
20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/219 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2242 

av 9. desember 2016 

om midlertidig markedsføring av frø fra Hordeum vulgare L. av sorten Scrabble som ikke oppfyller kravene i 

rådsdirektiv 66/402/EØF 

[meddelt under nummer K(2016) 8106](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(1), særlig artikkel 17 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Spania er mengden tilgjengelige frø i kategorien «sertifiserte frø av andre generasjon» fra Hordeum vulgare L. som 

oppfyller kravet i nr. 1 bokstav A) i vedlegg II til direktiv 66/402/EØF med hensyn til minste sortsrenhet, utilstrekkelig 

på grunn av problemer som oppsto i siste års produksjonsprosess, og dekker derfor ikke behovet i denne medlemsstaten. 

2) Det er ikke mulig å dekke etterspørselen etter nevnte frø med frø fra andre medlemsstater eller tredjestater som oppfyller 

alle kravene fastsatt i direktiv 2002/54/EF. 

3) Spania bør derfor få tillatelse til å tillate markedsføring av frø fra nevnte sort på mindre strenge vilkår. 

4) I tillegg bør andre medlemsstater som er i stand til å forsyne Spania med frø fra nevnte sort, uavhengig av om frøene er 

høstet i en medlemsstat eller tredjestat som omfattes av rådsvedtak 2003/17/EF(2), få tillatelse til å tillate markedsføring 

av nevnte frø for å sikre at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte, og for å unngå forstyrrelser av det. 

5) Ettersom det ved denne beslutning innføres et unntak fra Unionens regler, bør mengden frø som oppfyller mindre 

strenge krav, begrenses til det som er strengt nødvendig for å dekke Spanias behov. For å sikre at den samlede mengden 

frø som kan bringes i omsetning i henhold til denne beslutning, ikke overstiger maksimumsmengden som omfattes av 

denne beslutning, bør Spania fungere som koordinator, ettersom det er Spania som har inngitt anmodning om at denne 

beslutning treffes, og som er mest berørt av markedsføringen av nevnte sort. 

6) Som unntak fra Unionens regler bør markedsføring av frø som oppfyller mindre strenge krav, tillates midlertidig fram til 

31. desember 2018, ettersom denne perioden er nødvendig for å kunne produsere nevnte frø samt foreta en ny 

gjennomgåelse av situasjonen med hensyn til den berørte sorten. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Markedsføring i Unionen av frø fra Hordeum vulgare L. (bygg) i kategorien «sertifiserte frø av andre generasjon» som tilhører 

sorten Scrabble, og som ikke oppfyller kravene til sortsrenhet fastsatt i nr. 1 bokstav A) i vedlegg II til direktiv 66/402/EØF, 

skal være tillatt for en mengde som ikke overstiger 6 000 tonn, og i en periode som utløper 31. desember 2018, forutsatt at 

minste renhetsgrad ikke er lavere enn 97 %. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 13.12.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 25. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

(2) Rådsvedtak 2003/17/EF av 16. desember 2002 om likeverd for feltinspeksjonar som er utførde i tredjestatar med omsyn til frøproduserande 

planter, og om likeverd for frø som er produserte i tredjestatar (EFT L 8 av 14.1.2003, s. 10). 
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Artikkel 2 

En leverandør av frø som ønsker å bringe i omsetning frøene nevnt i artikkel 1, skal inngi søknad om tillatelse til den 

medlemsstaten der vedkommende er etablert. I søknaden skal mengden frø som leverandøren ønsker å bringe i omsetning, 

angis. 

Den berørte medlemsstaten skal gi leverandøren tillatelse til å bringe nevnte frø i omsetning, med mindre 

a) det foreligger dokumentasjon som gir berettiget grunn til å betvile at leverandøren er i stand til å bringe i omsetning den 

mengden frø det er søkt om tillatelse for, eller 

b) tillatelsen vil føre til at maksimumsmengden frø nevnt i artikkel 1 overskrides. 

Artikkel 3 

Ved anvendelse av denne beslutning skal medlemsstatene gi hverandre administrativ bistand. 

Spania skal fungere som koordinerende medlemsstat for å sikre at mengden frø som medlemsstatene tillater markedsført i 

Unionen i henhold til denne beslutning, ikke overstiger maksimumsmengden frø nevnt i artikkel 1 nr. 1. 

En medlemsstat som mottar en søknad i henhold til artikkel 2, skal umiddelbart underrette den koordinerende medlemsstaten 

om hvilken mengde søknaden gjelder. Den koordinerende medlemsstaten skal umiddelbart informere medlemsstaten om 

hvorvidt en tillatelse vil medføre at maksimumsmengden overskrides. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om de mengdene de har gitt 

markedsføringstillatelse for i henhold til denne beslutning. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

  


