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KOMMISJONSVEDTAK

av 30. januar 2004

om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse frø av arten Vicia Faba L. som ikke tilfredsstiller 
kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2004) 161]

(2004/130/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster (1), sist endret ved 
direktiv 2003/61/EF(2), særlig artikkel 17 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I Det forente kongerike er mengden av tilgjengelig frø av 
vårsorter av bønnevikke (Vicia faba L.) som er tilpasset 
de nasjonale klimaforholdene og tilfredsstiller spireevne-
kravene i direktiv 66/401/EØF, utilstrekkelig og er derfor 
ikke stor nok til å dekke behovene i denne medlemssta-
ten.

2) Det er ikke mulig å dekke etterspørselen etter frø av 
denne arten på en tilfredsstillende måte med frø som 
tilfredsstiller alle kravene fastsatt i direktiv 66/401/EØF, 
fra andre medlemsstater eller fra tredjestater.

3) Det bør derfor tillates at Det forente kongerike i et tids-
rom som utløper 15. februar 2004, kan tillate markeds-
føring av frø av denne arten som oppfyller mindre strenge 
krav.

4) I tillegg bør det tillates markedsføring av disse frøene i 
andre medlemsstater som kan forsyne Det forente konge-
rike med frø av denne arten, uten hensyn til om frøene er 
høstet i en medlemsstat eller i en tredjestat som omfattes 
av rådsvedtak 2003/17/EF om likeverd for feltinspeksjo-
nar som er utførde i tredjestatar med omsyn til frøprodu-
serande planter, og om likeverd for frø som er produsert 
i tredjestatar(3).

5) Det er hensiktsmessig at Det forente kongerike fungerer 
som koordinator for å sikre at den samlede mengde frø 
som tillates omsatt i henhold til dette vedtak, ikke over-
stiger den største mengden som er fastsatt i vedtaket.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Markedsføring i Fellesskapet av frø av vårsorter av bønne-
vikke (Vicia faba L.) som ikke tilfredsstiller kravene til minste 
spireevne fastsatt i direktiv 66/401/EØF, skal være tillatt i et 
tidsrom som utløper 15. februar 2004, i samsvar med vilkårene 
fastsatt i vedlegget til dette vedtak og etter følgende regler:

a) spireevnen må være minst den som er fastsatt i vedlegget 
til dette vedtak,

b) den offisielle etiketten må angi spireevnen som er fastslått 
ved den offisielle undersøkelsen foretatt i henhold til artik-
kel 2 nr. 1 punkt C bokstav d) i direktiv 66/401/EØF.

c) frøene må først ha vært markedsført i samsvar med artikkel 
2 i dette vedtak.

Artikkel 2

En frøleverandør som ønsker å markedsføre frøene nevnt i 
artikkel 1, skal søke om tillatelse i medlemsstaten han er eta-
blert i eller som han importerer til.

Den berørte medlemsstat skal tillate at leverandøren markeds-
fører frøene, med mindre:

a) det er skjellig grunn til å tvile på om leverandøren er i 
stand til å markedsføre den frømengden han har søkt om 
tillatelser for, eller

b) den samlede mengde som er tillatt markedsført i henhold 
til det aktuelle unntaket, vil overstige den største mengden 
fastsatt i vedlegget.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal gi hverandre gjensidig administrativ 
bistand ved anvendelsen av dette vedtak.

Det forente kongerike skal fungere som koordinerende med-
lemsstat med hensyn til artikkel 1 for å sikre at den samlede 
mengde som tillates markedsført, ikke overstiger den største 
mengden fastsatt i vedlegget.
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 30.4.2004, s. 68, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2004 av 29. oktober 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 3.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23.
(3) EFT L 8 av 14.1.2003, s. 10. Vedtaket sist endret ved vedtak 2003/403/EF 

(EUT L 141 av 7.6.2003, s. 23).
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En medlemsstat som mottar en søknad etter artikkel 2, skal 
umiddelbart underrette den koordinerende medlemsstat om 
hvilken mengde søknaden gjelder. Den koordinerende med-
lemsstat skal umiddelbart opplyse den underrettende medlems-
stat om hvorvidt en tillatelse vil føre til at den største mengden 
overstiges.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen og 
de øvrige medlemsstatene om de mengder de har gitt markeds-
føringstillatelse for i henhold til dette vedtak. 

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. januar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

______

VEDLEGG

Art Sort
Største mengde

(tonn)
Minste spireevne
(% av rene frø)

Vicia faba L. Ashleigh, Compass, Hobbit, Lobo, 
Maris Bead, Meli, Nile, Oena, Quattro, 
Syncro, Victor

4 035 75


