
8.11.2003 Nr. 57/81EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2002/8/EF

av 6. februar 2002

om endring av direktiv 72/168/EØF og 72/180/EØF med hensyn til kjennetegn og minstekrav ved undersøkelse 
av sorter av henholdsvis grønnsakarter og plantearter til jordbruksformål(*)

2003/EØS/57/25

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/457/EØF av 
29. september 1970 om den felles sortsliste for plantearter til 
jordbruksformål(1), sist endret ved direktiv 98/96/EF(2), særlig 
artikkel 7 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 70/458/EØF av 
29. september 1970 om markedsføring av grønnsakfrø(3), sist 
endret ved direktiv 98/96/EF, særlig artikkel 7 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 72/168/EØF av 14. april 1972 om 
fastsettelse av kjennetegn og minstekrav ved undersøkelse 
av sorter av grønnsakarter(4) og kommisjonsdirektiv 
72/180/EØF av 14. april 1972 om fastsettelse av 
kjennetegn og minstekrav ved undersøkelse av sorter 
av plantearter til jordbruksformål(5) er det med sikte 
på offisiell godkjenning av sortene i medlemsstatenes 
sortslister fastsatt hvilke kjennetegn undersøkelsene av 
de ulike sortene minst skal omfatte, samt minstekrav til 
gjennomføringen av undersøkelsene.

2) Veiledende prinsipper for undersøkelsene er nylig blitt 
utarbeidet av Fellesskapets plantesortskontor, opprettet 
ved rådsforordning (EF) nr. 2100/94 av 27. juli 1994 
om EF-planteforedlerrett(6), endret ved forordning (EF) 
nr. 2506/95(7), med hensyn til visse arter.

3) Det bør være en sammenheng mellom de veiledende 
prinsippene for undersøkelsene på den ene side og 
fastsettelsen av hvilke kjennetegn undersøkelsene 
av artene minst skal omfatte samt minstekrav til 
gjennomføringen av undersøkelsene på den annen side.

4) Direktiv 72/168/EØF og 72/180/EØF bør derfor endres. 

5) De nye bestemmelsene bør også få anvendelse på de 
sortene som per 31. mars 2002 ennå ikke er blitt godkjent 
for oppføring i de felles sortslistene.

6) 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 72/168/EØF gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1 

 1. Medlemsstatene skal fastsette at offentlige 
undersøkelser som utføres med sikte på godkjenning av 
sorter, må omfatte minst følgende kjennetegn:

a) For tomat (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten 
ex. Farw.), purre (Allium porrum L.), hagebønne 
(Phaseolus vulgaris L.), hvitkål (Brassica oleracea 
L. convar. Capitata (L.) Alef.), blomkål 
(Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. 
botrytis L.) og salat (Lactuca sativa L.) gjelder de 
kjennetegn som er oppført i de respektive veiledende 
prinsippene kalt «protokoll for undersøkelse av 
selvstendighet, ensartethet og stabilitet», utarbeidet av 
administrasjonsrådet til Fellesskapets plantesortskontor 
i samsvar med artikkel 56 i rådsforordning (EF) 
nr. 2100/94(*) og kunngjort i Fellesskapets 
plantesortskontors offisielle kunngjøringsblad. 

 Alle kjennetegn skal undersøkes, forutsatt at 
observasjonen av et kjennetegn ikke umuliggjøres av 
at andre kjennetegn kommer til uttrykk, og forutsatt 
at et kjennetegn som kommer til uttrykk, ikke 
hindres av de miljøvilkår forsøkene utføres under. 
Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen av 
bestemmelser som gjelder for grønnsaksorter. 

b) For andre grønnsakarter gjelder de kjennetegn som er 
nevnt i vedlegg I.

2. Medlemsstatene skal påse at:

a) minstekravene for gjennomføring av undersøkelser med 
hensyn til utforming av forsøk og vekstvilkår som fastsatt 
i de veiledende prinsippene nevnt i nr. 1 bokstav a) er 
oppfylt når undersøkelsene av grønnsakarter oppført i nr. 1 
bokstav a) gjennomføres,

b) minstekravene for gjennomføring av undersøkelser som 
fastsatt i vedlegg II er oppfylt når under-søkelsene av andre 
grønnsakarter gjennomføres.

_______________
(*) EFT L 227 av 1.9.1994, s. 1.»

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 37 av 7.2.2002, s. 7, 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 L 225 av 12.10.1970, s. 1.
(2)    EFT L 25 av 1.2.1999, s. 27.
(3)    EFT L 225 av 12.10.1970, s. 7.
(4)    EFT L 103 av 2.5.1972, s. 6. 
(5)    EFT L 108 av 8.5.1972, s. 8.
(6)    EFT L 227 av 1.9.1994, s. 1. 
(7)    EFT L 258 av 28.10.1995, s. 3.
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2. I vedlegg I utgår nr. 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 og 33. 

3. I vedlegg II del A utgår nr. 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 og 33.

Artikkel 2

I direktiv 72/180/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 1. Medlemsstatene skal fastsette at offentlige under-
søkelser som utføres med sikte på godkjenning av sorter, 
må omfatte minst følgende kjennetegn:

a) Ved undersøkelse av selvstendighet, ensartethet og 
stabilitet:

i) For vanlig hvete (Triticum aestivum L.) og mais 
(Zea mays L.) gjelder de kjennetegn som er oppført 
i de respektive veiledende prinsipper kalt «protokoll 
for undersøkelse av selvstendighet, ensartethet og 
stabilitet», utarbeidet av administrasjonsrådet til 
Fellesskapets plantesortskontor i samsvar med 
artikkel 56 i rådsforordning (EF) nr. 2100/94(*) 
og kunngjort i Fellesskapets plantesortskontors 
offisielle kunngjøringsblad.

 Alle kjennetegn skal undersøkes, forutsatt at 
observasjonen av et kjennetegn ikke umuliggjøres 
av at andre kjennetegn kommer til uttrykk, 
og fortusatt at et kjennetegn som kommer til 
uttrykk, ikke hindres av de miljøvilkår forsøkene 
utføres under. Denne bestemmelse berører ikke 
anvendelsen av bestemmelser som gjelder for 
plantesorter til jordbruksformål.

ii) For andre plantearter til jordbruksformål gjelder de 
kjennetegn som er oppført i vedlegg I del A.

b) Med hensyn til undersøkelse av dyrkings- og 
bruksverdi gjelder de kjennetegn som er oppført i 
vedlegg I del B. 

 2. Medlemsstatene skal påse at:

a) minstekravene for gjennomføring av undersøkelser 
med hensyn til utforming av forsøk og vekstvilkår 
som fastsatt i de veiledende prinsipper nevnt i nr. 1 
bokstav a) i) er oppfylt når undersøkelsene av vanlig 
hvete (Triticum aestivum L.) og mais (Zea mays L.) 
gjennomføres.

b) minstekravene for gjennomføring av undersøkelser 
som fastsatt i vedlegg II er oppfylt når undersøkelsene 
av andre plantearter til jordbruksformål gjennomføres. 

______________
(*) EFT L 227 av 1.9.1994, s. 1.»

2. I vedlegg I del A

a) utgår ordene «vanlig hvete» og «Triticum aestivum L.» 
i nr. 39,

b) utgår nr. 41.

3. I vedlegg II

a) endres «3.1 Selvbestøvende arter» til «3.1 
Selvbestøvende arter unntatt vanlig hvete»,

b) utgår nr. 3.3.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. 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. Dette direktiv får anvendelse på alle sorter som 
per 31. mars 2002 ennå ikke er godkjent for oppføring i 
henholdsvis den felles sortslisten for grønnsakarter eller den 
felles sortslisten for plantearter til jordbruksformål.

Dersom offisielle undersøkelser med sikte på godkjenning 
av sorter enten helt eller delvis i henhold til de opprinnelige 
bestemmelsene i direktiv 72/168/EØF eller 72/180/EØF har 
startet før denne datoen, behøver ikke de berørte sortene å 
gjennomgå nye undersøkelser som bevis på at de er i samsvar 
med de nye bestemmelsene.

3. 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 sjuende dag etter at det er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. februar 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen


