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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2018/1027 

av 19. juli 2018 

om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til isolasjonsavstander for Sorghum spp.(*) 

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 21a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vilkårene for produksjon av såkorn fastsatt i direktiv 66/402/EF er basert på internasjonale standarder vedtatt av OECDs 

(Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) såvareordning. 

2) På OECDs årlige møte i 2017 om såvareordninger ble standarden for isolasjonsavstander for dyrking av Sorghum spp. 

endret, særlig for å ta hensyn til områder der forekomsten av S. halepense eller S. sudanense utgjør en særlig fare for 

kryssbestøvning. 

3) Direktiv 66/402/EØF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 66/402/EØF 

Vedlegg I til direktiv 66/402/EØF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2018 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2019. 

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 umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de 

vedtar på det området dette direktiv omhandler. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 20.7.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2019 av 8. februar 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. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 66/402/EØF skal nr. 2 lyde: 

«2. Vekstene skal være i samsvar med følgende standarder når det gjelder avstand til nærliggende pollenkilder som kan 

føre til uønsket fremmedbestøvning: 

Vekst Minste avstand 

Phalaris canariensis, Secale cereale unntatt hybrider:  

— ved produksjon av basisfrø 300 m 

— ved produksjon av sertifisert frø 250 m 

Sorghum spp.  

— ved produksjon av basisfrø(*) 400 m 

— ved produksjon av sertifisert frø(*) 200 m 

  

xTriticosecale, selvbestøvende sorter  

— ved produksjon av basisfrø 50 m 

— ved produksjon av sertifisert frø 20 m 

Zea mays 200 m 

(*) I områder der forekomsten av S. halepense eller S. sudanense utgjør en særlig fare for kryssbestøvning, gjelder følgende: 

a) Vekster beregnet på produksjon av basisfrø av Sorghum bicolor eller hybrider av denne må isoleres minst 800 m fra enhver 

kilde til bestøvning med slik pollen. 

b) Vekster beregnet på produksjon av sertifisert frø av Sorghum bicolor eller hybrider av denne må isoleres minst 400 m fra 

enhver kilde til bestøvning med slik pollen. 

Dersom det er tilstrekkelig beskyttelse mot all uønsket fremmedbestøvning, kan det ses bort fra minsteavstandene 

angitt i tabellen ovenfor. 

 __________  


