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Kommissionen fremsatte den 11. december 1995 et-forslag ril Rådets direktiv med henblik på kodifikation afRådcts direktiv 66t400tr,ØF af 14. juni 1966 om han¿el mcã ui¿Lã.rrøi'1. '- '

På grundlag af de ændringer af ovennævnte direktiv, der i mellemtiden.er blevet foretaget, og på grundtag afresultaterne af drøftelserne iRådet om-det i punkt I nævnte rãtsiát trat-ro*missionen i overensstemmelsc medartikel 1894, stk. 2 i EF traktaten besluttet ät fremsætte rt rnárËt ióohg til kodifikarion af det pågætdendedirektiv. Dette ændrede forslag er vedlagt som bilag I. - ¡rvg¡'¡õq¡rv¡¡ cr sr

I dct 
Pndrede forslag tages der ligeledes lensyn til.de rent redaktionelle og formelc a:ndringcr, s<>m cr l¡¡rcslâct afclcn rådgivcnde- grlPpg beståendõ af.de juridíikc r¡cnesr"ri Èuiopå--i.tlãit"nt",, Rårtcr 

"gji -r¡rr¡,¡ncn, dcr crncdsat i hcnhold til aftalen mellem institutionerne a|2l). 12. rssi om e;-rrurtig arbejdsm"ct.rd ;¿ officicl ko¿i-fïkation og lovtekster, og som har vist sig vetbegrundeOe 1ãf

For at lette læ11ingen og behandlingen vedlægges desuden den fuldstændige reksr til det.ændredc forslag tit kodi-fikation (bilag II).

(ll $g¡u!tu,tX'2t cnrtetig udg. af il. t2. te9-5.(r) Jf' udt¡rlclsc fra dcnlådfivcnttc gruppc af 14. 3. 199ô, rilscndt Europa-parlamenret, Rådet og Kommissioncn <tcn ?. 5. 1996.':
.i,
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BII"AG I



ÆNDRET FORSLAG TIL
nÅnprs ÐlnEKTw

om handel med bederoefrl

kodificeret udgavg

Der er foretaget_følgende ændringer i forslaget til Rådets direktiv - kodificeret uclgave
COM(95)622 endetig udg. af ll. tZ,t99S - 9Sl0303 (CNS):

l. Fodnote (3) i betragtning nr, I udskiftes med føllende tekst:

"(3) EFT nr. 125 af ll. 7. 1966, s. 22g0166. Direkriv senest ændret vcrJ direktiv
96n2ßF (EFT nr. L 304 af 21. lt. 1996, s. t0).<

?... I-belragtning nr. 4 og nr. 16 (l), i arrikel 18, stk. l, andcr afsnit. og ?(). stk. l. stnrl i
blll^g.I'.j:! A, pkt. 6, sidstc âl'snit, udskiftes hcnvisningcn "(95/...iEF')"ìrcrJ hcnvisnin¡un
"(98/.../EF)(.

3. Efter betragtning nr. 10 indsættes følgende betragtning:

"ll) roefrø, der ikke bringes i handelen, bør på grund af den
ringe økonomiske betydning ikke omfattes af fælles-
skabsreglerne; medlemsstaterne bevarer deres ret til at
underkaste det særlige bestemmelser;

j, -letraetling nr. 11, 12, !3, 14, 15, !6, 17,18, lg, Z0,2l og22 bliver bctragtning nr.
12, L3, 14, 15, 16, 17,19, 19, 20, 21,22 og23.

5. Betragtning nr. 2l (2) udskiftes med f6lgende tekst:

"22) det bøi overlades Kommissionen at træffe visse gen-
nemførelsesforanstaltninger; for at lette iværksætteisen
af de påtænkte foranstaltninger bør der fastsættes en
procedure, hvormed der oprettes et snævert samarbejde
mellem medlemsstaterne og Komnnissionen inden for
rammerne af en stående Komité for frø- og plantemate-
riale henhørende under landbrug, havebrug og skovbrug;

10.

Forkortelsen ,>F;øF<, udskiftes med forkortelsen ,rEF<:

i artikel 2, stk. l, pkt. G;

i artikel 9, stk. l, første afsnit, Z og3

i artikel 10, stk. l, indledende sætning;

i artikcl ll. stk. l, indlcdcndc sætning, o¡ 2;

i artikcl l2;

i artikel 17, stk. l, andet led

i bilag III, rlcl A pkt. I, samr det B, titlen og pkr. l,
o¿ 

"9617218f, artikel l, nr. l*, indsætres i højre margen.

õ B.tt"Bt-rU nr. l7 i nærværen<lc ændrcde forslag.(-) Betragtning nr.22 í næwærende ændrcde forsla!.



7. I artikel 2 ophæves stk. 3.

8. Artikel 22. stk. 2, affattes således:

"2. De sammenlignende undersøgelser tjener til at harmoni-
sere de tekniske godkendelsesmetoder for at opnå ensartede
resultater. Så snart dette mål er nået, udarbejcùs der en års-
beretning om undersøgelserne, som sencles til medlemsstater-
ne og til Kommissionen som fortroligt r¡ateriale. Kommissio-
nen-fastsætter efter proceduren i artikel 24, stk.2, tidspunk_
tet for den første udarbejdelse af årsberetningen.o

66I4MIEØF
(tilpasset)

66/4oÙtEØF
(ilpasset)

gslllgE, Euratom, EKSF
Bilag I, pkt. VE 4.41.

66t400tF;çðF

9. Artikel 24 udskiftes med iølgenrte tekt:

>Arlikel 24

1. Når det henvises til den procedure, cler er fastsat i den-
ne artikel, indbringer formanden sagen for den stående Ko-
mité.for frø- og plantemateriale heniørende under landbrug,

9-"^.^b^rlL_"q.. skovbrug, -oprettet ved Rådets afgøreljé
661399/EØF^(t), el9n på formandens initiathr, etLr på
begæring af en medlemsstats repræsentant.

2... Kommissjonens repræsentant forelægger komitéen et
udkast til de foranstaltninger, der skal træliãs. Komitéen af-
giver en udtalelse om detìe udkast inden for en frist. som
formanden kan fastsætte lnder hensyntagen til det pågæl-
dende spørgsmåls hastende karakter. Dei udtaler sig áed
det flertal, som er fastsat i traktatens artikel t4g, stk. 2. for
vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag
af Kommissionen. Under-afstemninger i komitéen tillæggeî
de stemmer, der afgives af repræseniânterne for medlemäia-
terne, den vægt. der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden
deltager ikke i afstemningen.

Kommjssionen vedtager foranstaltninger, der strak finder
anvendclse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af
komitéen afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af
Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald kan Kom_
missionen udsætte gennemførelsen ãf de foranstaltninger,
den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på højst en måäeã
regnet fra datoen for denne underretning.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse
inden for det tidsrum, der er nævnt i a.ndet afsnit.

¿ttJktlDl

På anmodning af formanden eller en medlemsstat kan komi- | AO/SgsnØf e_rt.Ztéen undersøBe erhverr spørgsmåt re¡arerer il ;;;;;- i; I äi;;;r;î"nærværendedirektiv. l' '

(T-EFT'r"J 125 aÎ n.7.1e66. s.2289t66.n



10. Bilag V, del A, udskiftes med følgende tekst:

Direktiv 66l4NlEøF
og efterfølgende ændringer

Rådets direktiv 6916UEØF

Râdets direktiv 7 Ut62lEøF
Rådets direktiv 72127 4lEØF

Rådets direktiv 72l4tBIEØF

Rådets direktiv 73t438t8øF

Råders direktiv 7Sl444tEøF

Kommissionens direktiv 76l33ltBøF

Rådets direkriv 78l55lEøF

Rådets direktiv 1Bl692lEøF

Kommissionens direkriv Blll2}lEØF
Kommissionens direkriv ggtg' IEøF
Rådets direktiv BB133Z!EøF

Rådets direktiv 88ß8olEøF

Rådets direktiv W6S4/EøF

Râdets direktiv 96t72lEF

ÞBII./IG V

IhI A

Ophær,cdc dlrclrtlver
(if. artikel 26)

udelukkende artikel I
udelukkende hvad angår referencerne til artikel
I og2i bestemmelserne ril direktiv 66l4fnßøF
udelukkende artikel 1

udelukkende artikel I
udelukkende artikel I

udelukkende artikel I
udelukkende artikel I
udelukkende artiket I

udelukkende artikel I.
udelukkende artiket.l

udelukkende hvad bngâr referencerne til artiket
2 og til bilag II. L 1. a) i besremmelserne til di-
rckrhv 66t400t8;ØF

udelukkende artikcl l, pkt, 1)(



I l. Bilag V, det B, udskiftes med følgende tekst:

>Del B

Liste over gennemførelsesfrister til national lovgivning

(jf. artikel 26)

Direktiv

66l4Cf,tEØF (EFT nr. 125 af 11. 7.1966,s.2290166)

69l6llBØF (EFT nr. L 48 af 26. 2. !969, s. 4)

1LlrcAEØF (EFTnr. L87 af 17.4.L97t,s.24)

72n748ØF (EFT nr. L l7t af 29. 7. t972, s. 37)

72l4l8lEØF (EFT nr. L 287 af.26. lZ. t972, s. 22)

731438/EØF (EFT nr. L356 af 2j7. t2. t973,s.79)

7514441EØF (EFTnr. Lt96 af 26.7. 1975, s. 6)

76l33tlEøF (EFT nr. L 83 af 30. 3. 1976, s. 34)

78/551EØF (EFT nr. L 16 af 20. l. 1928, s. 23)

78/69A8ØF (EFT nr. L236 af 26.8. 1978, s. 13)

87ll20lBØF (EFTnr. L49 af.18.2. 1987, s. 39)

88l95lEØF (EFT nr. L56 af 2.3. 1988, s. 42)

88/332t8ØF (EFT nr. L t5l af 17. 6. 1988, s. 82)

88ß801F;øF (EFT nr. L 187 af 16. 7. 1988, s.3l)

W654|EØF (EFT nr. L 353 af tZ. 12. 1990, s.48)

96n2nF (EFTnr. L304af 27.11.1996,s. t0)

l.juli 1968 (artikel 14, stk. l)
1. juli 1969 (andre bestemmelser) (l) (z¡

l.juli 1969 (I)

1.juli 1970 (artikel l, stk.3)
Ljuli 1972 (artikel 1, stk. l)
l. juli 1971 (andre bestemmelser) (l)
l.juli 1972 (artikel l)
L januar 1973 (arrikel 2)

l.juli 1973

1.juli 1973 (artikel l, srk. l)
l.januar 1974 (artikel 1, stk. 2)

1.juli 1977

L juli 1978 (artikel t)
l. juli 1979 (andre bestemmelser)

Ljuli 1979

l.juli1977 (artikel l)
l. juli 1979 (andre bestemmelser)

1.juli 1988

1. juli 1988

1.juli 1992 (artikel l, stk.8)
L juli 1990 (andre bestemmelser)

Ljuli 1992 1r¡

Genncmfprebesdato

(l) Denl.julilgT3forartikelt4,stk'l,denl.julilgT4forbestemmelserne,derved¡ørerbasislæggematerialerogden
l. juli 1976 lor de øvrige besremmerser vedrãrende Danmark, kland og siorLiitãnn,"n.

(2) pent.¡"nuar1986forGrækentand,denl.martslgS6forspanien,denl.januarlgglforportugal,ogdcnl.januarlgg5
lor Østrig, Finland og Sverige.

(3) Brugen af resterendc beholdninger af etiketter, der bærer forko¡telsen ,EøF<,fastholdes indtil den 3 l. december2001.(



12. Bilag

Direktiv 661400tF;ØF

Artikel I
Artikel 18

Artikel 2, stk. I

Artikel 2, srk. la
Artikel 2, stk. 2

Artikel3

A¡tikel4

Artikel5

Artikel ó

Artikel T

Artikel9

Artikel l0

Artikel.lt

Art¡kel lla
Artikel llb
Artikel llc
Artikel 12

Artikel 13

Artikel l3a

Artikel 14, stk. 1

Artikel 14, stk.2, litra b)

Artikel 14, stk. 2,litrac)
A¡tikel 14 srk.3

Artikel 15

Artikel 16, stk. I
Artikel 16, stk. 3

Artikel lT

Artikel 19

A¡tikel20

Artikel2la

Artikel2l

Artikel22

VI udskiftes med følgende tekst:

"BIL/IG W

SAMMENLIGNINGSTABEL

Nærværende direktiv

Artikel l, første afsnit

Artikel l, andet afsnit

Artikel2, stk. I
Artikel2, stk. 2

A¡tikel3

Artikel4

Artikel5

Attikel6

Artikel T

Artiket I
Artikel9

Artikel 10

Artikel ll
Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Anikel 16

Artikel 17, stk. I
.d,¡tikel l?, stk. 2,litra a)

Aniket 17, stk.2,litra b)

Artikel 17, stk.3

Artikel lS

Artikcl 19, stk. I

Artikel 19, stk.2

Artlkel20

Aflkel2l
Àntv"tzz

Artikel23

Artikel24

¡{rtikel25

Artikel26
Artikel2T

Artikel28



BIL.AG I, del A pkt. 01

BILAG I, del Apkt. I
BILAG I, del A pkt. 2

BILAG I, del A pkt.3

BILAG I, del A pkt. 4

BILAG I, del A pkt. 5

BILAG I, del B pkt. I
BILAG I, del B pkt.2

BILAG I, del B pkt.3. a)

BILAG I, del B pkr. 3. b),litra aa)

BILAG I, del B pkt. 3. b),litra aaa)

BILAG I, del B pkt. 3. b), litra bb)

BILAG I, del B pkt.3. b),litra cc)

BILAG I, del B pkt.3. c)

BILAG II
BILAG III, del A pkt. I. I
BILAG III, del A pkt. I.2
BIL-AG III, del A pkt. I. 3

BILAG III, del A pkt. L 3. a.

BILAG III, del A pkt.I.4
BILAG III, del A pkt. I.5
BILAG III, del A pkt. I. 6

BILAG III, del A pkt. L 7

BILAG III, del A pkt. I. 8

BILAG III, del A pkt. I. 9

BILAG III, del A pkt. I. 10

BILAG III, del A pkt. I. ll
BILAG III, del A pkt. I. t2
BILAG III, del A pkr. II
BILAG III, del B

BILAG IV

BILAG I, del A pkt. I
BILA,G I, del A pkt. 2

BIL-{G I, del A pkt. 3

BILA,G I, del A pkt.4

BILAG I, del A pkt. 5

BILá,G I, del A pkt. 6

BILAG I, del Bpkt. I
BIL-AG I, del B pkt.2

BILAG I, delB pkt.3. a)

BILAG I, del B pkt.3. b),litra aa)

BILAG I, del B pkt.3. b), titra bb)

BIIá,G I, del B pkt. 3. b), litra cc)

BIL¡A,G I, del B pkt. 3. b),litra dd)

BILAG I, del B pkr. 3. c)

BIIá,G II
BILAc III, del A pkr. L l
BILAG III, del Apkt.I.2
BILAG III, del A pkt. I. 3

BILAG III, del A pkr. I.4
BILá,G itl, det A pkt. I. 5

BILAG III, del A pkt. L 6

BILAG III, del A pkt. L 7

BILAG III, del A pkr. L 8

BIL-AG III, del A pkt. I.9
BILAG III, del A pkt. I. l0
BIL,AG III, del A pkt. I. ll
BILAG III, del Apkt. I. 12

BILAG III, del A pkt. I. 13

BILAG III, del A pkt. It
BILq,c III, del B

BILAGIV
BII.AG V

BILAG VI<



BII,AG II

t0



Ændret forslag til

nÅoprs DIREKTIV
af

om handel med bederoefrø

n.AoeT FoR DEN EURoPÆISKE UNIoN HAR _
under henvisning til traktaten om oprettetse af Det Eu-
ropæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen-
tet (r),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiskc og
Socialc Udvalg (z), og

r)

ud fra følgende betragtninger:

Rådets direktiv 6614001F;øF af 14 juni 196ó om handel
mcd bcdcroefrø (3) har vcd flcrc icjlighcdcr værct un-
derkastct omfattende ændringer; dircktivet bør dcrfor
kodificcrcs, således at dets bestemmelser kan fremtrædc
klart og rationelt;

avlen af sukkerroer og foderroer, i det fØlgende benævnt
>>roer<<, er af stor betydning for landbruget i Fællesska-
bet;

tilfredsstillende resultater af roedyrkningen afhænger i
vidt omfang af anvendelsen af velegnet frø; derfoi har
visse medlemsstater gennem nogen tid begrænset afsæt-
ningen af roefrø til afsætning af. frø af. høj kvalitet; de
har dcrved draget fordel af resultaterne af den gennem
flerc årtier udførte systematiske planteforædling, som
har ført til tilstrækkeligt stabile og ensartede stámmer,
hvis karakteristiske egenskaber giver grund til at vente,
at de vil frembyde væsentlige fordele ved de tilsigtede
anvendelser;

cn størrc produktivitet vgd dyrkning af roer inden for
Fællcsskabet vil kunne opnås vcd, at medlemsstaterne
anvcnder ensartede regler, der er så strenge som muligt,
vcd udvælgelsen af de stâmmcr, dcr er godkendt iil
afsætning; særligt hensyn tages til sorternes sundhcdstit-
stand; således er der vcd Rådets dircktiv 9S/...ÆF (4) gi-
vet hjcmmel for et fælles sortskatalog for landbrugsphì-
teartcr;

EFT nr. C
EFT nr. C
EFT nr. 125 af 11.7. 196ó, s. 2290/66. Direktiv senest ændret
ved direktiv 96/72@F (pFf nr L 3M aî 27. I l. 1996, s. t0).
Sc s. i nærværende ldendc.

2)

3)

1. 66t400tE.ØF

7vt62tEØF
170t4s7tEØFl

2.

4) 3.

Ëì(')

(4)

TI



s)

6)

7)

8)

en begrænsning af afsætningen til at omfatte visse stam-
mer er dog kun berettiget, for så vidt landbrugeren sam-
tidig har garanti for, at han faktisk får frø af netop disse
stammer;

med henblik herpå anvender visse medlemsstater god-
kendelsessystemer, der vecl officiel kontrol skal garantere
stammernes ægthed og renhed;

sådanne systemer eksisterer allerede pâ internationalt
plan for majsfrø (De forenede Nationers Organisation
for ernæring og landbrug) og foderplantefrø (-Organisa-
tionen for økonomisk samarbejde og udvikling);

der bør for Fællesskabet udarbejdes et ensartet godken-
delsessystem på grundlag af de erfaringer, som er ind-
wndet ved anvendelsen af de ovennævnte systemer;
fællesskabssystemet bør derfør anvendès såvel i samhan-
delen mellem medlemsstaterne som i handelen på de na-
tionale markeder;

under anvendelsen af disse direktiver har det vist sig, at
småpakninger med bederoefrø indgår i vareudvekliñgen
mellem fællesskabslandene; det har derfor været nødvãn-
digt at harmonisere dette område;

i almindelighed må roefrø kun kunne bringes i handelen,
hvis det i overensstemmelse med godkentelsesreglerne
er blevet officielt prøvet og godkendt som basisfrø eller
som certificeret frø, valget af de tekniske udtryk basisfrø
og certificeret frø bygger på den allerede eisisterende
internationale terminologi;

rgefrø, der ikke bringes i handelen, bør på grund af den
ringe økonomiske betydning ikke omfättãs af fælles-
skabsreglerne; medlemsstaterne bevarer deres ret til at
underkaste det særlige bestemmelser;

fællesskabsreglerne bør ikke anvendes på frø, om hvilket
det -er bevist, at det er bestemt til uäførsel til tredje-
lande;

for at forbedre kvaliteten af frø inden for Fællesskabet
må der fastsættes visse betingelser, for så vidt angår
polyploidi, 

.monogermi såvel som segmentering, speci-fik
r.enhed, spireevne og vandindhold; bestemmeìseine på
dette områdc må træffes under hensyntagen ril de vilkår,
der allerede i vid udstrækning gældãr foi handeler¡ med
sukkerroefrø på grundlag af henstillinger fra Institut in-
ternational de recherches betteravièrei;

5.

6.

7.
+
8.

)
+
3.

66t400tBØF

75t444[EØF

66/AotJtEØF

e)

l0)

ll)

12)

l3)

10.

ll.

t2.

t2



l4) med henblik på at sikre frøets ægthed skal der udar-
bejdes fællesskabsregler vedrørende emballering, prøve-
udtagning, lukning og mærkning; med henblik herpå skal
etiketterne være forsynet med de angivelser, der er
nødvendige for gennemførelsen af den officielle kontrol
og for vejledning af landbrugeren, samt fremhæve god-
kendelsens karakter af fællesskabsforanstaltning;

medlemsstaterne skal fastsætte egnede kontrolforanstalt-
ninger, for at der ved afsætningen af. frøet kan være ga-
ranti for, at både kvalitetsbetingelserne og de bestem-
melser, der sikrer frøets ægthed, overholdes;

fr¿, som opflder disse betingelser, må, med forhold af
anvendelse af traktatens artikel 36, kun underkastes
handelsrestriktioner, som er fastsat i fællesskabsreglerne;

disse restriktioner består særligt i et krav til medlems-
staterne om at begrænse omsætningen af frø til stam-
mer, som er optaget på den i direktiv 9Bl..lEF omhand-
lcde sortsliste;

det er på visse betingelser nødvendigt at godkende, at

!rø, som er blevet opformeret i et andet land på grund-
lag af basisfrø, godkendt i en medlemsstat, harlilsva.
rende værdi som frø opformeret i denne medlemsstat;

endvidere bør det bestemmes, al roefr6, som er høstet i
tredjcland kun vil kunne bringes i handelen i Fællesska-
bet, hvis det frembyder de samme garantier som frø, der
er officielt godkendt, og som er i overensstemmelse med
fællesskabsreglerne;

i perioder, hvor forsyningen med certificeret frø af de
fcrrskcllige kategorier støder på vanskelighede r, bør frø,
der er underkastet mindre strenge krav, midlertidigt god.
kendes:

med henblik på at harmonisere medlemsstaternes tek-
niske godkendelsesmetoder, og for at have sammenlig-
ningsmuligheder mellem fr6, som er godkendt inden fõr
Fælle-sskabet, og frø, som kommer frf tredjelande, er det
formålstjenligt i medlemsstaterne at anlægge fællesskabs-
kontrolmarker til sammenligningsbrug foi at muliggøre
en årlig efterkontrol af frø af. kateg;rien >certiflcãret
116,,;

13.

l5)

l6)

t7)

18)

1e)

L4.

15.

ló.

t7.

(tilpasset)

170t4s7tEØFl

18.

20)

2l)

19.

20.
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det bør overlades Kommissionen at træffe visse gen.
nemførelsesforanstaltninger; for at letle iværksættelsen
af de påtænkte foranstaltninger bør der fastsæites en
procedure, hvormed der oprettes et snævert samarbejde
mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden lor
rammerne af en stående Komité for frø- og plante.
materiale henhørende under landb¡ug, havebrug og skov-
b*g;
nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaterne,s
forpligtelser med hensyn til dc i bilag V del B, omhand-
lede gennemførelsesfri

UDSTEDT FøIÍiENDE DIREKTIV:

2t.

i". : .,;

i; '. .



AÌtik¿l I
Dette direktiv vedrører bederoefrø, der bringes i handelen
inden for Fællesskabet.

Det gælder ikke for roefrø, for hvilket der foreligger bevis
for, at det er bestemt til udførsel til tredjelande.

Artìkel2

l* I dette direktiv forstås ved:

A. Bederoer: sukker- og foderroer af arten Beta vul-
garisL,

B. Basisfrø: frø,

a) som er avlet ¡rå forædlerens ansvar efter strenge
retningslirüer for udvælgelsen med hensyn til sor-
len

b) der er bestemt til avl af. fuø af. kategorien certifi-
ceret frø

c) som med forbehold af bestemmelserne i artikel 4
opflder de i bilag I for basisfrø fastsatte betin-
gelser

d) for hvilke det ved en officiel undersøgelse er
konstateret, at ovennævnte betingelser er blevet
overholdt.

C. Certificeret frø: frø,

a) som stammer direkte .fra basisfrø,

b) som er bestemt til avl af roer,

c) som, med forbehold af bestemmelserne i artikel
4, litra b), op$lder de i bilag I for certificeret
frø fastsatte betingelser, og

d) for hvilket det ved en officiel undersøgelse er
konstateret, at de ovennævnte betingelser er ble-
vet overholdt.

D. Genetisk monogermt frø: aweligt enkimet frø.

E. Tèknisk enkimet frø 1rø bestemt til specialsåmaskiner
og som i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I,
B, nr. 3, litra b), litra bb) og cc), kun udvikler en
enkelt kimplante.

F: Officielle foranstaltninger: foranstaltninger, der træf.
fes

a) af en stats myndigheder, eller

b) på en stats ansvar, af offentlig- eller privatretlige
juridiske personer, eller

c) når-det drejer sig om hjælpevirksomhed ligeledes
under en stats kontrol, af autoriserede fysiske
personer,

t5

66t400tÛøF

Anikçl 18

69l6tlBØF art.3.1.

Berigtigelse; SU 1952-1972, s.5

Berigtigelse: SU 1952-1971, s. ó

Berigtigelse; SU 1952-1972, s. 6

69l6llBØF art3.2. - Berigtigelse:SU l9-5?- 1971.
s. 15

88/380/EøF art. l.l.

66t4W|EøF



på betingelse af, at de under b) og c) nævnte perso-
ner ikke har personlig Økonomisk fordel af resultatet
af disse foranstaltninger.

66t400tBØF

751444/EØF art. 1.1. - 96n2EF art. l.l.

8813801F.ØF art.l.2.

6614UJIEøF

Berigtigelse; SU 1952-1922, s.6

Berigtigelse: SU 1952-1973. s. S

Berigtigclsc; SU 1952-1972. s. S

G. ff-småpakninger: Pakninger af følgende certificerede
frø:

monogermt frø eller præcisionsfrø: indtil 100 000
frønøgler eller frØ, eller indtil en nettovægt af
2,5 kg, heri ikke medregnet eventuelle granulere-
de pesticider, pilleringsmidler eller andre faste
tilsætningsstoffer

andet frø end monogermt frØ eller præcisionsfrØ:
indtil en nettovægt på l0 kg, heri ikke medreg-
net.eventuelle granulerede pesticider, pillerings.
midler eller andre faste tilsætningsstoffer.

?. -De forskellige sortstyper, herunder komponenterne,
der kan certificeres i henhold til bestemmelserne i dette
direktiv, lan specificeres og defineres efter proceduren i
artikel 24, stk. 2.

Artikel 3

L Medlemsstaterne foreskriver, at roefrø kun må brin-
ges i handelen, hvis det er blevet officielt godkendt som
basisfrø eller som certificeret frø, og hvis deiopglder de i
bilag I, del B, anførte betingelser.

2, Medlemsstaterne drager omsorg for, at de officielle
undersøg.lser af frø foretãges efter Jædvanlige internatio-
nale metoder, i det omfang sådanne metodeieksisterer.

3, Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser fra be-
stemmelserne i stk. I
a) for forædlet frø fra generationer forud for basisfrøet

b) for forøg eller videnskabelige formål

c) for forædlingsarbejde

d) for ubearbejdet frø, der bringes i handelen mecl hen-
bJi\ el- bearbejdclse, på dcn betingelse, at der sr
skabt sikkerhed for detle frøs ægtheã.

ló



a)

b)

uanset artikel 3 n." '.ÍliJ,lr,n" oo, tiuade,

at basisfrø, der ikke optylder de i bilag I vedrørende
spireevnen anf.ørte betingelser, officielt godkendes og
bringes i handelen. Med henblik herpå skal der træf-
fes alle fornødne foranstaltninger for, at leverandøren
garanterer en bestemt spireevne, som han, når pro-
duktet bringes i handelen, angiver på en speciel eti-
ket, der bærer hans navn og adresse samt partiets re-
ferencenummer

at frø af, kategorierne "basisfrø" eller >certificeret
frø<r, for hvis vedkommende den officielle undersøgel-
¡g til kontrol af overholdelsen af de i bilag I vedrø-
rende spireevnen fastsatte betingelser ikke måtte være
afsluttet, officielt godkendes og bringes i handelen
indtil den første modtager i handelskæden for at sikre
en hurtig forsyning med frø. Godkendelsen meddeles
kun mod forevisning af en rapport om en foreløbig
analyse af frØet og mod angivelse af den første mod-
tagers navn og adresse. Der træffes alle fornødne for-
anstaltninger med henblik på, at leverandøren garan-
terer den spireevne, der konstateres vcd den
foreløbige analysc. Denne spireevne skal, når varen
bringes i handclen, angives på en specicl ctiket, dcr
bærer leverandørcns navn og adrcsse samt partiets rc-
ferencenummer.

Disse bestemmelser gælder. ikke for frø, der indføres fra
tredjelande, med undtagelse af de i artikel 18 nævnte til-
fælde om opformering uden for Fællesskabet.

Artikel 5

Medlemsstaterne kan med henqyn til de i bilag I fastsatte
betingelser fastsætte yderligere eller strengere- betingelser
for godkendelsen af deres egen produktion.

66t400tBøF

Berigtigelse; SU 1952-1972, s.6

7lll62ÆØF art. l.l.
Berigtigelse: SU 1952-1972, s.37

66l4UJlEØF - Bcrigtigclsc; SU l95l- l9?3. s. 5

Medlemsstare,r",tr"rnlÏi' Jden evenruert ønskede
beskrivelse af de genealogiske komponenter på forædlerens
anmodning holdes fortrolig.

Artikel 7

l. Medlemsstaternc foreskriver, at prøver i forbindelse
med udførelsen af kontrol af sorterne og i forbindelsc med
undersqgçl$ af frø med henblik på godkcndclsc udtagcs af
myndighedernc eftcr egnede metoder.

2. Ved afprØvningen af. frø med henblik på godkendelse
udtages prøverne af ensartede partier; støratetægten af et
parti og mindstevægten af en prøve er angivet i bilag II.

t7



Attikel I
L Medlemsstaterne foreskriver, at basisfrø og certificeret
frø kun må bringes i handelen i partier, der er iilstrækkelig
ensartede og i lukkede pakninger, som efter henholdsvii
artikel 9. 10 eller 11. er forsynet med en lukkeanordning
og en mærkning.

2. Medlemsstaterne kan for afsætningen af små mæng-
der til den endelige forbruger fastsætte undtagelser fra bé-
stemmelsernç i stk. 1, for så vidt angår pakningen, lukke-
anordningen og mærkningen.

Artilcel 9

L Medlemsstaterne foreskriver, at pakninger med ba-
sisfrø og certificeret frø, bortset fra frø af, siditnævnte ka-
tegori i lf-småpakninger, af myndighederne eller under
myndighedernes kontrol lukkes således, at de ikke kan
åbnes, uden at lukkeanordningen ødelægges, eller uden af
det kan ses på den i artikel 10, stk. l, omhandlede officiel-
le etiket eller på pakningen.

For at.sikre at pakningen er lukket, skal der på lukke-
anordningen mindst være anbragt den officielle eiiket eller
en officiel forsegling.

Dc i andet afsnit omhandledc foranstaltninger cr ikke ab-
solut nødvendige, når der er tale om en engangsluk-
keanordning.

Efter proceduren i artikel 24, stk. 2, kan det konstareres,
om en bestemt lukkeanordning er i overensstemmelse med
bestemmelserne i dette stykkt

2. Medlemsstaterne foreskriver, at der, bortset fra de
tilfælde, hvor der er tale om pakning i lf-småpakninger,
kun af myndighederne eller under mindighede"nes koniroi
må foretages en eller flere nye tut<ningãr. t saAanne til-
fælde anføres det ligeledes på'den i artikel 10, stk. l, om-
handlede etiket, hvornår den seneste nye luknlns har fun-
det sted, og hvilken myndighed, der har foretagä den.

3. Medlemsstaterne foresk¡iver, at EE-småpakninger skal
lukkes således, at de ikke kan åbnes, uden át lukkõanord:
ningen^ødelægges, eller uden at det kan ses på etiketten
eller på pakningen. Efter proceduren i artikel 24, stk.2
kan det konstateres, om en bestemt tukkeanordning er i
overensstemmelse med bestemmelserne i dette stykke. Kun
under myndighedernes kontrol må der foretagei en eller
flcre nye lukninger.

4. Medlemsstaterne kan for så vidt angår småpakninger
af basisfrø fastsætte undtagelser fra stk. 1og2,'

18

m
æ

66t400tBØF

69161[EØF art.5.

75l4UlEØF art.l.2.

Artikcl I

l¡tikcl t(t

7816921EØF art. l.l.

960UEF art.l.l.

75l4UlEØF art.1.3.
961AEF art.l.l.
78|69UEøF art.l.2.

781692/EØF art. 1.3. - 96t72!EF art. r.t.

7514441E;øF art.l.3.



Aflikel I0

l. Medlemsstaterne foresk¡iver, at pakninger med basis-
frø og certificeret frø, bortset tra frø af, sidstnævnte kate-
gori i ff-småpakninger,

a) udvendigt skal være forsynet med en officiel etiket,
som endnu ikke har været i brug, som er i overens-
stemmelse med bilag III, del A, og hvis angivelser er
affattet på et af Fællesskabets officielle sprõg; etiket-
ten skal være hvid for basisfrø og blå for certificeret
frø; er etiketten forsynet med et hul, skal dens
fastgprelse i alle tilfælde sik¡es med en officiel for-
segling; såfremt basisfrø i det i artikel 4, litra a), om-
handlede tilfælde ikke opglder de i bilag I faitsatte
betingelser med hensyn til spireevne, gøres der
bemærkning herom på etiketten; det er tilladt at an-
vende officielle selvklæbende etiketter; efter procedu-
ren i artiket 24, stk. 2 kan det tillades under myn-
dighedernes kontrol at forsyne pakningen mcd de
foreskrevne angivelser på en sådan mådè, at de ikke
kan udviskes, og således at de svarer til etikettens ud-
formning

b) indvendigt skal indeholde et officielt indlægsmærke i
samme farve som etiketten med i det miñdste de i
bilag III, del A, stk. I, nr.5,6, 1l og 12, for etiketten
foreskrevne angivelser; indlægsmærket skal være ud-
formet således, at det ikke kan forveksles med den i
litra a) omhandlede etiket; indlægsmærket er ikke
påkrævet, såfremt angivelserne er pãført pakningen på
en sådan måde, at de ikke kan udviskes,'eller sãfremt
der i overensstemmelse med litra a) anvendes en selv_
klæbende etiket eller en etiket al et materiale, som
ikke kan rives i stykker.

2. Medlemsstaterne kan for småpakningcr med basisfrø
fastsætte- undtagelser fra stk. l, såfrèmt diñe småpakninger
er mærket: >Må udelukkende forhandles i ... (ðen
pågældende medlemsstat)<.

r. Medremsstaterne r::i|,:,ar EE-småpakninser:

a) i overensstemmelse med bilag III, del B, udenpå for-
synes enten med en leverandøretiket eller med en
pLryk! eller stemplet angivelse affatrer på et af de
officielle fællesskabssprog; for gennemsigiige paknin-
gers vedkommende kan etiketten puttei indóni, så-
fremt den kan læses gennem pakningen; etiketten skal
være blå

JSE)

-

Artikel 11

78l55tEØF art. 1.1.

96n2lEF art.l.1.

. Anikel I Ia

751444[EØF art. - 96n2lEF art. l.l.

l9



b) forsynes med et af myndighederne tildelt identifika-
tionsnummer, som enten anføres uden på pakningen
eller på den i litra a) omhandlede leverandøretiket;
såfremt officielt klæbemærke anvendes, skal dette
være blåt; de nærmere regler for anbringelsen af om-
talte identifikationsnummer kan fastsættes efter proce-
duren i artikel 24, stk. 2.

2. Medlemsstaterne kan foreskrive, at der ved mærknin-
gen afEE-småpakninger, som er pakket på deres område,
skal anvendes et officielt klæbemærke, på hvilket en del af
de i bilag III, del B, omhandlede angivelser anføres; for så
vidt angivelseme findes anført på dette klæbemærke, kræ-
ves den i stk. 1, litra a), omhandlede mærkning ikke.

Medremsstaternekanrt::#:"','^r![-småpakningererrer
anmodning lukkes og mærkes af myndighederne eller un-
der myndighedernes kontrol i overensstemmelse med arti-
kel 9, stk. l, og artikel 10.

Artil<¿l 13

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltningcr
for med hensyn til småpakninger at sikle kontrollen mld
frøets ægthed, navnlig ved påfyldning af frøpartierne. De
kan med henblik herpå bestemme, at småpakninger, der er
påSldt på deres område, lukkes af myriaighrOirne eller
under myndighedernes kontrol.

r- . Medremssrarerne r::':::rr':roreskrive, at pakninger
af indenlandsk eller indført basisfrø eller certificeret frø,
med henblik pâ afsætning heraf på deres område, også i
andre tilfælde end de i dette diiektiv fastsatte, forsþes
med en leverandøretiket.

2. Den i stk. 1 omhandlede etiket skal udformes, så den
ikke kan forveksles med den i artikel 10, stk. l, omhandle-
de officielle eriket.

Medte¡nsstarer"" r"r"rr#l'j,Innuø kemisk behanrring
af basisfrø eller af certificeret frø skal anføres på den offi-
cielle. etiket eller på en leverandøretiket, samt uden på
eller inde i pakningen.

Med henbtik ,u ^, 
n : ::l"o unu ur*"rtl visse ere-

menter i den i henhold til dette direktiv godkendte certifi-
ceringsordning kan der træffes afgørelse om, at tids-
begrænsede forsøg på nærmers fasÃatte betingelser skat
gennemføres på fællesskabsplan efter proceduren i artikel
24, stk.2.

7514441F;øF art. 1.6.

961AEF art.l.l.

Aníkel I Ib

961AEF art.l.l.
78l55lart.l.2.

..lnik¿l I Ic

.-lnikcl I2

6614úlEØF - 88ßtl0/EøF arr. t.3.

7514441EøF art.l.7.

88/380/EøF art. 1.4.

Aaikd 13

66t4WtEØÊ

Attikcl lia
88ß801E;øF art. 1.5.

20



1. Medremssrate ^" r:i:'::*rg for, at

basisfrø og certificeret frø, der er officielt certificeret,
og hvis pakning er mærket og lukket af myndigheder-
ne eller under myndighedernes kontrol i overenstem-
melse med dette direktiv,

certificeret frø, der er officielt certificeret og forelig-
ger i lf-småpakninger, der er mærket og lukket i
overensstemmelse med dette direktiv,

kun undergives sådanne handelsrestriktioner, som er fastsat
i dette direktiv, for så vidt angår egenskaber, undersøgel-
sesforanstaltninger, mærkning og lukning.

I forbindelse med sådanne forsøg kan medlemsstaterne fri-
tages for visse af de i dette direktiv fastsatte forpligtelser.
Fritagelsens omfang fastsættes i henhold til de bestemmel-
ser, på hvilke den finder anvendelse. Et forsøgs varighed
må ikke overstige s)'v år.

2. Medlemsstaternekan:

a) foreskrive, at roeftø kun må bringes i handeten, hvis
det er i overensstemmelse med fastlagte størrelser

b) for enkimet frø forhøje de i bilag I, del B, nr. 3, litra
b), litra bb) og cc), fastlagte mindstemål for frønøgler,
som kun udvikler én kimplante.

I. De medlemsstater, der har fastsat undtagetser i hen.
hold til artikel 3, stk. 3, litra a), skal drage omsorg for, at
forædlet frø fra generationer forud for baiisfrø ikkð under-
gives nogen form for handelsrestriktioner med hensyn til
deres karakteristiske egenskaber, undersøgelsesforanstalt-
ningerne, mærkningen og lukningen,

a) hvis det er officielt kontrolleret af godkendelsesmyn-
digheden i overensstemmelse med bèstemmelserne ior
godkendelse af basisfrø,

b) hvis del er i pakninger, der er i overensstemmelse
med bestemmelserne i dette direktiv, og

c) hvis disse pakninger er forsynet med en officiel etiket
med mindst følgende angivelser:

godkendelsesmyndighed og medlemsstat eller for-
kortet betegnelse herfor

partiets referencenummer

88/380/EøF art. 1.5.

7514441F;ØF art. 1.8.

'l8l55lBØF art.l.3.

961AEF art.l.l.

6f./4nrcØF

69l6llBØF art.8.
88/380/EØF art. 1.6.

72l4l8lBØF an.l.2.

Berigtigelse; SU 1952-1971, s.57

A¡tikel 14

21



måned og år for lukning

eller

måned og år for seneste officielle prøveudtagning
med henblik på beslutning om certificering

art, i det mindste anført med latinske bogstaver
under den botaniske betegnelse, som kan angives
i forkortet form og uden autornavn, eller under
den almindelige betegnelse eller begge; det angi-
ves, om det er sukkerroer eller foderroer

sort, i det mindste anført med latinske bogstaver

betegnelsen >præ-basisfrø<

antal generationer forud for frø af kategorien
>certificeret frø<.

Etiketten skal være hvid og forsynet med cn diagonal vio-
let streg.

7816921EøF art.l.4.

&$ßWIEØF an.l,7.

TU4\B|EøF aí.1.2.

88/380ÆøF art. 1.8.

I70t4s7rEøFl

r. Medremsstate ,," r#:f:::,at bederoerrø:

som stammer direkte fra basisfrØ, der er officielt cer-
tificeret i en eller flere medlemsstater eller i et tredje-
iand, der er givet ligestilling i henhold ril artikel i9,
stk. 1, litra b), og

som er høstet i en anden medlemsstat,

efter anmodning og med forbehold af bestemmelserne i di-
rektiv 98/.../EF skal certificeres officielt som certiliceret frø
i enhver medlemsstat, hvis det har været underkastet en
markinspektion, der opfylder de i bilag I, del A, fastsatte
betingelser for vedkommende kategori, og hvis det ved en
ofüciel undersøgelse er godtgiort, at de i bilag I, del B, for
samme kategori fastsatte betingelser er op$ldt.

Når frØer i disse tilfælde hidrører direkte fra officielt certi-
ficeret frØ af tidligere generationer end basisfrø, kan med.
lemsstaterne ligeledes meddele officiel ce4ificering som ba-
sisfrø, hvis de for denne kategori fastsatte betiñgebe er
opfyldt.

2. Bederoefrø, der er høstet i en anden medlemsstat, og
som skal certificeres efter bestemmelserne i stk. l, skal: 

-

pakkes og forsynes med en officiel etiket, der op$lder
betingelserne i bilag IV, del A og B, efter bestemmel-
serne i artikel 9, stk. 1, og

..lzrih'l 15
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ledsages af et officielt dokument, der op$lder betin-
gelseme i bilag IV, del C.

3. Medlemsstaterne foreskiver endvidere, at bederoefrø:

som stammer direkte fra basisfrø, der er officielt cer.
tificeret i en eller flere medlemsstater eller i et tredje-
land, der er givet ligestilling i henhold ¡il artikel i9,
stk. l, litra b), og

som er høstet i et tredjeland,

efter anmodning skal certificeres officielt som certificeret
frø i enhver af de medlemsstater, hvor basisfrøet enten er
avlet eller officielt certificeret, hvis det har været underkas-
tet en markinspektion, der opflder de betingelser for ved-
kommende kategori, der er fastsat i en i heihold til arti-
kel 19, stk. 1, litra a), truffet afgørelse om ligestilling, og
hvis det ved en officiel undersøgelse er godtgiort, ai¿el
bilag I, del B, for samme kategori fastsaite bãtingelser er
gpfyldt. And¡e medlemsstater kan også tillade officiel certi-
ficering af sådant frø.

r. pâ rorstag 
", 

*"'Íi::l nonr,","r"r Rådet med
kvalificeret flertal,

a) om markinspektionernc i et tredjeland i det i arti-
kel 18 omhandlede tilfælde opfylder de i bilag I, del
A, fastsatte betingelser

b) om roefrø, der er høstet i et tredjetand, og som frem-
byder de samme garantier med hensyn tifsine karak-
teristiske_ egenskaber såvel som til de forholdsregler,
der træffes med henblik på undersøgelse, sikrin! ai
ægthed, mærkning og kontrol deraf,l så henseende
har samme værdi som basisfrø eller certificeret frØ,
der er høstet inden for Fællesskabet, og som er i
overensstemmelse med bestemmelserne i dette direk_
tiv.

2. . SJk. I gælder ligeledes for hver ny medlemssrat, for
perioden fra dens tiltrædelse indtil den dato. Då hvilken
den skal sætte de love eller administrative bestómmelser i
kraft, som er nødvendige for at efterkomme bestemmelser-
ne i dette direktiv.

&$nnnØF art.1.8.

66t4|0p,tEØF

72127418ØF art.2.
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r. For ar overvin ,":::::"::vanskerigheder ved den
almindelige forsyning med basisfrø eller med certificeret
frø kan en eller flere medlemsstater, når sådanne vanske,
ligheder opstår i mindst én medlemsstat og ikke kan over-
vindes inden for Fællesskabet, efter proceduren i artikel
24, stk. 2, bemyndiges til for en bestemt periode at give
tilladelse til at bringe frø i handelen, der tilhører en kate-
gori, som er undergivet mindre strenge krav, eller 1rø, der
tilhører !o!!el. der hverken er opført i listen faslagt ved
direktiv g8,l,.,lBF eller de narionale sorrslister.

2. Når det drejer sig om en kategoti af frø af en bestemt
stamme, er den ofücielle etiket den, som er bestemt for
den tilsvarende kategori; i alle andre tilfælde er farven
brun. Etiketten skal altid angive, at det drejer sig om frø
af en kategori, der er undergivet mindre strenge krav.

3. Der kan vedtages regler for anvendelsen af stk. I
efter proceduren i artikel 24, stk.2.

Aflikel2I

t Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstaltninger
med henblik på, at myndighederne, når roefrøct bringei i

i det mindste ved
stikprøver, for så vidt angår overholdelsen af de i dette
direktiv fastsatte betingelser.

2. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstalt-
ninger for, at følgende opþninger gives, nåi frømængder
pil over 2 kg, der kommer fra en anden medlemsstat èlbr
et tredjeland, bringes i handelen:

a)

b)

c)

art

sort

kategori

produktionsland og officielle kontrolmyndighed

afsendelsesland

importør

d)

e)

f)

g) frømængder.

!t[æ1mere regler om, hvorledes disse oplysninger skal gives,
kan fastsættes efter proceduren i artikel 24, stk.2.

u

Anikcl 17

7U4l8lEØF art.l.3.

Berigtigelse; SU 1952-1972, s. 58

[7ot4s7tEøFl

66140p,IEøF

69161[EØF art.ll.

88ß321EØF art.l.

.'lnik¿l la

6614mßøF - 72l1l8lBøF ¡¡rt. l.{.
Berigtigelsc: SU 1952- 1971. s. ó

7U4l8lEØF art.l.5.

Berigtigelse; SU 1952-1972, s. 58



Aflikel 22

L Sammenlignende fællesskabsundersøgelser foretages
inden for Fællesskabet for at efterkontrollere stikprøver af
brugsfrø af roer. Undersøgelsen af de betingelser, som det-
te frø skal opSlde, kan inddrages under den efterfølgende

ne heraf forelægges den i artikel 24. stk. 1. nævnte komité
til bedømmelse.

2. De sammenlignende undenøgelser tjener til at harmo-
nisere de tekniske godkendelsesmetoder for at opnå ensar-
tede resultater. Så snart dette mål er nået, udarbejdes der
en årsberetning om undersØgelserne, som sendes iit med-
lemsstaterne og til Kommisionen som fortrotigt materiale.
Kommissionen fastsætter efter proceduren i artikel 24, stk.
2, tidspunktet for den første udarbejdelse afårsbcretningen.

3. Kommissionen fastsætter efter proceduren i artiket
24, stk.2, de foranstaltninger, som er nødvendige til udfø.
relsen af de sammenlignende undersøgelser. Roèfrø, der er
høstet i tredjeland, kan inddrages i de sammenlignende af-
prøvninger.

$ çg.rjnser , ou^r" l'o!r'oll", 
"r*"noige 

som rørge
af udviklingen i videnskabelig eiler teknisk vid1n, vedtagËs
efter proceduren i artikel 24, stk.2.

t. Når der henvises ,:'*y:T"""rture, der er fastsat i
d_enne artikel, indbringer formanden sagen for den stående
Komité for frØ- og plantemateriale henhørende under land-
!ryS, havgqrug og skovbrug, opreuet ved Rådets afgøretse
661399t8ØF-(), enren på-foñnandens iniriativ, eäer på
begæring af en medlemsstats repræsentant.

kontrol. Tlrettelægningen af undersøgelserne og

(f) EFTnr. t25 aÎ t1.7. 19óó,s. 2259166.

2.-- Kommjssionens repræsentant foretægger komitéen et
udkast til'de foranstaltninger, der skd trãffes. Komitéen
afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det
pågældende spørgsmåls hastende karakter. ben-udtaler sig
med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel l4g, stkl
2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træfie på
forslag af Kommissionen. Under afstemninger i komitéèn
tillægges de stemmer, der afgives af repræJentanterne for
medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel.
Formanden deltager ikke i aßtemningeñ.

7lll62làØF art.1.4.

Berigtigelse; SU 1952-1972, s. 36

6614WEøF
(tilpasset)

Berigtigelsc: SU 1953-1971. s. ô

7314381EØF art.l.2.

661 m,IEØF
(tilpasset)

gí/llBE, Euratom. EKSF
Bilag I, pkt. V.EA. 41.

Aníkel20

Anikd 2ta

.'lnikcl 2l

25



Kommissionen vedtager foranstaltninger, der strak finder
anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den
af komitéen afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks
af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fãld kan
Kommissionen udsætte gennemførelsen af de foranstalt-
ninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på højst
en måned regnet fra datoen for denne underretning.

Rådet kan med la,alificeret flertal træffe en anden afgø-
relse inden for det tidsrum, der er nævnt i andet afsnitl

På anmodning af formanden eller en medlemsstat kan ko-
mitéen undersøge ethvert spgrgsmål relateret til emnet for
nærværende direktiv.

Pâ Râden vegu

Fonnand

A¡tikel 25

Dettc direktiv berører ikke lovgivningen i de enkelte sta-
ter,_ der er begrundet i hensyntagen til besþttelse af men-
neskers !g dyrs liv og sundhed, besþttelse âf planter eller
bcsþttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

r.. De i biras v, d"t ::::T¿¡re¡ct¡uer ophæves, dog
uden at medlemsstarernes forpligtelser med hónqyn til deì
bilag V del B, anførte gennemføielsesfrister berøes heraf.

?. Hervisningor til de ophævede direktiver gælder som
henvisninger til næwærende direktiv og læses ihenhold til
den i bilag VI anførte sammenligningstabet.

Dette direkriv træder ,^;y:2p:a ry"na"argen efrer of-
fentliggørelsen i De Europæíski Fæi,lessltabei Tidende.

Artikel 28

Dctte direktiv er r€ttet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

6614WIEØF

66ß99.lEØF art.2.
(tilpasset)

66t4cn,Æ;øF

Aniþ|22

26



l. Den tidligere bestand på marken må ikke have været
uforenelig med produktionen af frø af. Beta vulgarìs af.
den pågældende sort, der indgår i bestanden, og mar-
ken skal være tilstrækkeligt fri for sådanne planter,
der stammer fra en tidligere bestand.

BII./IG I
Betingelser for godkendelsen

A. BESTAND

Bestand

fra alle pollenkilder af
slægten Ben

Til produktion af certificeret frø
a) af sukkerroe

fra alle pollenkilder af
slægten Bera, som ikke
omfattes nedenfor

den tilsigtede bestøver el-
ler en af d€ rilsigtede be-
støvere er diploid, fra te-
traploide sukkerroepollen-
kilder

den tilsigtede bestøver er
udelukkende tetraploid,
fra diploide sukkerroepol-
lenkilder

Bestanden skal være tilstrækkeligt sortsægte og sorts-
Ietr.

3.
en given sort godkendelsesmyndighedens underiøgel-
se.

Der-skal foretages mindst én officiel markinspektion
og for basisfrøs vedkommende mindst to oificielle
markinspektioner, hvoraf dcn ene vedrører stiklingcr-
nc, den andcn frøplantcrne.

Fremavlsmarkcns dyrkningstilstand og bcstandens ud-
viklingsniveau skal muliggøre cn tilstiækkelig konrrol
med stammeægthed og stammerenhed.

Mindsteafstanden fra nærmestliggende pollenkilder
skal være

Mindste-
afstand

1Ofl)m

1000m

27

66t4ætEøF

87ll20lBØF art.l.l.

6614ælEØF - Berigtigelse; SIJ 1952-1972, s. 6

Berigtigelse; SU t952- 1972, s. 6

87ll20lBØF art. l.l.



b)

fra sukkerroepollenkilder,
hvis ploidi er ukendt

den tilsigtede bestøver el-
ler en af de tilsigtede be-
støvere er diploid, fra di-
ploide sukkerroepollenkil-
der

den tilsigtede bestøver er
udetukkende tetraploid,
fra tetraploide sukkerroe-
pollenkilder

mellem to marker til pro-
duktion af, frø af suldcer-
roe, hvor der ikke anven-
des hanlig sterilitet

af foderroe

fra alle pollenkilder af
slægten Betø, som ikke
omfattes nedenfor

den tilsigtede bestøver el-
ler en af de tilsigtede be-
støvere er diploid, fra te-
traploide foderroepollen-
kilder

den tilsigtede bestøver er
udelukkende tetraploid,
fra diploide foderroepol-
lenkilder
fra foderroepollenkilder,
hvis ploidi er ukendt

den tilsigtede bestøver el-
ler en af de tilsigtcde be-
støvere er diploid, fra di-
ploide fodenoepollenkil"
der

6ü)m

300 m

300 m

300 m

1000m

óü)m

6ü)m

6fi)m

300m
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den tilsigtede bestøver er
udelukkende tetraploid,
fra tetraploide fodenoe-
pollenkilder

mellem to marker til pro-
duktion af frø af foder-
roe, hvor der ikke anven-
des hanlig sterilitet

L

2.

3.

Disse afstande behøver ikke at overholdes, når der
findes en tilstrækkelig beslryttelse mod enhver uønsket
fremmedbestøver. Der er ikke behov for isolering
mellem frøbestande, hvortil der benyttes samme be-
støver.

Ploidi hos såvel frøbærende som pollenafgivende
komponenter i frøproducerende bestande fastlægges
ved henvisning til listen, der blev opsrillet ved direlitiv
98/,,,1F,F, eller til de nationale sortlister opstillet efrer
nævnte direktiv. Hvis disse oplysninger ikke findes for
en eller anden sort, betragtes ploidi som ukendt, og
der kræves således en mindsteafstand på 600 m.

B. FRø

Fraet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsre¡t.

Forekomsten af sygdomme, der begrænser frøets
brugsværdi, må kun rolereres i mindst muligt omfang.

Frøet skal i øwigt opfylde følgende betingetser:

29

87lL20lEøF art.l.2.

I70t4s7tEØFl

6614MIEøF

Berigtigelse; SU 1952-1971. s. tr



Højeste
ñrgtigheds-

Crad (I)
(Vo af

vægten)

76ß3llEØF a¡t.2.

6ót40lJnøF
69l6llBøF art.l3.2.

Berigtþlsc: SU 1952-1972. s. ó

andet frø

15

15

l5
15

73

68

(,) Heri-ikke mcdregnet erentuelle granulerede pesticidel pitrcrilrgsmid-
ler eller andre faste tilsætningsstoffer.

b) Yderligere krav til arveligt enkimet og til
teknisk enkimet fro:

aa) aweligt enkimet frø:

Mindst a0 ø af de sDirede franøgler skal
udvikle kun én kimfrlante

A¡¡¡altet af frøng$er, der udvikler tre eller
flere kimplanter, må ikke oventige 5 Vo be-
regnet af de spirende &ønøten

76l33llBØF art.3.l.

Mindste
spireevne

(Vo af. de rcne
frønøgler
eller frø)

Vægtprocenten aî frØ af andre planter må ikke overstige 0,3.

30



bb)

cc)

Præcisionsfrø af sukkerroer:

Mindst 70 Vo af, de spirede frønøgler må
kun udvikle én kimplante. Antaller af frø-
nØgler, der udvikler tre eller flere kimplan-
ter, må ikke overstige 5 Vo, beregnet af de
spirede frønø$er.

Præcisionsfrø af foderroer:

For de sorter. hvis procentdel af
overstiger 85. skal mindst 58 7¿ af de spi-
rede frønøgler udvikle kun én kimplante.
For alt andet frøs vèdkommende skal
mindst 63 7¿ af de spirede frønøgler udvikle
kun én kimplante. Antallet af frønøgler, der
udvikler tre eller flere kimplanter. må ikke
overstige 5 7¿. beregnet af de spirede frø-
nøg¡er.

dd) Når der er tale om frø af kategorien >ba-
sisfrø", må vægtprocenten af affald ikke
overstige 1,0. Når der er tale om frø af ka-
tegorien >certificeret frø.r, må vægtprocen-
ten af affald ikke overstige 0,5. Når det dre-
jer sig om pilleteret frø af begge kategorier,
kontrolleres det, at den relevante betingelse
er op$ldt, ved prøveudtagning i henhold til
artikel 7, stk. l, fra forarbejdet frø, som har
undergået delvis aßkalning (gridning eller
slibning), men endnu ikke er pilleteret, uden
at dette berører den officielle undenøgelse
af den mindste analytiske renhed i þi[eteret
frø.

c) Andre særlige betingelser

Medlemsstaterne skal sikre, at bederoefrø ikke
føres ind på områder,.der er anerkendt som "ri-zomaniafri zoner* i henhold til de relevante fæl-
lesskabsprocedurer, medmindre vægtprocenten af
affald ikke overstiger 0,5.

3t

76l33llEøF aft.3.2.

76ß3I|EØF art3.3.

69161[EØF art. 13.3. - Berigtigelse; SU
t952-1972, s. L5

88l95lEØF art.l.l.

88l95lEøF art. 1.2.



BII./IG II
Største vægt af et parti: æ t
Mindste vægt af en prøve: 5@ g

Den maksimale vægt pr. parti må il¡ke overstiges med
mere end 5 Vo.

!.:

.

66t4ûtEøÊ

69l6UgøF ¡rt.1,4.

tlll?ÃlBØF ar¡.t.3.



BII./IG IIT

MÆRKMNG

Offlciel ctiket

l. Foreskrevneangivelser

1. >ff-regler og -nonner<,

2. Godkendelsesmyndighed og medlemsstat el-
ler forkortelse for disse,

3. Partiets referencenummer,

4. Måned og år for lukning, udrrykr således:

>lukket...< (måned og år)

eller

måned og år for seneste officielle prøveud-
tagning med henblik på beslutning om certi-
ficering, udtrykt således: )prøveudtaget ...(
(måned og år),

5. A¡t, i det mindste anført med latinske bog-
staver under den botaniske betegnelse, som
kan angives i forkortet form og uden autor-
navn, eller under den almindelige betegnelse
eller begge; det angives, om det er sukker-
roer eller foderroer,

6. Sort, i det mindste anført med latinske bog-
staver,

Kategori,

Produktionsland,

Angivet netto- eller bruttovægt eller angivet
antal frønøgler eller rene frg,

I tilfælde af vægtangivelse og anvendelse af
granulerede pesticider, pilleringsmidler eller
andre faste tilsætningsstoffer, angivelse af
arten af tilsætningsstoffet samt det omtrent-
lige forhold mellem vægten af frønøgler el-
ler af rene frø og den samlede vægt,

For monogermt frø: påskriften )mono-
germt<(,

For præcisionsfrø: påskriften >præcisions-
rrg,,,

Såfremt i det mindste spireevnen er blevet
efterprøvet kan anføres >Efterprøvet ...
(måned og år)" samt den myndighed, der er
ansvarlig for denne efterprøvning. Disse an-
givelser kan ske ved, at en officiel selvklæ-
bende mærkat anbringes på den officieile
etiket.

7.

8.

9.

10.

11.

t3.
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7514441F;øF art. 1.9.

961AEF art. 1.1.

7816921F;øF art.1.5.

88/380ÆØF art. 1.9.

751444/EØF art.1.9. - 8813801E;øF art. l.l0

78l55lEØF art.l.4.



IL Mhdste dimensÍoner

110 mm x 67 mm

Iæverandøretiket eller påskrift pâ paknlngen @[.
smÂpakning)

1. r'![-småpakning",

2. Navn og adresse på den leverandgr, der er an-
warlig for mærkningen, eller dennes identifika-
tionsmærke,

3. Det af myndighederne tildelte identifikations-
nummer,

4. Den myndighed, som har rildelt identifikations-
nummeret, samt medlemsstatens navn, eller for-
kortelse for disse,

5. Referencenummer, såfremt det officielle identifi-
kationsnummer ikke Eør det muligt at identifice-
re partiet,

6. A¡t, i der mindsre anførr med tarinske bogsraver; I gs/¡uliEørarr. l.lt.
det angives, om det er sukkerroer eller foderroer, 

I

7. Sort, i det mindste anført med latinske bogstaver,

8. >C.ertificeretfrø<,

9. Angìvet netto- cller bruttovægt elter angivct an-
tal frønøgler eller rene frØ,

10. I tilfælde af vægtangivelse og anvendelse af gra-
nulerede pesticider, pillerin¡pmidler eiler an-dre
faste tilsætningsstoffer, angivelse af arten af til-
sætningsstoffet samt det omtrentlige forhotd mel-
lem-vægten af frønøg;ler eller af rene frø og den
samlede vægt,

ll. For monogermt frø: påskriften >monogernt(,

12. For præcisionsfrø: påskriften rpræcisionsfrø..

7514441E;øF art. 1.9.

961AEF art.l.l.

961AEF art.1.l.

7514441F;øF arr. t.9. - IìS/380/EøFarr.1.t2.
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B.

c.

BTI-AG IV
Etiket og dokument, som sk¡l benyttes til ikke endeligt
certificeret frø, der er høstet i en anden medlemsstat

A. Foreslcevne øngívelser på etiketten

navnet på den for markinspektionen ansvarlige
myndighed og medlemsstaten eller forkortelserne
herfor

art, i det mindste anført med latinske bogstaver
under den botaniske betegnelse, som kan angives
i forkortet form og uden autornavn, eller under
den almindelige betegnelse eller begge; det an-
gives, om det er sukkerroer eller foderroer

sort, i det mindste anført med latinske bogstaver

markens eller partiets referencenummer

angivet netto- eller bruttovægt

påskriften >ikke endelig certificeret(.

Etikcttens fawe

Etiketten skal være grå.

Foreslcevne angiveber i d,okumentet

udstedende myndighed

art, i det mindste anført med latinske bogstaver
under den botaniske betegnelse, som kan angives
i forkortet form og uden autornavn, elleí under
den almindelige betegnelse eller begge; der an-
gives, om det er sukkerroer etler foderroer

sort, i det mindste anført med latinske bogstaver

kategori

referencenummer for det til markens tilsåning
anvendte frø samt navnet pâ det land eller dè
lande, dcr har certificeret frøet

markens eller partiets referencenummer

størrelsen af det dyrkede areal, der har tjent til
produktion af det parti, som dokumentet vedrø-
rer

den høstede ftømængde og antal pakninger

attestering af, at de betingelser, der er gældende
for den bestand, hvorfra frøet stammer, er op-
rydr

35
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i givet fald resultaterne af en foreløbig frøana-
lyse.

88ß80/EøF art. 1.13.



Direktiv 6614001E;øF
og efterfølgende ændringer

Råtlcts <lirektiv 69161 lEøF
Rådets direktiv 7tlt62lBØF

Râdets direkriv 72n74nøF

Råder,s direkriv 7zl4tglEØF

Rådets direkriv 731438t8øF

Rådets direktiv 75l4ulgøF
Kommissionens direktiv 76\33IIEØF

Rådets direktiv 78l55lEøF

Rådets direktiv 7816921E;øF

Kommisionens direktiv 87 ll2OlEøF
Kommissionens direktiv Bglg' tEØF

Rådets dircktiv SSß3ZIEØF

Rådets direktiv 8Sß801E;ØF

Rådets direktiv 9016541EiøF

Rådets direktiv 96t72lEF

BII.AG V

Del A

Ophævede di¡cktiver
(jf. artikel 26)

udelukkende artikel I
udetukkende hvad angår referencerne til artikcl
I og2i bestemmelserne tildirekriv 66A{ÛÆ;øF

udelukkende artikel I
udelukkende artikel I
udelukkende artikel I

udelukkende artikel I
udelukkende artikel I
udelukkende artikel I

udelukkende artikel I

udelukkende artikel I
udelukkende hvad angår referencerne til artikel
2ogtilbilagII.I. 1. a)ibestemmelsernetildirektiv
66I4[f,IEØF

udelukkende artikel l, pkt, 1)
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tÞi¡rII'
Del B

Liste over gennemfør€lsesfrister til national lovglvning

fif. artikel 26)

Direktiv

6614001F;ØF (EFT nr. 125 af.ll.7. 1966, s.2290166)

69(rllBçtl: (lil.-l'nr. L 4tl af 2ô. 2. lt)(rt), s, 4)

TlllíUEØF (EFT nr. L87 al17.4.1971,s.24)

72n74rcØF (EFT nr. Ll7l a|29.7.1972,s.37)

72l4l8lEøF (EFT nr. L?ß7 at 26. 12. 1972, s.22)
7314381F;ØF (EFT nr. L 356 aÍ 27. 12. 1973, s. 79)

75t44418ØF (EFT nr. L t96 af 26. 7. 1975, s. 6)

76ß3llEØF (EFTnr. L83 af30. 3.L976,s.34)

78l55lEØF (EFT nr. L16 af 20.1. 19?8, s. 23)
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