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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 13a, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 66/401/EØF fastsettes et partis største tillatte 
vekt for å unngå uensartethet i frøpartier i forbindelse 
med frøkontroller.

2) Endringer i produksjons- og markedsføringspraksis for 
frø, særlig med hensyn til større frøavlinger og måter 
å transportere frø på, herunder i bulk, gjør det ønskelig 
å øke den største tillatte vekten for partier med frø fra 
gress.

3) Ved kommisjonsvedtak 2002/454/EF(2) ble det organisert 
et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største 
vekten til et parti med visse frø fra fôrvekster i samsvar 
med direktiv 66/401/EØF, som skulle avsluttes 1. juni 
2003. Det var imidlertid ingen frøforetak som deltok, 
siden det i henhold til nevnte vedtak måtte gjennomføres 
en kontroll av uensartethet for hvert eneste frøparti som 
ble produsert under forsøket, noe som ville medført store 
tilleggskostnader.

4) Ifølge gjeldende internasjonal praksis, det vil si den 
tekniske protokollen til ISTA (Det internasjonale 
frøkontrollforbund) og ISF (International Seed Federation) 
som ble godkjent av ISTAs ledergruppe 10. februar 2006 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 6.2.2007, s. 161, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2007 av 6. juli 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60, 13.12.2007, s. 8.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv 
2004/117/EF (EUT L 14 av 18.1.2005, s. 18).

(2) EFT L 155 av 14.6.2002, s. 57.

og vedtatt av Rådet for OECD (Organisasjonen for 
økonomisk samarbeid og utvikling) 24. mai 2006, er det 
tillatt med framgangsmåter der den største vekten til et 
parti kan økes for gress.

5) For å kontrollere i praksis under hvilke forhold et 
produksjonsanlegg kan produsere tilstrekkelig ensartede, 
store frøpartier, bør det organiseres et tidsbegrenset 
forsøk der den største vekten til et parti med gress økes.

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

1. Som unntak fra artikkel 7 nr. 2 i direktiv 66/401/EØF og 
vedlegg III til nevnte direktiv, skal den største vekten til et parti 
for medlemsstater som deltar i det tidsbegrensede forsøket, og 
for frø av sortene oppført i kolonne 1 i vedlegg III til direktivet 
under overskriften «GRAMINEAE», være 25 tonn.

2. For medlemsstater som deltar i det tidsbegrensede 
forsøket, får vilkårene fastsatt i vedlegget til dette vedtak 
anvendelse i tillegg til vilkårene fastsatt i direktiv 66/401/
EØF.

3. Medlemsstater som deltar i forsøket skal underrette 
Kommisjonen om dette. De kan trekke seg fra forsøket når som 
helst ved å underrette Kommisjonen om dette.

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. desember 2006

om et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største vekten til et parti med visse frø fra 
fôrvekster i samsvar med rådsdirektiv 66/401/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2006) 6572]

(2007/66/EF)

 2010/EØS/67/29
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. mars hvert år framlegge for 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene en rapport om 
forsøksresultatene for foregående år.

Artikkel 3

Det tidsbegrensede forsøket starter 1. januar 2007 og avsluttes 
30. juni 2012.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Vilkårene omhandlet i artikkel 1:

a) ved avvik fra den største størrelsen for partier med frø fra gress, skal ISTA/ISF-forsøket med partistørrelser for frø 
fra fôrvekster(1), som ble vedtatt av OECD-rådet 24. mai 2006, anvendes.

b) frøprodusenter skal være offisielt godkjent av klassifiseringsmyndigheten.

c) den offisielle etiketten som er pålagt ved direktiv 66/401/EØF, skal være påført nummeret til dette vedtak etter 
ordene «EFs regler og standarder».

d) prøver leveres til sammenlignende fellesskapsforsøk av en medlemsstat som deltar i det tidsbegrensede forsøket, 
skal være avledet fra partier med frø som er offisielt sertifiserte i samsvar med vilkårene for dette forsøket.

e) klassifiseringsmyndigheten skal overvåke forsøket og ved behov kontrollere inntil 5 % av kontrollene av 
uensartethet.

___________________

1 () http://www.seedtest.org/en/content —-1 — 1039.html)


