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                                                     ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                 2003/EES/23/33 

frá 9. júní 1999 

um að heimila aðildarríkjunum að leyfa tímabundna markaðssetningu á fræi tiltekinna 
tegunda sem fullnægja ekki kröfum í tilskipun ráðsins 66/401/EBE eða 66/402/EBE (*) 

(tilkynnt með númeri C(1999) 1557)  

(1999/416/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/401/EBE frá 14. júní 
1966 um markaðssetningu fóðurjurtafræja (1), eins og henni 
var síðast breytt með tilskipun 98/96/EB (2), einkum 17. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/402/EBE frá 14. júní 
1966 um markaðssetningu sáðkorns (3), eins og henni var 
síðast breytt með tilskipun 1999/8/EB (4), einkum 17. gr., 

með hliðsjón af beiðni Finnlands og Svíþjóðar, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framangreindum aðildarríkjum er ekki nægilegt 
magn af sáðkorni af rúgi (Secale cereale L.) að því er 
Finnland varðar eða fræi af vallarfoxgrasi (Phleum 
bertolonii DC) að því er Svíþjóð varðar, af afbrigðum 
sem henta norðlægum vaxtarskilyrðum og fullnægja 
kröfum fyrrnefndra tilskipana í tengslum við spírunar-
hæfni og þar af leiðandi er ekki hægt að mæta þörfum 
þessara landa. 

2) Ekki er hægt að mæta þessari þörf með fullnægjandi 
hætti með fræi frá öðrum aðildarríkjum eða þriðju 
löndum sem fullnægir öllum kröfum sem mælt er fyrir 
um í þessum tilskipunum. 

3) Því ber að veita Finnlandi og Svíþjóð heimild til að 
markaðssetja sáðkorn af rúgi eða fræ af vallarfoxgrasi 

________________  

 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 159, 25.6.1999, bls. 53, 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. 

(1)  Stjtíð. EB 125, 11.7.1966, bls. 2298/66.  
(2)  Stjtíð. EB L 25, 1.2.1999, bls. 27.  
(3)  Stjtíð. EB 125, 11.7.1966, bls. 2309/66.  
(4)   Stjtíð. EB L 50, 26.2.1999, bls. 26.  

með vægari kröfum á tímabili sem lýkur 31. október 
1999. 

4) Enn fremur skal veita aðildarríkjum, sem geta selt 
Finnlandi eða Svíþjóð fræ sem fullnægir ekki kröfum 
tilskipananna, heimild til að markaðssetja slíkt fræ. 

5) 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. 

Finnlandi er, á tímabili sem lýkur 31. október 1999, veitt 
heimild að því er varðar þær tegundir og með þeim 
skilmálum sem eru settir fram í viðaukanum, til að leyfa á 
yfirráðasvæði sínu markaðssetningu á sáðkorni af rúgi sem 
fullnægir ekki kröfunum sem mælt er fyrir um í tilskipun 
66/402/EBE að því er varðar lágmarksspírunarhæfni, að því 
tilskildu að eftirfarandi kröfum sé fullnægt: 

a) spírunarhæfnin er í minnsta lagi eins og mælt er fyrir 
um í viðaukanum, 

b) á opinbera merkimiðanum skal tilgreina þá spírunar-
hæfni sem tekin er fram í skýrslunni um opinbera 
fræprófun. 

2. gr. 

Svíþjóð er, á tímabili sem lýkur 31. október 1999, veitt 
heimild að því er varðar þær tegundir og með þeim 
skilmálum sem eru settir fram í viðaukanum, til að leyfa á 
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yfirráðasvæði sínu markaðssetningu á fræi af vallarfoxgrasi 
sem fullnægir ekki kröfunum sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 66/401/EBE að því er varðar lágmarks-
spírunarhæfni, að því tilskildu að eftirfarandi kröfum sé 
fullnægt: 
 
a) spírunarhæfnin er í minnsta lagi eins og mælt er fyrir 

um í viðaukanum, 
 
b) á opinbera merkimiðanum skal tilgreina þá spírunar-

hæfni tekin er fram í skýrslunni um opinbera fræprófun. 
 

3. gr. 
 
1. Öðrum aðildarríkjum en þeim sem hafa lagt fram beiðni 
er einnig veitt heimild, með þeim skilmálum sem eru settir 
fram í 1. og 2. gr. og í fyrirhuguðum tilgangi þeirra 
aðildarríkja sem hafa lagt fram beiðni, til að leyfa á 
yfirráðasvæði sínu markaðssetningu á fræi sem heimilt er að 
markaðssetja samkvæmt þessari ákvörðun. 
 
2. Við beitingu ákvæða 1. mgr. skulu hlutaðeigandi 
aðildarríki veita hvert öðru stjórnsýsluaðstoð. Engin heimild 
skal veitt fyrr en aðildarríkin hafa tilkynnt þeim 
aðildarríkjum sem hafa lagt fram beiðni að þau hafi í hyggju 

að veita heimild til markaðssetningar slíks fræs. Aðildarríki, 
sem hafa lagt fram beiðni, geta eingöngu komið með 
mótbárur ef öllu magninu, sem er tilgreint í þessari 
ákvörðun, hefur þegar verið úthlutað. 
 

4. gr. 
 
Aðildarríkin skulu þegar í stað tilkynna framkvæmda-
stjórninni og hinum aðildarríkjunum um það magn af fræi 
sem búið er að merkja og heimilt er að markaðssetja á 
yfirráðasvæði þeirra samkvæmt þessari ákvörðun. 
 

5. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 9. júní 1999. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

Tegund Afbrigði Hámarksmagn 
(tonn) 

Lágmarksspírunarhæfni 
(% af hreinu fræi) 

FINNLAND 

Secale cereale L. Akusti, Amilo, Anna, 
Ensi, Hankkijan Jussi, 
Kartano, Ponsi, Voima 

1 730 75 

SVÍÞJÓÐ 

Phleum bertolonii DC. Evergreen, Parant, Teno 2,5 77 

 


