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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1197 

av 3. juli 2017 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU 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 basisfrø og foredlet frø fra generasjonene før basisfrø 

[meddelt under nummer K(2017) 4442](*) 

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) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU(6) fastsettes gjennomføringen, til 31. desember 2017, av et 

tidsbegrenset forsøk som alle medlemsstater kan delta i, og som gjør det mulig å velge mellom offentlige 

feltinspeksjoner og feltinspeksjoner under offentlig tilsyn for basisfrø og foredlet frø fra generasjoner før basisfrø i 

henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF. 

2) Vurderingen av om muligheten til å velge mellom offentlige feltinspeksjoner og feltinspeksjoner under offentlig tilsyn 

kan være et bedre alternativ til kravet om offentlige feltinspeksjoner når det gjelder basisfrø og foredlet frø fra 

generasjonene før basisfrø er ennå ikke avsluttet, ettersom det må samles inn flere data for å kunne avslutte forsøket, 

særlig når det gjelder det minste omfanget av forsøk med offentlig tilsyn. Varigheten av det tidsbegrensede forsøket må 

derfor forlenges. 

3) 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 

I artikkel 7 i gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU erstattes «31. desember 2017» med «31. desember 2019». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 5.7.2017, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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. 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU 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 basisfrø og 

foredlet frø fra generasjonene før basisfrø (EUT L 166 av 27.6.2012, s. 90). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 3. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


