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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2012/37/EU

2017/EØS/55/13

av 22. november 2012
om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 66/401/EØF og 66/402/EØF med hensyn til de vilkår
som frø fra Galega orientalis Lam. skal oppfylle, den største tillatte vekten til et frøparti fra visse
fôrvekstarter og prøvestørrelse for Sorghum spp.(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR ––

6)

Kvalitetskravene som er fastsatt for arten Sorghum spp.,
bygger i hovedsak på arten Sorghum bicolor (L.)
Moench. Som et resultat av det nyutviklede markedet
for fôr- og biomasseproduksjon, har etterspørselen etter
andre underarter og hybrider av Sorghum spp. med
mindre frøstørrelse og tynnere og flatere fasong, økt.
Kravene om atskilte underarter bør derfor videreutvikles
med hensyn til deres frøegenskaper.

7)

Arten Sorghum spp. bør deles opp i Sorghum bicolor
(L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf og
hybrider av disse, og prøvestørrelsen bør tilpasses
standardene fastsatt av ISTA.

8)

Direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF bør derfor endres.

9)

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

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 21a,
under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966
om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 21a, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

4)

5)

En typisk egenskap hos Galega orientalis Lam. er harde
frø. Derfor bør kvalitetskravene hos arten med hensyn
til minste spireevne utfylles med visse opplysninger om
nevnte egenskap.
I direktiv 66/401/EØF fastsettes et frøpartis største
partivekt for å unngå uensartethet i partier med hensyn
til frøkontroller.
Ettersom endringer i produksjons- og markedsføringspraksis for frø, særlig med hensyn til større
frøavlinger og måter å transportere frø på, gjorde det
ønskelig å øke største partivekt for frø fra gress, ble det
organisert et tidsbegrenset forsøk i samsvar med
kommisjonsvedtak 2007/66/EF(3).
Forsøket viste at produksjonsanlegg under de nye
forhold kan produsere tilstrekkelig ensartede frøpartier
av større størrelser. Medlemsstatene bør derfor få
tillatelse å øke den største tillatte vekten for frøpartier
fra gress.
De vilkår for frøproduksjon, feltinspeksjon og
prøvetaking og undersøkelser som er fastsatt i direktiv
66/402/EØF bygger på internasjonalt anerkjente
metoder og standarder, slik som de som er fastsatt av
Det internasjonale frøkontrollforbund (ISTA).

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 23.11.2012,
s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2013 av
14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære
og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske
unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 9.
(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(3) EUT L 32 av 6.2.2007, s. 161.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Endringer i direktiv 66/401/EØF
I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer:

1) i tabellen i del I nr. 2 A i vedlegg II, med hensyn til
oppføringen for Galega orientalis Lam., skal tallet «60» i
kolonne 2 erstattes med følgende:

«60 (a) (b)»,

2) i kolonne 1 i vedlegg III skal oppføringen for «Poaceae
(Gramineae)» lyde:

«Poaceae (Gramineae)(*)

_________
(*) Største partivekt kan økes til 25 tonn hvis vedkommende
myndighet har godkjent leverandøren til dette formål.»
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Artikkel 2

teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og
bestemmelsene i dette direktiv.

Endringer i direktiv 66/402/EØF
I vedlegg III til direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer:
1) oppføringene for Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x
Sorghum sudanense og Sorghum sudanense skal lyde:
1

Nr. 55/135

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

2

3

4

«Sorghum bicolor (L.) Moench

30

900

900

Sorghum sudanense (Piper)
Stapf

10

250

250»

Artikkel 4
2) følgende oppføring innsettes etter oppføringen om Sorghum
sudanense (Piper) Stapf:

1

2

3

4

«Hybrider av Sorghum bicolor
(L.) Moench x Sorghum
sudanense (Piper) Stapf

30

300

300»

Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 5
Mottakere
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 3
Utferdiget i Brussel, 22. november 2012.
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
For Kommisjonen
1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2013 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
___________

José Manuel BARROSO

President

