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KOMMISJONSVEDTAK

av 29. mars 2004

om tillatelse til at Tsjekkia, Estland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia kan utsette anvendelsen av visse 
bestemmelser i rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med hensyn til markedsføring av frø av visse sorter(*)

[meddelt under nummer K(2004) 962]

(2004/297/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Tsjekkia, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til tiltredelsesakten for Tsjekkia, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia, særlig artikkel 42, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 42 i tiltredelsesakten kan 
Kommisjonen vedta overgangstiltak dersom disse 
tiltakene er nødvendige for å lette overgangen fra 
den gjeldende ordningen i de nye medlemsstatene til 
ordningen som følger av anvendelsen av Fellesskapets 
regler på veterinær- og plantehelseområdet. Blant disse 
reglene er regler for markedsføring av frø.

2) Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den 
felles sortsliste for jordbruksvekster(1) og rådsdirektiv  
2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av 
grønnsakfrø(2) fastsetter at frø av sorter av plantearter 
som omfattes av direktivene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i 
direktiv 2002/53/EF eller artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i 
direktiv 2002/55/EF, kan markedsføres bare dersom 
kravene i artikkel 4 nr. 1 og artikkel 7 og 11 i disse to 
direktivene er oppfylt.

3) Markedsføring av frø av visse sorter ville måtte forbys 
i Tsjekkia, Estland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia 
fra tiltredelsesdatoen med mindre det blir gitt unntak fra 
disse bestemmelsene.

4) For å gjøre det mulig for disse landene å treffe og 
gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at de 
aktuelle sortene er tillatt i samsvar med prinsippene 
i fellesskapssystemet, bør de derfor, i et tidsrom på 
tre år fra tiltredelsesdatoen, kunne utsette anvendelsen 
av direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med hensyn 
til markedsføring på sitt territorium av frø av sortene 
oppført i deres respektive sortslister, i samsvar med 
andre prinsipper enn dem som er fastsatt i de ovennevnte 
direktivene.

5) 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

Som unntak fra artikkel 4 nr. 1, artikkel 7 og artikkel 11 i 
direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF kan Tsjekkia, Estland, 
Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia i et tidsrom på tre år etter 
tiltredelsesdatoen utsette anvendelsen av direktivene med 
hensyn til markedsføring på sitt territorium av frø av sortene 
av plantearter til jordbruksformål og grønnsakarter som ikke er 
offisielt godkjent i samsvar med bestemmelsene i direktivene.

2007/EØS/31/09

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 1.4.2004, s. 66, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2004 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. 4.

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1829/2003.
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I løpet av dette tidsrommet skal slike frø markedsføres bare 
på territoriet til den berørte medlemsstat. Enhver etikett eller 
ethvert dokument, offisielt eller annet, som er påført eller som 
ledsager frøpartiet i henhold til dette vedtak, skal tydelig angi 
at frøene er beregnet på å markedsføres utelukkende på den 
berørte stats territorium.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra og med ikrafttredelsesdatoen 
for tiltredelsestraktaten for Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia under 
forutsetning av at traktaten trer i kraft.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen


