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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 14. marts 1979

om bemyndigelse af Den franske Republik til at begrænse handelen med frø af
visse sorter af landbrugsplantearter
(Den franske tekst er den eneste autentiske)

(79/348/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/457/EØF af
29. september 1970 om den fælles sortsliste over land
brugsplantearter ('), senest ændret ved direktiv 78/55/
EØF (2), særlig artikel 1 5, stk. 2 og 3,
under henvisning til anmodning fra Den franske Re
publik, og

ud fra følgende betragtninger :
I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1 , i nævnte

direktiv er frø eller plantemateriale af sorter af land
brugsplantearter, der er blevet officielt godkendt i
1976 i mindst én medlemsstat, og som opfylder be
stemmelserne i samme direktiv, fra den 31 . december

1978 ikke længere underkastet handelsrestriktioner i
Fællesskabet med hensyn til sorten ;
det fastsættes imidlertid i artikel 15, stk. 2, i nævnte

direktiv, at en medlemsstat efter anmodning kan be
myndiges til at forbyde handel med frø og plantemate
riale af visse sorter ;

Den franske Republik har anmodet om en sådan be
myndigelse for visse sorter af forskellige arter ;
for en del af disse sorter har Kommissionen ved beslut

ning 79/94/EØF (3) for Den franske Republiks ved
kommende forlænget den i artikel 15, stk. 1 , i nævnte

de i nærværende beslutning anførte sorter har i Den
franske Republik været underkastet officielle afprøv
ninger i marken ; ved disse undersøgelser er det i Den
franske Republik konstateret, at de har en dyrknings
og brugsværdi, som er end en den, der opnås for tilsva
rende sorter, der er godkendt i Den franske Republik ;

for sorterne Dolcea (hundegræs) og Mocca og Tur (itali
ensk rajgræs) har de andre medlemsstater godkendt
disse resultater ; det kan således konstateres, at disse

sorter ikke i Den franske Republik ved deres egenska
ber som helhed for så vidt angår dyrknings- og bugs
værdi svarer til de resultater, der er opnået for en an
den tilsvarende sort, som er godkendt dér, (artikel 15,
stk. 3, litra c), første tilfælde, i nævnte direktiv) ;

for sorten Rozelle (strandsvingel) kan det på grundlag
af dokumenterne vedrørende undersøgelsesresulta
terne konstateres, at de i Den franske Republik ikke
for så vidt angår deres modstand mod skadelige orga
nismer uden opvejning med hensyn til andre gunstige
egenskaber (artikel 5, stk. 4, anden sætning, i nævnte
direktiv) svarer til de resultater, der er opnået for en
anden tilsvarende sort, som er godkendt dér (artikel
1 5, stk. 3, litra c), første tilfælde, i nævnte direktiv) ;
for sorterne Asla Roskilde, Bopa Pajbjerg og Hera
Daehnfeldt (hundegræs) kan det på grundlag af doku
menterne vedrørende undersøgelsesresultaterne kon
stateres, at de i Den franske Republik ikke for så vidt
angår deres modstand mod skadelige organismer sva
rer til de resultater, der er opnået for en anden tilsva
rende sort, som er godkendt dér (artikel 1 5, stk. 3, litra
c), første tilfælde, i nævnte direktiv), idet de dog under
særlige omstændigheder yder en vis opvejning med
hensyn til andre gunstige egenskaber (artikel 5, stk. 4,
anden sætning, i nævnte direktiv) ;

fastsatte frist ;

Den franske Republiks anmodning bør derfor imøde
kommes på alle punkter med hensyn til disse sorter ;
for de tre nævnte hundegræssorter bør bemyndigelsen
dog ikke gælde i alle tilfælde ; der bør i øvrigt tages
hensyn til, at de pågældende rajgræssorter kan anven
des i Den franske Republik, såfremt frøene ikke er be
stemt til dyrkning som foderplanter ;

(•) EFT nr. L 225 af 12. 10. 1970, s. 1 .
(2) EFT nr. L 16 af 20. 1 . 1978, s. 23.
(») EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1979, s. 19 .

øvrige sorter omfattes ikke længere af den franske
anmodning ;

direktiv fastsatte frist fra den 31 . december 1978 til

den 28 . februar 1979 ;

den har afsluttet undersøgelsen af Frankrigs anmod
ning med hensyn til disse sorter før udløbet af den
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de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse

med

udtalelse

fra

Den

stående

Komité for frø og plantemateriale henhørende under
Landbrug, Havebrug og Skovbrug —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Den franske Republik bemyndiges til på hele sit
område at forbyde handel med frø af følgende sorter,
der er offentliggjort i den fælles sortsliste over land
brugsplantearter for 1 979 :
Foderplanter
1 . Dactylis glomerata L.
Asla Roskilde

Bopa Pajbjerg
Dolcea
Hera Daehnfeldt
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dre hensigtsmæssige metoder sikres, at de ikke dyrkes
i de dele af ,Den franske Republik, som regelmæssigt
trues af de sygdomme, som sorterne er følsomme over
for.

3. Med hensyn til sorterne Mocca og Tur ( Lolium
multiflorum) er den i stk . 1 nævnte bemyndigelse kun
gyldig, såfremt frøene er bestemt til dyrkning som fo
derplanter.
Artikel 2

Den i artikel 1 omhandlede bemyndigelse vil blive til
bagekaldt, så snart det konstateres, at forudsætnin
gerne for bemyndigelsen ikke længere er til stede .
Artikel 3

Den franske Republik meddeler Kommissionen , fra
hvilken dato og efter hvilke regler den anvender den i
artikel 1 omhandlede bemyndigelse. Kommissionen
underretter de øvrige medlemsstater herom .

2. Festuca arundinacea L.
Rozelle
3 . Lolium multiflorum Lam .

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Den franske Republik.

Mocca

Tur

2. Den i stk. 1 omhandlede bemyndigelse berører
ikke indførsel i Den franske Republik af frø af sor
terne Asla Roskilde, Bopa Pajbjerg og Hera Daehn
feldt (Dactylis glomerata L.), såfremt det gennem en
let læselig angivelse på den officielle etiket og ved an

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 1979 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

