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RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF

av 18. juni 2003

om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF om markedsføring 
av såkorn, 68/193/EØF om markedsføring av vinstokkmateriale for vegetativ formering, 92/33/EØF om 
markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale av grønnsaker, med unntak av frø, 92/34/EØF 
om markedsføring av fruktplanter og formeringsmateriale av fruktplanter, 98/56/EF om markedsføring av 
formeringsmateriale av prydplanter, 2002/54/EF om markedsføring av betefrø, 2002/55/EF om markedsføring 
av grønnsakfrø, 2002/56/EF om markedsføring av settepoteter og 2002/57/EF om markedsføring av frø fra 

oljevekster og fibervekster med hensyn til sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk(*)

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)  Kommisjonen er pålagt å sikre at det om nødvendig 
treffes tiltak for å samordne, gjennomføre og kontrollere 
at de sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk 
gjennomføres etter framgangsmåtene fastsatt i følgende 
bestemmelser:

Direktiv 66/401/EØF(4), særlig artikkel 20 nr. 3,

Direktiv 66/402/EØF(5), særlig artikkel 20 nr. 3,

Direktiv 68/193/EØF(6), særlig artikkel 16 nr. 3,

Direktiv 92/33/EØF(7), særlig artikkel 20 nr. 4,

Direktiv 92/34/EØF(8), særlig artikkel 20 nr. 4,

Direktiv 98/56/EØF(9), særlig artikkel 14 nr. 4,

Direktiv 2002/54/EØF(10), særlig artikkel 26 nr. 3,

Direktiv 2002/55/EØF(11), særlig artikkel 43 nr. 3,

Direktiv 2002/56/EØF(12), særlig artikkel 20 nr. 3,

Direktiv 2002/57/EØF(13), særlig artikkel 23 nr. 3.

2)  Disse nødvendige tiltak har i de senere år forutsatt at det 
var vedtatt å yte et EF-bidrag til gjennomføringen av 
de ovennevnte sammenlignende fellesskapsanalyser og 
-forsøk.

3)  Analyser og forsøk bør organiseres for artene og på 
vilkårene oppført i de ovennevnte direktiver, enten 
bestemmelsene er obligatoriske eller skjønnsmessige.

4)  Analyser og forsøk bør særlig omfatte frø og 
formeringsmateriale som er høstet i tredjestater, frø og 
formeringsmateriale som er egnet til økologisk landbruk 
samt frø og formeringsmateriale som markedsføres i 
forbindelse med bevaring in situ og bærekraftig utnytting 
av plantegenetiske ressurser.

5)  Videre bør ordlyden i de relevante artiklene i de 
ovennevnte direktiver harmoniseres.

6)  Av klarhetshensyn er det behov for et entydig rettslig 
grunnlag for Fellesskapets finansielle bidrag. For å 
finansiere gjennomføringen av sammenlignende 
fellesskapsanalyser og -forsøk bør det derfor fastsettes 
bestemmelser som innebærer obligatorisk belastning av 
fellesskapsbudsjettet —

2006/EØS/30/27

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2004 av 19. mars 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av 29.4.2004,  
s. 2.

(1) EFT C 20 E av 28.1.2003, s. 208.
(2) Uttalelse av 10. april 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EUT C 85 av 8.4.2003, s. 43.
(4) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv 

2001/64/EF (EFT L 234 av 1.9.2001, s. 60).
(5) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endret ved direktiv 

2001/64/EF.
(6) EFT L 93 av 17.4.1968, s. 15. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/11/EF 

(EFT L 53 av 23.2.2002, s. 20).
(7) EFT L 157 av 10.6.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF)  

nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).
(8) EFT L 157 av 10.6.1992, s. 10. Direktivet sist endret ved forordning (EF)  

nr. 806/2003.
(9) EFT L 226 av 13.8.1998, s. 16. Direktivet sist endret ved forordning (EF)  

nr. 806/2003.
(10) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12.

(11) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33.
(12) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 60. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak 

2003/66/EF (EFT L 25 av 30.1.2003, s. 42).
(13) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74. Direktivet endret ved direktiv 2002/68/EF 

(EFT L 195 av 24.7.2002, s. 32).
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1.  Artikkel 20 i direktiv 66/401/EØF skal lyde:

«Artikkel 20

1. Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk 
skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av 
prøver tatt ved stikkprøvekontroll av frø fra fôrvekster 
som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette 
direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige. 
De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte 
følgende:

– frø høstet i tredjestater,

– frø egnet til økologisk landbruk,

– frø som markedsføres i forbindelse med bevaring 
in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske 
ressurser.

2.  Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal 
benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 
klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de 
nødvendige vilkår.

3.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 21 
nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen 
skal underrette komiteen nevnt i artikkel 21 om den 
tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt 
om resultatene av dem.

4.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 
gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 
nr. 1 og 2. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de 
årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

5.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 
finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 
det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21.

6.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan 
gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 
personer som opptrer under statens ansvar.»

2.  Artikkel 20 i direktiv 66/402/EØF skal lyde:

 «Artikkel 20

1.  Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal 
gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver 
tatt ved stikkprøvekontroll av såkorn som markedsføres i 
henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er 
obligatoriske eller skjønnsmessige. De sammenlignende 
analysene og forsøkene kan omfatte følgende:

– såkorn høstet i tredjestater,

– såkorn egnet til økologisk jordbruk,

– såkorn som markedsføres i forbindelse med bevaring 
in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske 
ressurser.

2.  Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal 
benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 
klassifisering og til å kontrollere at såkornet oppfyller de 
nødvendige vilkår.

3.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 21 
nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen 
skal underrette komiteen nevnt i artikkel 21 om den 
tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt 
om resultatene av dem.

4.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 
gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 
nr. 1 og 2.

Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige 
bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

5.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 
finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 
det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21.

6.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan 
gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 
personer som opptrer under statens ansvar.»

3.  Artikkel 16 i direktiv 68/193/EØF skal lyde:

«Artikkel 16

1.  Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk 
skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av 
prøver tatt ved stikkprøvekontroll av vinstokkmateriale 
for vegetativ formering som markedsføres i henhold til 
bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske 
eller skjønnsmessige, herunder dem som gjelder 
plantehelse. De sammenlignende analysene og forsøkene 
kan omfatte følgende:

– formeringsmateriale produsert i tredjestater,

– formeringsmateriale egnet til økologisk landbruk,

– formeringsmateriale som markedsføres i forbindelse 
med tiltak med sikte på å bevare genetisk mangfold.

2.  Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal 
benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 
klassifisering og til å kontrollere at formeringsmaterialet 
oppfyller de nødvendige vilkår.

3.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten i 
artikkel 17 treffe de tiltak som er nødvendige for å 
gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. 
Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 
17 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og 
forsøkene samt om resultatene av dem. Når det oppstår 
plantehelseproblemer, skal Kommisjonen underrette Den 
faste komité for plantehelse.
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4.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 
gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 
nr. 1 og 2.

Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige 
bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

5.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 
finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 
det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 17.

6.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan 
gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 
personer som opptrer under statens ansvar.»

4.  Artikkel 20 i direktiv 92/33/EØF skal lyde:

«Artikkel 20

1.  I medlemsstatene skal det gjennomføres forsøk 
på eller, når det er relevant, analyser av prøver for å 
kontrollere at formeringsmateriale og plantemateriale av 
grønnsaker oppfyller kravene og vilkårene i dette direktiv, 
herunder dem som gjelder plantehelse. Kommisjonen kan 
organisere kontroller av forsøkene ved representanter for 
medlemsstatene og for Kommisjonen.

2.  Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk kan 
gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver 
av frø fra formeringsmateriale og plantemateriale fra 
grønnsaker som markedsføres i henhold til bestemmelsene 
i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller 
skjønnsmessige, herunder dem som gjelder plantehelse. 
De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte 
følgende:

– formeringsmateriale og plantemateriale fra grønnsaker 
produsert i tredjestater,

– formeringsmateriale og plantemateriale fra grønnsaker 
egnet til økologisk landbruk,

– formeringsmateriale og plantemateriale fra grønnsaker 
som markedsføres i forbindelse med tiltak med sikte på 
å bevare genetisk mangfold.

3.  Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal 
benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 
undersøkelse av formeringsmateriale og plantemateriale 
fra grønnsaker og til å kontrollere at materialet oppfyller 
de nødvendige vilkår.

4.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet 
i artikkel 21 treffe de tiltak som er nødvendige for å 
gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. 
Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 
21 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og 
forsøkene samt om resultatene av dem. Når det oppstår 
plantehelseproblemer, skal Kommisjonen underrette Den 
faste komité for plantehelse.

5.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 
gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 
nr. 2 og 3.

Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige 
bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

6.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 
finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 
det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21.

7.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 2 og 3 kan 
gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 
personer som opptrer under statens ansvar.»

5.  Artikkel 20 i direktiv 92/34/EØF skal lyde:

«Artikkel 20

1.  I medlemsstatene skal det gjennomføres forsøk på 
eller, når det er relevant, analyser av prøver for å kontrollere 
at formeringsmateriale eller fruktplanter oppfyller kravene 
og vilkårene i dette direktiv, herunder dem som gjelder 
plantehelse. Kommisjonen kan organisere kontroller av 
forsøkene ved representanter for medlemsstatene og for 
Kommisjonen.

2.  Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk kan 
gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver 
av formeringsmateriale eller fruktplanter som markedsføres 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er 
obligatoriske eller skjønnsmessige, herunder dem som 
gjelder plantehelse. De sammenlignende analysene og 
forsøkene kan omfatte følgende:

– formeringsmateriale eller fruktplanter produsert i 
tredjestater,

– formeringsmateriale eller fruktplanter egnet til 
økologisk landbruk,

– formeringsmateriale eller fruktplanter som markedsføres 
i forbindelse med tiltak med sikte på å bevare genetisk 
mangfold.

3.  Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal 
benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 
undersøkelse av formeringsmateriale og fruktplanter og til 
å kontrollere at materialet oppfyller de nødvendige vilkår.

4.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet 
i artikkel 21 treffe de tiltak som er nødvendige for å 
gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. 
Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 
21 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og 
forsøkene samt om resultatene av dem. Når det oppstår 
plantehelseproblemer, skal Kommisjonen underrette Den 
faste komité for plantehelse.

5.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 
gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 
nr. 2 og 3.

Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige 
bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.
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6.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 
finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 
det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21.

7.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 2 og 3 kan 
gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 
personer som opptrer under statens ansvar.»

6.  Artikkel 14 i direktiv 98/56/EØF skal lyde:

«Artikkel 14

1.  Når det er hensiktsmessig, skal det i medlemsstatene 
gjennomføres forsøk på og analyser av prøver for å 
kontrollere at formeringsmateriale oppfyller kravene 
og vilkårene i dette direktiv. Kommisjonen kan 
organisere kontroller av forsøkene ved representanter for 
medlemsstatene og for Kommisjonen.

2.  Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal 
gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver 
av formeringsmateriale eller prydplanter som markedsføres 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er 
obligatoriske eller skjønnsmessige, herunder dem som 
gjelder plantehelse. De sammenlignende analysene og 
forsøkene kan omfatte følgende:

– formeringsmateriale produsert i tredjestater,

– formeringsmateriale egnet til økologisk landbruk,

– formeringsmateriale som markedsføres i forbindelse 
med tiltak med sikte på å bevare genetisk mangfold.

3.  Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal 
benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 
undersøkelse av formeringsmateriale av prydplanter og til 
å kontrollere at materialet oppfyller de nødvendige vilkår.

4.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet 
i artikkel 17 treffe de tiltak som er nødvendige for å 
gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. 
Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 17 
om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene 
samt om resultatene av dem. Når det oppstår problemer i 
forbindelse med organismer som omfattes av rådsdirektiv 
2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak mot 
innføring i Fellesskapet av organismer som er skadelige 
for planter eller planteprodukter og spredning av dem i 
Fellesskapet(*), skal Kommisjonen underrette Den faste 
komité for plantehelse, som også skal rådspørres om 
protokollene for fellesskapsanalyser dersom disse omfatter 
organismer som omfattes av direktiv 2000/29/EF.

5.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 
gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 
nr. 2 og 3.

Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige 
bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

6.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 
finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 
det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 17.

7.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 2 og 3 kan 
gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 
personer som opptrer under statens ansvar.»
________________
(*) EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1. Direktivet sist endret 

ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EFT L 122 av 
16.5.2003, s. 1).

7.  Artikkel 26 i direktiv 2002/54/EØF skal lyde:

«Artikkel 26

1.  Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal 
gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver 
tatt ved stikkprøvekontroll av betefrø som markedsføres i 
henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er 
obligatoriske eller skjønnsmessige. De sammenlignende 
analysene og forsøkene kan omfatte følgende:

– frø høstet i tredjestater,

– frø egnet til økologisk jordbruk,

– frø som markedsføres i forbindelse med bevaring 
in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske 
ressurser.

2.  Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal 
benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 
klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de 
nødvendige vilkår.

3.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet i 
artikkel 28 nr. 2 vedta de bestemmelser som er nødvendige 
for å gjennomføre de sammenlignende analysene og 
forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt 
i artikkel 28 nr. 1 om den tekniske tilretteleggingen av 
analysene og forsøkene samt om resultatene av dem.

4.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 
gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 
nr. 1 og 2.

Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige 
bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

5.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 
finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 
det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 28 nr. 2.

6.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan 
gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 
personer som opptrer under statens ansvar.»
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8.  Artikkel 43 i direktiv 2002/55/EØF skal lyde:

«Artikkel 43

1.  Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk 
skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll 
av prøver tatt ved stikkprøvekontroll av grønnsakfrø 
som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette 
direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige. 
De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte 
følgende:

– frø høstet i tredjestater,

– frø egnet til økologisk landbruk,

– frø som markedsføres i forbindelse med bevaring 
in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske 
ressurser.

2.  Disse sammenlignende analysene og -forsøkene skal 
benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 
klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de 
nødvendige vilkår.

3.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet 
i artikkel 46 nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å 
gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. 
Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 46 
nr. 1 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og 
forsøkene samt om resultatene av dem.

4.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 
gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 
nr. 1 og 2.

Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige 
bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

5.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 
finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 
det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 46 nr. 2.

6.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan 
gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 
personer som opptrer under statens ansvar.»

9.  Artikkel 20 i direktiv 2002/56/EØF skal lyde:

«Artikkel 20

1.  Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk 
skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll 
av prøver tatt ved stikkprøvekontroll av settepoteter som 
markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, 
enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige, herunder 
dem som gjelder plantehelse. De sammenlignende 
analysene og forsøkene kan omfatte følgende:

– settepoteter høstet i tredjestater,

– settepoteter egnet til økologisk landbruk,

– settepoteter som markedsføres i forbindelse 
med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av 
plantegenetiske ressurser.

2.  Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal 
benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 
klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de 
nødvendige krav.

3.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet 
i artikkel 25 nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å 
gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. 
Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 25 
nr. 1 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og 
forsøkene samt om resultatene av dem. Når det oppstår 
plantehelseproblemer, skal Kommisjonen underrette Den 
faste komité for plantehelse.

4.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 
gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 
nr. 1 og 2.

Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige 
bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

5.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 
finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 
det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 25 nr. 2.

6.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan 
gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 
personer som opptrer under statens ansvar.

7.  Kommisjonen kan etter framgangsmåten omhandlet 
i artikkel 25 nr. 2 helt eller delvis forby markedsføring av 
settepoteter som er høstet i et bestemt område i Fellesskapet 
dersom avkom av offisielle prøver av basissettepoteter 
eller sertifiserte settepoteter som er høstet i vedkommende 
område og dyrket fram i én eller flere fellesskapsanalyser 
eller -forsøk, i tre år på rad har avveket betydelig fra 
minstekravene fastsatt i vedlegg I punkt 1 bokstav c), 
punkt 2 bokstav c) og punkt 3 og 4.

8.  Tiltak som er truffet i henhold til bestemmelsene i nr. 
7, skal oppheves straks det med tilstrekkelig sikkerhet er 
fastslått at basissettepotetene og de sertifiserte settepotetene 
høstet i vedkommende område i Fellesskapet vil oppfylle 
minstekravene omhandlet i nr. 7 i framtiden.

10.  Artikkel 23 i direktiv 2002/57/EØF skal lyde:

«Artikkel 23

1.  Fellesskapsanalyser og -forsøk skal gjennomføres 
innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver tatt ved 
stikkprøvekontroll av frø fra oljevekster og fibervekster 
som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette 
direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige. 
De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte 
følgende:

– frø høstet i tredjestater,

– frø egnet til økologisk landbruk,

– frø som markedsføres i forbindelse med bevaring 
in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske 
ressurser.
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2.  Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal 

benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for 

klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de 

nødvendige vilkår.

3.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 25 

nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 

de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen 

skal underrette komiteen nevnt i artikkel 25 nr. 1 om den 

tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt 

om resultatene av dem.

4.  Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til 

gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i 

nr. 1 og 2.

Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige 

bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

5.  Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et 

finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av 

det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 25 nr. 2.

6.  Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan 

gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske 

personer som opptrer under statens ansvar.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 10. oktober 2003 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.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 18. juni 2003.

   For Rådet

   G. DRYS

   Formann


