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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1519 

av 9. oktober 2018 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak 

for markedsføring av populasjoner av planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF 

[meddelt under nummer C(2018) 5470](*) 

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 13a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU(2) fastsetter at det fram til 31. desember 2018 skal gjennom-

føres et tidsbegrenset forsøk der alle medlemsstater kan delta, med det formål å vurdere om produksjonen i 

markedsføringsøyemed og markedsføring, på visse vilkår, av såkorn fra populasjoner som er angitt i artikkel 2 i nevnte 

beslutning, og som tilhører artene Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. og Zea mays L., kan være et bedre alternativ 

enn å utelukke markedsføring av såkorn som ikke oppfyller kravene i artikkel 2 nr. 1 bokstav E, F og G i direktiv 

66/402/EØF om sortsegenskaper hos såkorn av visse arter, og kravene i artikkel 3 nr. 1 i nevnte direktiv om at såkorn 

bare kan bringes i omsetning under en offisiell klassifisering som «sertifisert såkorn», «sertifisert såkorn av 

første generasjon» eller «sertifisert såkorn av andre generasjon». 

2) Vurderingen er ennå ikke avsluttet, ettersom det må samles inn mer informasjon over et lengre tidsrom om en rekke 

aspekter ved forsøket. Varigheten av det tidsbegrensede forsøket må derfor forlenges. 

3) Seks medlemsstater har hittil deltatt i dette tidsbegrensede forsøket. På bakgrunn av forlengelsen av forsøkets varighet 

bør det fram til senest 31. desember 2019 være tillatt for nye medlemsstater å begynne å delta. 

4) 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 gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU gjøres følgende endringer: 

a) I artikkel 3 nr. 1 endres «januar 2017» til «31. desember 2019». 

b) I artikkel 19 endres «31. desember 2018» til «28. februar 2021». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 12.10.2018, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2019 av 13. juni 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU av 18. mars 2014 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak 

for markedsføring av populasjoner av planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF (EUT L 82 av 

20.3.2014, s. 29). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

  


