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▼B
RÅDETS BESLUTNING
af 26. marts 1973
om sammenligneligheden af markinspektioner, vedrørende produktionskulturer af frø i Danmark, Irland og Det forenede Kongerige
(73/83/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med
bederoefrø (1), senest ændret ved direktiv af 6. december 1972 (2),
særlig artikel 16, stk. 1, litra a), og stk. 3,
under henvisning til Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med
frø af foderplanter (3), senest ændret ved direktiv af 6. december
1972 (4), særlig artikel 16, stk. 1, litra a), og stk. 3,
under henvisning til Rådets direktiv af 14. juni 1966 om handel med
såsæd (5), senest ændret ved direktiv af 6. december 1972 (6), særlig
artikel 16, stk. 1, litra a), og stk. 3,
under henvisning til Rådets direktiv af 30. juni 1969 om handel med
frø af olie- og spindplanter (7), senest ændret ved direktiv af 6.
december 1972 (8), særlig artikel 15, stk. 1, litra a), og stk. 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
I Danmark, i Irland og i Det forenede Kongerige findes der regler om
frøkontrol; disse fastsætter en officiel markinspektion i forbindelse med
frødyrkningen;
disse regler og deres anvendelse er blevet undersøgt og denne undersøgelse har gjort det muligt at fastslå at de fastsatte markinspektioner
opfylder de betingelser, som er fastsat i bilag I til ovennævnte direktiver;
denne beslutninger ændrer for så vidt angår de nævnte medlemsstater
Rådets første beslutning af 20. juli 1972 om sammenligneligheden af
markinspektioner vedrørende produktionskulturer af frø i tredjelande (9),
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Det fastslås, at de markinspektioner af produktionskulturer af frø af
kategorien »certificeret frø«, som gennemføres i Danmark, i Irland og
i Det forenede Kongerige af de myndigheder, der er nævnt i bilaget
vedrørende de deri nævnte arter, opfylder de betingelser, der er nævnt
i bilag I til Rådets direktiver af 14. juni 1966 om handel med bederoefrø, frø af foderplanter og såsæd eller til Rådets direktiv af 30. juni
1969 om handel med frø af olie- og spindplanter, i det omfang de i bilaget nævnte særlige betingelser er opfyldt.
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Artikel 2
Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 1973 indtil det tidspunkt,
på hvilket de i artikel 1, nævnte medlemsstater skal sætte de nødvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft, for at
efterkomme de i artikel 1 nævnte direktiver.
Artikel 3
Angivelserne vedrørende de i artikel 1 omhandlede medlemsstater, som
findes i punkterne 1, 3 og 19 i bilaget til Rådets første beslutning af 20.
juli 1972 om sammenligneligheden af markinspektioner vedrørende
produktionskulturer af frø i tredjelande bortfalder; dette gælder fra den
1. januar 1973.
Artikel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
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SÆRLIGE BETINGELSER
1. Markinspektionen udføres ifølge de nationale regler for anvendelsen af Organisationen for økonomisk Samarbejde od Udvikling (OECD)'s system til
sortcertificering af frø, der er bestemt til den internationale handel.
2. Markinspektionen gennemføres ifølge de nationale regler for sortkontrol med
frø.
3. Markinspektionen udføres af statslige myndigheder eller — under disse
myndigheders ansvar — af juridiske personer af privatretlig eller offentligretlig karakter under forudsætning af, at disse ikke har nogen særlig
økonomisk interesse i inspektionens udfald.
4. Det indsamlede frø skal opbevares i en officielt lukket emballage forsynet
med officielt etiket, med mindst følgende angivelser:
a) ansvarlig myndighed og land;
b) art;
c) sort;
d) basisfrøets referencenummer og navnet på den medlemsstat, som har
godkendt frøet;
e) partiets referencenummer;
f) angiven netto- eller bruttovægt;
g) »ikke godkendt frø«.
Alle oplysninger skal angives på mindst ét af De europæiske Fællesskabers
officielle sprog.
5. En officiel meddelelse skal indeholde følgende supplerende oplysninger:
— størrelsen af det dyrkede areal;
— mængden af det indsamlede frø;
— erklæring om, at de kulturer; ud fra hvilke frøet er dyrket, har
gennemgået en officiel markinspektion med tilfredsstillende resultat.
6. Det indsamlede frø skal opbevares i en officielt lukket emballage, som er
forsynet med den særlige OECD-etiket for endnu ikke endeligt godkendt
frø. Denne etiket skal indeholde følgende oplysninger:
— basisfrøets referencenummer;
— navn på den medlemsstat, som har godkendt basisfrøet.

