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BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 8 november 2005
over de gelijkwaardigheid van in bepaalde derde landen verrichte
controles op de instandhouding van rassen en tot wijziging van
Beschikking 2003/17/EG
(2005/834/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betref
fende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewas
sen (1), en met name op artikel 16, lid 1,
Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betref
fende het in de handel brengen van zaaigranen (2), en met name op
artikel 16, lid 1,
Gelet op Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betref
fende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen (3), en
met name op artikel 22, lid 1, onder b),
Gelet op Richtlijn 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002 betref
fende het in de handel brengen van bietenzaad (4), en met name op
artikel 23, lid 1,
Gelet op Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betref
fende het in de handel brengen van groentezaad (5), en met name op
artikel 37, lid 1, onder b),
Gelet op Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betref
fende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten
en vezelgewassen (6), en met name op artikel 20, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Beschikking 97/788/EG (7) heeft de Raad bepaald dat de in
derde landen verrichte officiële controles op de instandhouding
van rassen dezelfde garanties bieden als de controles door de
lidstaten.

(1) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richt
lijn 2004/117/EG (PB L 14 van 18.1.2005, blz. 18).
(2) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richt
lijn 2004/117/EG.
(3) PB L 193 van 20.7.2002, blz.1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 268 van
18.10.2003, blz. 1).
(4) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2004/117/EG.
(5) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2004/117/EG.
(6) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 74. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
2004/117/EG.
(7) PB L 322 van 25.11.1997, blz. 39. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 2004/120/EG van de Commissie (PB L 36 van 7.2.2004,
blz. 57).
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(2)

Gebleken is dat de controles in de in Beschikking 97/788/EG
vermelde derde landen nog steeds dezelfde garanties bieden als
de controles door de lidstaten. Deze controles moeten daarom nog
steeds als gelijkwaardig worden beschouwd.

(3)

De geldigheidsduur van Beschikking 97/788/EG verstreek op
30 juni 2005. Om verstoringen van de handel met de derde
landen te voorkomen dient deze beschikking in werking te treden
op 1 juli 2005.

(4)

Deze beschikking belet niet dat de conclusies van de Gemeen
schap met betrekking tot de gelijkwaardigheid worden herroepen
of de geldigheidsduur ervan niet wordt verlengd, wanneer niet of
niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden waarop ze zijn
gebaseerd.

(5)

De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste maatregelen
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de
Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor
de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings
bevoegdheden (1).

(6)

Richtlijn 2004/117/EG (2) heeft het toepassingsgebied van de
communautaire regeling betreffende de gelijkwaardigheid van
zaaizaad uitgebreid tot alle categorieën van zaaizaad, met in
begrip van zaad van generaties die aan het basiszaad voorafgaan.
Bijgevolg dient Beschikking 2003/17/EG (3) te worden aangepast
teneinde de bepalingen van die beschikking af te stemmen op de
gewijzigde bepalingen van de richtlijnen betreffende het in de
handel brengen van zaaizaad,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
De officiële controles op de instandhouding van rassen die in de in de
bijlage vermelde derde landen door de daarin vermelde autoriteiten
worden verricht voor de soorten die onder de voor elk van deze landen
vermelde richtlijnen vallen, bieden dezelfde waarborgen als de controles
door de lidstaten.
Artikel 2
De wijzigingen van de bijlage, met uitzondering van de wijzigingen van
de eerste kolom van de tabel, worden vastgesteld volgens de in artikel 3,
lid 2, bedoelde procedure.
Artikel 3
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1 van Besluit
66/399/EEG (4) ingestelde Permanent Comité voor teeltmateriaal voor
land-, tuin- en bosbouw (hierna „het Comité” genoemd).
2.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de artike
len 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG vastgestelde termijn
bedraagt één maand.
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(2) PB L 14 van 18.1.2005, blz. 18.
(3) PB L 8 van 14.1.2003, blz. 10. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EG) nr. 885/2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 1).
(4) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2289/66.
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3.

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 4

In Beschikking 2003/17/EG worden de artikelen 1 en 2 vervangen door:
„Artikel 1
De veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad die in de
in bijlage I genoemde derde landen voor de aldaar vermelde soorten
groep of soorten worden verricht, met uitzondering van zaad van
generaties die aan het basiszaad voorafgaan, worden beschouwd als
gelijkwaardig aan overeenkomstig de Richtlijnen 66/401/EEG,
66/402/EEG, 2002/54/EG en 2002/57/EG verrichte veldkeuringen,
op voorwaarde dat zij:
a) officieel worden verricht door de in bijlage I vermelde autoriteiten
of onder officieel toezicht van deze autoriteiten,
b) voldoen aan de in punt A van bijlage II vastgestelde voorwaar
den.
Artikel 2
Mits aan de in punt B van bijlage II vastgestelde voorwaarden is
voldaan, wordt zaaizaad van de in bijlage I vermelde soorten dat in
de in die bijlage genoemde landen is voortgebracht en door de aldaar
vermelde autoriteiten is gecertificeerd beschouwd als gelijkwaardig
aan zaad dat voldoet aan de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG,
2002/54/EG en 2002/57/EG.”.
Artikel 5
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 juli 2005.
Artikel 4 is evenwel van toepassing met ingang van 1 oktober 2005.
Artikel 6
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
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BIJLAGE

Land (*)

▼M1

Met de uitvoering van de controles belaste in
stantie

Richtlijnen

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/54/EG
2002/57/EG

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/EEG
2002/55/EG
2002/57/EG

CA

Canadian Food Inspection Agency, Otta
wa

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/54/EG
2002/57/EG

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für
Agrarökologie und Landbau (FAL) Zü
rich Station Fédérale de Recherches en
Production Végétale de Changins (RAC),
Nyon

2002/55/EG

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/54/EG
2002/57/EG

CS

National Laboratory for Seed Testing,
Novi Sad

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/54/EG
2002/57/EG

IL

Ministry of Agriculture Bet-Dagan

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/54/EG
2002/55/EG
2002/57/EG

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fis
heries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku,
Tokyo

2002/55/EG

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fis
heries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/EG

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en
valeur agricole, Rabat

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/55/EG
2002/57/EG

__________

▼B

▼M2

__________

▼B
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Land (*)

NZ

▼M1

Met de uitvoering van de controles belaste in
stantie

Richtlijnen

Ministry of Agriculture and Fisheries,
Wellington

66/401/EEG

TW

Council of Agriculture, Food and Agri
culture Department, Taipei

2002/55/EG

US

United States Department of Agriculture,
Beltsville, Maryland

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/54/EG
2002/55/EG
2002/57/EG

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Montevideo

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/54/EG
2002/57/EG

ZA

Department
(Tshwane)

66/401/EEG
66/402/EEG
2002/57/EG

__________

▼B

of

Agriculture,

Pretoria

__________

— Servië en
(*) AR — Argentinië, AU — Australië, ►M1
__________ ◄ IL — Israël, NZ ◄—CSNieuw-Zeeland,
Montenegro, ►M2
__________
►M1
◄ TW — Taiwan, CA — Canada, JP — Japan, US — Ver
enigde Staten van Amerika, CH — Zwitserland, CL — Chili, KR — Republiek Korea,
MA — Marokko, UY — Uruguay, ZA — Zuid-Afrika.

