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RÅDSDIREKTIV 2001/64/EF

av 31. august 2001

om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster og direktiv 66/402/EØF 
om markedsføring av såkorn(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

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:

1) Av årsakene nevnt nedenfor bør rådsdirektiv 
66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av 
frø fra fôrvekster(4) og rådsdirektiv 66/402/EØF av 
14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(5) endres.

2) I samsvar med kommisjonsvedtak 94/650/EF(6) ble det 
gjennomført et tidsbegrenset forsøk på nærmere fastsatte 
vilkår for å vurdere om markedsføring av frø i bulk til 
sluttforbrukeren ville medføre en forringelse av frøenes 
kvalitet sammenlignet med den kvalitet som oppnås med 
den nåværende ordning fastsatt ved direktiv 66/401/EØF 
og 66/402/EØF.

3) Som følge av nevnte tidsbegrensede forsøk bør 
markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukeren tillates 
på permanent grunnlag på nærmere fastsatte vilkår, og 
direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF bør derfor endres.

4) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF, bør vedtas 
i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 
28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 
utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen(7) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 10d skal lyde:

 «Artikkel 10d

 1. Medlemsstatene kan som unntak fra bestemmelsene 
i artikkel 8, 9 og 10 forenkle bestemmelsene om 
lukkemekanismen og om merkingen av pakninger med
 

hensyn til markedsføring av frø av kategorien «sertifisert 
frø» i bulk til sluttforbrukeren.

 2. Vilkårene for anvendelsen av unntaket i henhold til 
nr. 1 skal fastsettes i samsvar med framgangsmåten nevnt i 
artikkel 21 nr. 2.

 Inntil disse tiltakene er vedtatt, får vilkårene fastsatt i 
artikkel 2 i kommisjonsvedtak 94/650/EF(*) anvendelse. 

 ___________
(*) EFT L 252 av 28.9.1994, s. 15. Vedtaket sist endret 

ved kommisjonsvedtak 2000/441/EF (EFT L 176 av 
15.7.2000, s. 50).»

2. Artikkel 21 skal lyde:

 «Artikkel 21

 1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
frø og formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 
skogbruk, nedsatt ved artikkel 1 i rådsbeslutning 66/399/EØF 
(heretter kalt «komiteen»).

 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 
7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(*) 
anvendelse.

 Tidsrommet nevnt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 
fastsettes til én måned. 

 3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
 ____________
 (*) EFT L 184 av 17.7.1999. s. 23.»

Artikkel 2

I direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 10a skal lyde:

 «Artikkel 10a

 1. Medlemsstatene kan som unntak fra bestemmelsene 
i artikkel 8, 9 og 10 forenkle bestemmelsene om 
lukkemekanismen og om merkingen av pakninger med 
hensyn til markedsføring av frø av kategorien «sertifisert 
frø» i bulk til sluttforbrukeren.

2003/EØS/57/24

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 234 av 1.9.2001, 
s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2002 av 
27. september 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 
og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 61 av 12.12.2002, s. 15.

(1)    EFT C 213 E av 31.7.2001.
(2)    Europaparlamentsuttalelse av 4. juli 2001.
(3)    Uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité av 11. juli 2001.
(4)    EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv 

98/96/EF (EFT L 25 av 1.2.1999, s. 27).
(5)    EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 1999/54/EF (EFT L 142 av 5.6.1999, s. 30).
(6)    EFT L 252 av 28.9.1994, s. 15. Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak 

2000/441/EF (EFT L 176 av 15.7.2000, s. 50).
(7)    EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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 2. Vilkårene for anvendelsen av unntaket i henhold til 
nr. 1 skal fastsettes i samsvar med framgangsmåten nevnt i 
artikkel 21 nr. 2.

 Inntil disse tiltakene er vedtatt, får vilkårene fastsatt i 
artikkel 2 i kommisjonsvedtak 94/650/EF(*) anvendelse. 

 ___________
(*) EFT L 252 av 28.9.1994, s. 15. Vedtaket sist endret 

ved kommisjonsvedtak 2000/441/EF (EFT L 176 av 
15.7.2000, s. 50).»

2. Artikkel 21 skal lyde:

 «Artikkel 21

 1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
frø og formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 
skogbruk, nedsatt ved artikkel 1 i rådsbeslutning 66/399/EØF 
(heretter kalt «komiteen»).

 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 
7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(*) 
anvendelse.

 Tidsrommet nevnt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 
fastsettes til én måned. 

 3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
_______________
(*) EFT L 184 av 17.7.1999. s. 23.»

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 1. mars 2002 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 viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. august 2001.

 For Rådet

 L. MICHEL

 Formann


