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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 
av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter 
og næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 599/2003(2), særlig artikkel 6 nr. 3 bokstav b) annet 
og tredje strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 
2092/91 kan medlemsstatene som et unntak godkjenne 
at frø og vegetativt formeringsmateriale som ikke er 
framstilt etter økologisk produksjonsmetode, brukes i en 
overgangsperiode som utløper 31. desember 2003, dersom 
produsentene ikke er i stand til å skaffe formeringsmateriale 
framstilt etter økologisk produksjonsmetode.

2) Fellesskapets regelverk for frø og vegetativt 
formeringsmateriale får også anvendelse i henhold til 
artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

3) Innenfor økologisk landbruk er det et viktig prinsipp 
å bevare det biologiske mangfoldet, og det bør derfor 
sikres at gårdbrukere har et stort utvalg av kultivarer 
og sorter, herunder lokale kultivarer og sorter, å velge 
mellom.

4) Det er klart at det for visse arter som dyrkes innenfor 
Fellesskapet, ikke vil være tilstrekkelige mengder 
økologisk framstilt frø og vegetativt formeringsmateriale 
tilgjengelig etter 31. desember 2003.

5) Det bør derfor fortsatt være mulig å bruke frø og 
vegetativt formeringsmateriale som ikke er framstilt etter 
økologisk produksjonsmetode, dersom det ikke er mulig 
å få tak i frø eller vegetativt formeringsmateriale framstilt 
etter økologisk produksjonsmetode.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EUT L 85 av 2.4.2003, s. 15.

6) For arter der det i framtiden vil finnes tilstrekkelige 
mengder økologisk framstilt frø eller vegetativt 
formeringsmateriale av et betydelig antall sorter, 
bør det ikke være mulig å bruke frø eller vegetativt 
formeringsmateriale som ikke er framstilt etter økologisk 
produksjonsmetode. Det bør derfor opprettes en liste over 
de artene som ikke omfattes av unntaket.

7) Anvendelsen av unntaket for vegetativt 
formeringsmateriale, unntatt settepoteter, bør overlates til 
medlemsstatene, inntil det kan vedtas passende kriterier 
på fellesskapsplan.

8) Det er viktig med større åpenhet om tilbudet av og 
etterspørselen etter frø og vegetativt formeringsmateriale 
framstilt etter økologisk produksjonsmetode, for å 
fremme produksjonen og bruken av frø og vegetativt 
formeringsmateriale framstilt etter denne metoden.

9) Hver medlemsstat bør derfor sørge for at det opprettes 
en database for registrering av frø og settepoteter som 
er framstilt etter økologisk produksjonsmetode, og som 
oppfyller de alminnelige kriteriene for framstilling av 
frø og vegetativt formeringsmateriale, og at brukerne 
har tilgang til denne databasen. I denne forbindelse 
bør det, for å lette tilgangen til opplysningene, 
utvikles en ensartet modell for registreringsskjemaet 
som frøleverandørene skal bruke til å registrere frø og 
settepoteter i databasene.

10) Hver medlemsstat bør offentliggjøre en rapport om de 
tillatelsene den har gitt, til orientering for alle berørte 
parter, medlemsstatene og Kommisjonen.

11) Etter to års erfaring bør systemet gjennomgås grundig for 
å avgjøre i hvilken utstrekning gårdbrukerne har brukt 
økologisk framstilt frø og vegetativt formeringsmateriale. 
I denne forbindelse bør Kommisjonen vurdere muligheten 
for å opprette en database på fellesskapsplan.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 —

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003

av 14. august 2003

om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 
med hensyn til visse arter av frø og vegetativt formeringsmateriale og om fastsettelse av 

saksbehandlingsregler og kriterier for dette unntaket(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 15.8.2003, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2005 av 10. juni 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52 av 13.10.2005, s. 3.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE REGLER

Artikkel 1

Videreføring av unntaket

1.  Unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i forordning (EØF) 
nr. 2092/91, som innebærer at medlemsstatene kan tillate bruk 
av frø eller vegetativt formeringsmateriale som ikke er framstilt 
etter økologisk produksjonsmetode, under forutsetning av at 
vilkårene fastsatt i nevnte artikkel er oppfylt, videreføres etter 
31. desember 2003 for arter som ikke er oppført i vedlegget til 
denne forordning.

I artikkel 3-14 fastsettes det saksbehandlingsregler og kriterier 
for anvendelsen av unntaket for frø og settepoteter nevnt i 
første ledd.

2.  Vedlegget til denne forordning skal omfatte arter for 
hvilke det etter framgangsmåten i artikkel 14 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 er fastslått at økologisk framstilte frø eller 
settepoteter er tilgjengelige i tilstrekkelige mengder og for et 
stort antall sorter i alle deler av Fellesskapet.

Artene oppført i vedlegget kan ikke godkjennes i henhold til 
unntaket nevnt i nr. 1, med mindre det kan begrunnes med et 
av formålene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav d).

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning

a) gjelder definisjonene i forordning (EØF) nr. 2092/91,

b) menes med «leverandør» en næringsdrivende som selger 
frø eller settepoteter til andre næringsdrivende.

KAPITTEL II

ANVENDELSE AV UNNTAKET

Artikkel 3

Bruk av frø eller settepoteter som ikke er framstilt etter 
økologisk produksjonsmetode

Medlemsstatene kan etter framgangsmåten i artikkel 5 tillate 
bruk av frø og settepoteter som ikke er framstilt etter økologisk 
produksjonsmetode, forutsatt at frøene og settepotetene

a) ikke er behandlet med andre plantefarmasøytiske produkter 
enn dem som er godkjent for behandling av frø i del B i 
vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91, med mindre 

kjemisk behandling er foreskrevet av medlemsstatenes 
vedkommende myndighet i samsvar med rådsdirektiv 
2000/29/EF(1) av hensyn til plantehelsen for alle sorter 
av en gitt art i området der frøene eller settepotetene skal 
brukes, og

b) er produsert uten bruk av genmodifiserte organismer og/
eller produkter avledet av slike organismer.

Artikkel 4

Myndigheter eller organer med ansvar for å gi tillatelser

Kontrollmyndighetene eller -organene nevnt i artikkel 9 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91 er ansvarlige for å gi tillatelsen 
nevnt i artikkel 5 i denne forordning, med mindre medlemsstaten 
utpeker andre myndigheter eller organer som overvåkes av den 
berørte medlemsstaten.

Artikkel 5

Vilkår for å gi tillatelser

1.  Det kan gis tillatelse til bruk av frø eller settepoteter som 
ikke er framstilt etter økologisk produksjonsmetode, bare i 
følgende tilfeller:

a) dersom ingen sort av den art som brukeren ønsker å 
anvende, er registrert i databasen i henhold til artikkel 6,

b) dersom ingen leverandør kan levere frøene eller 
settepotetene før såing eller planting, når brukeren har 
bestilt frøene eller settepotetene i rimelig tid,

c) dersom den sort som brukeren ønsker å anvende, ikke er 
registrert i databasen, og brukeren kan godtgjøre at ingen 
av de registrerte alternativene av samme art er egnet, og at 
tillatelsen derfor er avgjørende for brukerens produksjon,

d) dersom det kan begrunnes med at materialet skal brukes til 
forskning, til undersøkelse som ledd i små frilandsforsøk 
eller til sortsbevaring, godkjent av vedkommende 
myndighet i medlemsstaten.

2.  Tillatelsen skal gis før avlingen sås.

3.  Tillatelsen skal gis bare til enkeltbrukere og for én sesong 
av gangen, og myndigheten eller organet som er ansvarlig for 
tillatelsene, skal registrere hvilken mengde frø eller settepoteter 
det gis tillatelse til.

(1) EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1.
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4.  Som unntak fra nr. 3 kan vedkommende myndighet i 
medlemsstaten gi alle brukere en generell tillatelse for en gitt

art dersom og så lenge vilkåret i nr 1 bokstav a) er oppfylt, – 
eller

sort dersom og så lenge vilkårene i nr 1 bokstav c) er – 
oppfylt.

Slike tillatelser skal angis tydelig i databasen.

5.  Det kan gis tillatelser i de periodene da databasen 
oppdateres, i samsvar med artikkel 7 nr. 3.

KAPITTEL III

REGLER FOR REGISTRERING AV FRØ ELLER 
SETTEPOTETER SOM ER FRAMSTILT ETTER 

ØKOLOGISK PRODUKSJONSMETODE

Artikkel 6

Database

1.  Hver medlemsstat skal sørge for at det opprettes en 
elektronisk database for oppføring av de sortene frø eller 
settepoteter framstilt etter økologisk produksjonsmetode som 
beskrevet i artikkel 6 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91, som 
er tilgjengelige på statens territorium.

2.  Databasen skal forvaltes enten av vedkommende 
myndighet i medlemsstaten eller av en myndighet eller et 
organ utpekt til dette formål av medlemsstaten, heretter kalt 
«databaseforvalter». Medlemsstatene kan også utpeke en 
myndighet eller et privat organ i en annen medlemsstat.

3.  Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om hvilken myndighet eller hvilket 
privat organ som er utpekt til å forvalte databasen.

Artikkel 7

Registrering

1.  Sorter som det er frø eller settepoteter framstilt etter 
økologisk produksjonsmetode tilgjengelig av, skal registreres i 
databasen på anmodning fra leverandøren.

2.  Enhver sort som ikke er registrert i databasen, skal anses 
som ikke tilgjengelig ved anvendelsen av artikkel 5 i denne 
forordning.

3.  Hver medlemsstat skal treffe en beslutning om i hvilken 
periode av året databasen regelmessig skal oppdateres for 
alle arter eller artsgrupper som dyrkes på statens område. 
Databasen skal inneholde opplysninger om dette.

Artikkel 8

Vilkår for registrering

1.  For at det skal kunne foretas en registrering må 
leverandøren kunne

a) godtgjøre at vedkommende selv, eller dersom leverandøren 
handler bare med ferdigpakkede frø eller settepoteter, 
den foregående næringsdrivende, har vært underlagt 
kontrollordningen nevnt i artikkel 9 i forordning (EØF)  
nr. 2092/91,

b) godtgjøre at de frøene eller settepotetene som skal bringes 
i omsetning, oppfyller de generelle kravene til frø og 
vegetativt formeringsmateriale,

c) gjøre tilgjengelig alle opplysninger som kreves i henhold 
til artikkel 9 i denne forordning, og oppdatere disse 
opplysningene på anmodning fra databaseforvalteren, eller 
så snart en oppdatering er nødvendig, for å sikre at 
opplysningene er pålitelige.

2.  Databaseforvalteren kan etter avtale med vedkommende 
myndighet i medlemsstaten avslå en leverandørs søknad om 
registrering, eller slette en allerede godkjent registrering, 
dersom leverandøren ikke oppfyller kravene i nr. 1.

Artikkel 9

Registerte opplysninger

1.  For hver registrerte sort og hver leverandør skal databasen 
minst inneholde følgende opplysninger:

a) artens vitenskapelige navn og sortsnavnet,

b) navn og kontaktopplysninger for leverandøren eller dennes 
representant,

c) i hvilket område leverandøren kan levere frøene eller 
settepotetene til brukeren innenfor normal leveringstid,

d) i hvilken stat eller region sorten er kontrollert og godkjent 
for oppføring i den felles sortsliste for jordbruksvekster 
eller for grønnsaksarter,

e) fra hvilken dato frøene eller settepotetene vil være 
tilgjengelige,

f) navnet og/eller kodenummeret til kontrollmyndigheten 
eller -organet som er ansvarlig for å kontrollere den 
næringsdrivende, som nevnt i artikkel 9 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91.

2.  Leverandøren skal umiddelbart underrette 
databaseforvalteren dersom noen av de registrerte sortene 
ikke lenger er tilgjengelige. Endringene skal registreres i 
databasen.

3.  I tillegg til opplysningene i nr. 1 skal databasen inneholde 
en liste over de artene som er oppført i vedlegget.
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Artikkel 10

Tilgang til opplysninger

1.  Opplysningene i databasen skal være gratis tilgjengelige 
via Internett for brukerne av frø og settepoteter og for 
offentligheten. Medlemsstatene kan beslutte at brukere som 
er registrert i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav a) i 
forordning (EØF) nr. 2092/91, på anmodning kan få en 
utskrift av opplysningene om en eller flere artsgrupper fra 
databaseforvalteren.

2.  Medlemsstatene skal sørge for at alle brukere som er 
registrert i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav a) i forordning 
(EØF) nr. 2092/91, minst én gang i året skal underrettes om 
systemet og hvordan de kan finne opplysningene i databasen.

Artikkel 11

Registreringsgebyr

For hver registrering kan det kreves et gebyr som skal tilsvare 
kostnadene ved å opprette og vedlikeholde opplysningene i 
databasen. Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal 
godkjenne størrelsen på gebyret som databaseforvalteren kan 
kreve.

KAPITTEL IV

RAPPORT OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 12

Årsrapport

1.  De myndigheter eller organer som er utpekt til å 
gi tillatelser i henhold til artikkel 4, skal registrere alle 
tillatelser og videreformidle disse opplysningene i en 
rapport til vedkommende myndighet i medlemsstatene og til 
databaseforvalteren.

Rapporten skal for hver art som det er gitt tillatelse for i 
henhold til artikkel 5 nr. 1, inneholde følgende opplysninger:

a) artens vitenskapelige navn og sortsnavnet,

b) begrunnelsen for tillatelsen angitt med en henvisning til 
artikkel 5 nr. 1 bokstav a), b), c) eller d),

c) det samlede antall tillatelser,

d) den samlede mengden frø eller settepoteter,

e) kjemisk behandling av hensyn til plantehelsen som nevnt i 
artikkel 3 bokstav a).

2.  For tillatelser i henhold til artikkel 5 nr. 4 skal rapporten 
inneholde opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) og opplysninger 
om hvilken periode tillatelsene gjaldt.

Artikkel 13

Sammendragsrapport

Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal innen 31. mars 
hvert år samle rapportene og sende en sammendragsrapport 
om alle tillatelsene som medlemsstatene gav det foregående 
kalenderår, til Kommisjonen og de andre medlemsstatene. 
Rapporten skal inneholde opplysningene nevnt i artikkel 12. 
Opplysningene skal offentliggjøres i databasen. Vedkommende 
myndighet kan delegere arbeidet med å samle rapportene til 
databaseforvalteren.

Artikkel 14

Opplysninger på anmodning

På anmodning fra en medlemsstat eller Kommisjonen skal 
detaljerte opplysninger om de enkelte tillatelsene som er 
gitt, gjøres tilgjengelige for de øvrige medlemsstater eller 
Kommisjonen.

Artikkel 15

Revisjon

Innen 31. juli 2006 skal Kommisjonen undersøke 
tilgjengeligheten av frø og vegetativt formeringsmateriale 
som er framstilt etter økologisk produksjonsmetode, i hvilken 
utstrekning disse anvendes, den faktiske gjennomføring 
av denne forordning, og, dersom det er nødvendig, foreta 
nødvendige endringer.

Artikkel 16

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 14. august 2003.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Kommisjonen undersøker for tiden dette spørsmålet sammen med medlemsstatene for å opprette en liste over arter 
som skal oppføres i vedlegget, i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91.


