
Nr. 7/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/160 

av 24. januar 2019 

om et midlertidig unntak fra vilkårene som gjelder for sertifiserte frø i rådsdirektiv 66/401/EØF og 66/402/EØF 

[meddelt under nummer C(2019) 305](*) 

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) og rådsdirektiv 

66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 17 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det uvanlig varme og tørre klimaet i Sverige i 2018 førte til en mangel på fuktighet i jorda, noe som skadet og utgjorde 

en belastning for vegetasjonen som medførte dårligere avling og frøkvalitet. 

2) Leveringsproblemene for frø ble også forsterket av den regnfulle innhøstingssesongen i 2017, som forårsaket mangel på 

frø til vårsåing i Sverige i 2018. 

3) Derfor har Sverige nå bare en begrenset mengde vårformer av frø fra fôrvekster og såkorn til rådighet fra foregående 

sesong, og vil ikke være i stand til å høste nok frø til å dekke etterspørselen våren 2019. 

4) Andre medlemsstater, som også delvis har innhøstingsproblemer, har bare i begrenset grad kunnet dekke Sveriges behov 

for frø. 

5) På bakgrunn av disse omstendighetene har det oppstått midlertidige problemer med den generelle tilgangen til vårformer av 

frø fra fôrvekster og såkorn, som forventes å fortsette i Sverige. Disse problemene kan ikke løses på annen måte enn ved i et 

bestemt tidsrom å tillate markedsføring i Unionen av en egnet største mengde vårformer av sertifiserte frø fra fôrvekster og 

vårformer av sertifiserte såkorn som er produsert i Sverige, fra kategorien sertifiserte frø av andre generasjon. 

6) Derfor bør unntaket fastsatt ved denne beslutning tillate markedsføring i Unionen av vårformer av sertifiserte frø fra 

fôrvekster og vårformer av sertifiserte såkorn som er produsert i Sverige, fra kategorien sertifiserte frø av andre 

generasjon, på visse vilkår og med visse begrensninger. 

7) Det framgår av opplysningene som Sverige har framlagt for Kommisjonen, at det er behov for en samlet mengde på 

2 525 tonn vårformer av frø fra fôrvekster og 18 240 tonn vårformer av såkorn for å løse disse leveringsproblemene, i en 

periode som utløper 30. juni 2019. 

8) Unntaket bør ikke berøre anvendelsen av de andre vilkårene for kategorien sertifiserte frø av andre generasjon fastsatt i 

direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF. 

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

fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 1.2.2019, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2019 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. 2298/66. 

(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Markedsføring i Unionen av vårformer av sertifiserte frø fra fôrvekster og vårformer av såkorn produsert i Sverige fra 

kategorien sertifiserte frø av andre generasjon skal tillates i en periode som utløper 30. juni 2019, og med forbehold for 

vilkårene angitt i nr. 2–5. 

2. Den samlede mengden frø som det er tillatt å markedsføre i Unionen i henhold til denne beslutning, skal ikke overstige 

2 525 tonn vårformer av frø fra fôrvekster og 18 240 tonn vårformer av såkorn. 

3. Frøene nevnt i nr. 1 skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II til direktiv 66/401/EØF og vedlegg II til direktiv 

66/402/EØF med hensyn til de vilkårene som frø av kategorien sertifiserte frø av andre generasjon skal oppfylle. 

4. Uten at det berører merkingskravene i direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF, skal det angis på den offisielle etiketten at det 

aktuelle frøet er av en kategori som er lavere enn kategorien sertifiserte frø av andre generasjon. 

5. Markedsføringen av frø nevnt i nr. 1 skal tillates etter søknad om markedsføringstillatelse i henhold til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om de mengdene de har gitt markeds-

føringstillatelse for i henhold til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


