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                                                      ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                 2003/EES/23/28 

frá 28. maí 1997 

um breytingu á tilteknum ákvörðunum um að heimila Frakklandi að takmarka 
 markaðssetningu á fræi tiltekinna afbrigða nytjajurta í landbúnaði (*) 

(Einungis franski textinn hefur lagagildi) 

(97/363/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/457/EBE frá 
29. september 1970 um sameiginlega skrá yfir stofna 
nytjajurta í landbúnaði (1), eins og henni var síðast breytt 
með lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar, 
einkum 2. og 3. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Með ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar 
76/219/EBE (2), 78/127/EBE (3), 80/1360/EBE (4), 
82/948/EBE (5) og 87/117/EBE (6) er Frakklandi leyft að 
takmarka markaðssetningu fræs, meðal annars af tilteknum 
afbrigðum af maís. 

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. tilskipunar 70/457/EBE fellur fræ 
eða fjölgunarefni af stofnum nytjajurta í landbúnaði, sem 
hafa verið samþykktir opinberlega í að minnsta kosti einu 
aðildarríkjanna og sem einnig uppfylla skilyrði tilskipunar 
70/457/EBE, frá 31. desember á öðru ári á eftir árinu þegar 
stofnarnir voru samþykktir, ekki lengur undir neinar 
markaðshindranir í bandalaginu að því er stofninn varðar. 

Samt sem áður er í 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 70/457/EBE 
kveðið á um að í tilvikum sem eru tilgreind í 3. mgr. 15. gr. 
megi heimila aðildarríki, samkvæmt beiðni, að banna 
markaðssetningu á fræi og fjölgunarefni tiltekinna stofna. 

Með framangreindum ákvörðunum hefur framkvæmda-
stjórnin veitt Frakklandi heimild til þess meðal annars að 
banna markaðssetningu á fræi tiltekinna maísafbrigða með 
FAO-flokkunarnúmer eftir snemmþroska 800 eða þar yfir, 
sem eru skráð í sameiginlega skrá yfir stofna nytjajurta í 
landbúnaði. 

Frakkland hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni að það óski 
ekki lengur eftir að nýta fyrrnefndar heimildir að því er 
varðar þessi afbrigði af maís. 

Því ætti að fella heimildirnar úr gildi að því er þessi afbrigði 
varðar. 

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í 
samræmi við álit fastanefndarinnar um fræ og fjölgunarefni 
í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Heimildir, sem Frakklandi eru veittar með eftirtöldum 
ákvörðunum, eru hér með afturkallaðar að því er varðar 
afbrigði af maís (Zea mays L.) sem getið er um í þeim: 

— 76/219/EBE, 

— 78/127/EBE, 

— 80/1360/EBE, 

— 82/948/EBE, 

— 87/117/EBE. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til Lýðveldisins Frakklands. 

Gjört í Brussel 28. maí 1997. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 152, 11.6.1997, bls. 33, var nefnd í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2002 frá 25. júní 2002 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn. Sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 49, 3.10.2002,  
bls. 17. 
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