hybridisering 
skal vurderes etter gjeldende internasjonale 
metoder, i den utstrekning det finnes slike 
metoder. Dersom graden av hybridisering 
bestemmes ved analyse av såkornet før 
sertifisering, er det ikke nødvendig å 
bestemme den ved feltinspeksjonen.»

5. I nr. 1 i vedlegg II skal første og andre punktum lyde:

 «Såkornet skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet 
eller, for såkorn av en innavlet linje, tilstrekkelig ekthet 
og renhet med hensyn til egenskapene. For såkorn fra 
hybridsorter skal ovennevnte bestemmelser også gjelde 
bestanddelenes egenskaper.»

6. I overskriften i nr. 1 del Aa i vedlegg II skal «unntatt 
hybrider» tilføyes etter «Triticosecale».

7. Etter nr. 1 del Aa i vedlegg II innsettes ny del Ab som 
skal lyde:

 «Ab. Hybrider av havre, bygg, ris, hvete, durumhvete, 
spelthvete og selvbestøvende rughvete.

  Sortsrenheten for såkorn i kategorien «sertifisert 
såkorn» skal være minst 90 %. Den skal undersøkes 
ved offisielle etterkontroller på et passende antall 
prøver.»

Artikkel 2

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

2. 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.

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 26. mai 1999

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Kommisjonsmedlem


