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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 13a,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av betefrø(3), særlig artikkel 19,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av grønnsakfrø(4), særlig artikkel 33,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(5), særlig 
artikkel 16, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Offentlige feltinspeksjoner av avlinger er en forutsetning 
for klassifisering av basisfrø og foredlet frø fra generasjo-
nene før basisfrø. For sertifiserte frø ble det imidlertid for 
en tid tilbake mulig å velge mellom offentlige feltinspek-
sjoner og feltinspeksjoner under offentlig tilsyn.

2) Å gi muligheten til å velge mellom offentlige feltinspek-
sjoner og feltinspeksjoner under offentlig tilsyn kan også 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 27.6.2012, s. 90, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2013 av 1. februar 2013 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 31 av 30.5.2013, s. 6.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(3) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12.
(4) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33.
(5) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74.

være et bedre alternativ til å kreve offentlige feltinspek-
sjoner for basisfrø og foredlet frø fra generasjoner før 
basisfrø. Et tidsbegrenset forsøk bør derfor gjennomføres 
for å vurdere dette alternativet.

3) Idet det tas hensyn til den erfaring som er gjort med felt-
inspeksjoner under offentlig kontroll med hensyn til ser-
tifiserte frø, bør forsøket utføres med de samme bestem-
melsene som anvendes for sertifiserte frø for å vurdere 
om disse bestemmelsene egner seg til bruk for basisfrø og 
foredlet frø fra generasjonene før basisfrø.

4) Det er nødvendig å frita medlemsstater som deltar i for-
søket for forpliktelsene med hensyn til offentlige feltin-
speksjoner fastsatt i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 
2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF.

5) Medlemsstater som deltar i forsøket, bør rapportere årlig.

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med ut-
talelse fra Den faste komité for frø og formeringsmate-
riale innen jordbruk, hagebruk og skogbruk —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål

Et tidsbegrenset forsøk gjennomføres på unionsplan for å 
vurdere, med hensyn til klassifisering av basisfrø og foredlet 
frø fra generasjonene før basisfrø, om muligheten til å velge 
mellom offentlige feltinspeksjoner og feltinspeksjoner under 
offentlig kontroll, utført i samsvar med artikkel 2 og 3, kan 
være et bedre alternativ til offentlige feltinspeksjoner, og om 
de samme bestemmelsene som anvendes for klassifisering av 
sertifiserte frø skal anvendes for basisfrø og foredlet frø fra 
generasjonene før basisfrø.

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING

av 25. juni 2012

om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 
2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av ba-

sisfrø og foredlet frø fra generasjonene før basisfrø
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Formålet med forsøket er å avgjøre om kravet til offentlige 
feltinspeksjoner kan erstattes av et krav om enten offentlige 
feltinspeksjoner eller feltinspeksjoner under offentlig kontroll 
for basisfrø og foredlet frø fra generasjonene før basisfrø når 
det gjelder følgende bestemmelser:

a)  artikkel 2 nr. 1 del B nr. 1 bokstav d) og 14a bokstav a) i 
direktiv 66/401/EØF og nr. 6 i vedlegg I til nevnte direktiv,

b)  artikkel 2 nr. 1 del C bokstav d), artikkel 2 nr. 1 del Ca bok-
stav c), artikkel 2 nr. 1 del D nr. 1 bokstav d), artikkel 2 nr. 
1 del D nr. 2 bokstav b), artikkel 2 nr. 1 del D nr. 3 bokstav 
c) og artikkel 14a bokstav a) i direktiv 66/402/EØF og nr. 7 
i vedlegg I til nevnte direktiv,

c)  artikkel 2 nr. 1 bokstav c) iv) og artikkel 21 bokstav a) i 
direktiv 2002/54/EF og del A nr. 4 i vedlegg I til nevnte 
direktiv,

d)  artikkel 2 nr. 1 bokstav c) iv) og artikkel 35 bokstav a) i 
direktiv 2002/55/EF og nr. 2 i vedlegg I til nevnte direktiv,

e)  artikkel 2 nr. 1 bokstav c) iv), artikkel 2 nr. 1 bokstav d) nr. 
1 ii), artikkel 2 nr. 1 bokstav d) nr. 2 iii) og artikkel 18 bok-
stav a) i direktiv 2002/57/EF og nr. 5 i vedlegg I til nevnte 
direktiv.

Artikkel 2

Kontrollører som utfører inspeksjoner under offentlig 
tilsyn

Deltakende medlemsstater skal sørge for at kontrollører som 
utfører inspeksjoner under offentlig tilsyn, oppfyller følgende 
vilkår:

a)  De har de nødvendige faglige kvalifikasjoner.

b)  De drar ikke personlig fordel av inspeksjonene.

c)  De innehar offentlig godkjenning fra frøklassifiserings-
myndigheten i den berørte medlemsstaten til å utføre in-
speksjoner under offentlig tilsyn, og slik godkjenning skal 
innebære at kontrollørene enten har avlagt ed eller under-
tegnet en skriftlig erklæring der de forplikter seg til å over-
holde reglene for offentlige inspeksjoner.

d)  De utfører inspeksjonene under tilsyn av vedkommende 
frøklassifiseringsmyndighet.

Artikkel 3

Inspeksjoner av avlinger og høstet frø

1.  Deltakende medlemsstater skal sørge for at inspeksjoner 
av avlinger og høstet frø oppfyller kravene fastsatt i nr. 2-5.

2.  Avlingen som skal kontrolleres, skal være dyrket fra 
frø som har gjennomgått offentlig etterkontroll der resultatet 

oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I til direktiv 66/401/EØF, 
66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF.

3.  For grønnsaker som omfattes av direktiv 2002/55/
EF, skal en andel på minst 20 % av avlingen kontrolleres av 
vedkommende myndighet. For andre avlinger skal andelen 
være minst 5 %. Følgende ulike andeler skal anvendes for å 
fastslå passende nivå på kontrollene for kategoriene av basisfrø 
og foredlet frø fra generasjoner før basisfrø: 5, 10, 15 og 20 %.

4.  En andel av prøvene fra frøpartier høstet fra avlingene, 
skal inndras for offentlig etterkontroll og eventuelt offentlig 
frøkontroll i laboratorium for bestemmelse av sortsekthet og 
renhet. Medlemsstater skal merke de frøpartier som er blitt 
kontrollert ved feltinspeksjon under offentlig tilsyn.

5.  Medlemsstatene som deltar i forsøket, skal sammenligne 
de offentlig feltinspeksjonene med de som er gjort på samme 
felt under offentlig tilsyn.

Artikkel 4

Medlemsstatenes deltaking

Enhver medlemsstat kan delta i forsøket.

Medlemsstater som deltar i forsøket (heretter kalt «deltakende 
medlemsstater»), skal underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om hvilke arter, kategorier og regioner som 
omfattes av deres deltaking og om eventuelle restriksjoner.

Medlemsstater kan trekke seg fra forsøket når som helst ved å 
underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 5

Fritak

I forbindelse med forsøket fritas deltakende medlemsstater for 
forpliktelsene om offentlige feltinspeksjoner av basisfrø og 
foredlet frø fra generasjonene før basisfrø fastsatt i artikkel 2 
nr. 1 del B nr. 1 bokstav d) og artikkel 14a bokstav a) i direktiv 
66/401/EØF og i nr. 6 i vedlegg I til nevnte direktiv, artikkel 
2 nr. 1 del C bokstav d), artikkel 2 nr. 1 del Ca bokstav c), 
artikkel 2 nr. 1 del D nr. 1 bokstav d), artikkel 2 nr. 1 del D nr. 2 
bokstav b), artikkel 2 nr. 1 del D nr. 3 bokstav c) og artikkel 14a 
bokstav a) i direktiv 66/402/EØF og i nr. 7 i vedlegg I til nevnte 
direktiv, artikkel 2 nr. 1 bokstav c) iv) og artikkel 21 bokstav 
a) i direktiv 2002/54/EF og del A nr. 4) i vedlegg I til nevnte 
direktiv, artikkel 2 nr. 1 bokstav c) iv) og artikkel 35 bokstav 
a) i direktiv 2002/55/EF og nr. 2 i vedlegg I til nevnte direktiv 
, artikkel 2 nr. 1 bokstav c) iv), artikkel 2 nr. 1 bokstav d) nr. 1 
ii), artikkel 2 nr. 1 bokstav d) nr. 2 iii) og artikkel 18 bokstav a) 
i direktiv 2002/57/EF og punkt 5 i vedlegg I til nevnte direktiv.
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Artikkel 6

Rapporteringskrav

1.  Deltakende medlemsstater skal innen 31. mars hvert år 
framlegge for Kommisjonen og de andre medlemsstatene 
en rapport for foregående år med resultatene fra forsøkene 
gjennomført i samsvar med artikkel 2 og 3.

2.  Ved forsøkets avslutning og under alle omstendigheter når 
deres deltakelse avsluttes, skal de deltakende medlemsstatene 
innen 31. mars framlegge for Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene en rapport for foregående år med resultatene 
fra forsøkene gjennomført i samsvar med artikkel 2 og 3.

Rapporten kan også omfatte andre opplysninger som de anser 
som relevante med hensyn til forsøkets formål.

Artikkel 7

Tidsrom

Forsøket starter 1. januar 2013 og avsluttes 31. desember 2017.

Artikkel 8

Mottakere

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2012.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen


