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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 25. juli 2013 

om å gi Tyskland tillatelse til å forby markedsføring på sitt territorium av visse hampsorter som er 

oppført i den felles sortsliste for jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF 

[meddelt under nummer K(2013) 4702] 

(Bare den tyske teksten har gyldighet) 

(2013/404/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 

om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særlig artikkel 

18, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med direktiv 2002/53/EF offentliggjorde 

Kommisjonen i C-serien av Den europeiske unions 

tidende visse hampsorter i den felles sortsliste for 

jordbruksvekster. 

2)  I artikkel 39 i rådsforordning (EF) nr. 73/2009(2) er det 

fastsatt at arealer brukt til produksjon av hamp skal være 

støtteberettigede bare dersom de anvendte sortene har et 

innhold av tetrahydrocannabinol på høyst 0,2 %, for å 

hindre at det gis støtte til ulovlige avlinger. 

3)  I artikkel 40 nr. 3 i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1122/2009(3) er det fastsatt at dersom et 

gjennomsnitt av alle prøver av en viss hampsort for 

andre år på rad overstiger innholdet av 

tetrahydrocannabinol fastsatt i forordning (EF)  

nr. 73/2009, skal medlemsstaten anmode om tillatelse til 

å forby markedsføring av en slik sort i samsvar med 

direktiv 2002/53/EF. 

4)  15. november 2012 mottok Kommisjonen en 

anmodning fra Tyskland om tillatelse til å forby 

markedsføring av hampsortene Bialobrzeskie og 

Carmagnola, ettersom deres innhold av 

tetrahydrocannabinol for andre år på rad oversteg det 

tillatte innholdet på 0,2 %. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 27.7.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 11. 

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 73/2009 av 19. januar 2009 om 

fastsettelse av felles regler for direkte støtteordninger for 

gårdbrukere i henhold til den felles landbrukspolitikk og om 

fastsettelse av visse støtteordninger for gårdbrukere (EUT L 30 av 

31.1.2009, s. 16). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1122/2009 av 30. november om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av 

rådsforordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 316 av 2.12.2009, s. 65). 

5)  På dette grunnlag bør anmodningen fra Tyskland 

etterkommes. 

6)  For at Kommisjonen skal kunne underrette de øvrige 

medlemsstatene og for å ajourføre den felles sortsliste 

for jordbruksvekster, bør Tyskland pålegges å underrette 

Kommisjonen når staten benytter seg av tillatelsen som 

gis ved denne beslutning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for frø og 

formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 

skogbruk — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Tyskland gis tillatelse til å forby markedsføring på alle deler av 

sitt territorium av hampsortene Bialobrzeskie og Carmagnola. 

Artikkel 2 

Tyskland skal underrette Kommisjonen fra hvilken dato staten 

benytter seg av tillatelsen nevnt i artikkel 1. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/79/16 

 __________  


