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                                              TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 1999/8/EB                        2003/EES/23/23 

frá 18. febrúar 1999 

um breytingu á tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/402/EBE frá 14. júní 
1966 um markaðsetningu sáðkorns (1), eins og henni var 
síðast breytt með tilskipun ráðsins 98/96/EB (2), einkum 
a-lið 21. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Þegar um er að ræða sáðkorn rúghveitis sem ætlunin er að 
markaðssetja á þeirra eigin yfirráðasvæði, mega aðildarríkin 
skerða lágmarksspírunarhæfni, sem krafist er í II. viðauka, í 
80%.  
 
Þessi möguleiki stendur ekki til boða eftir 1. febrúar 2000 
samkvæmt framangreindri tilskipun. 
 
Samkvæmt núverandi vísinda- og tækniþekkingu virðist 
erfiðleikum háð að framleiða í bandalaginu sáðkorn 
rúghveitis með spírunarhæfni sem uppfyllir kröfurnar í 
II. viðauka. 
 
Í ljósi vísinda- og tækniþekkingar er við hæfi að skerða 
lágmarksspírunarhæfni hreins fræs í 80%. 
 
Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í 
samræmi við álit fastanefndarinnar um fræ og fjölgunarefni 
í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
A-hluta 2. þáttar II. viðauka við tilskipun 66/402/EBE er 
breytt sem hér segir: Þegar um er að ræða rúghveiti komi 
„80“ í stað tölunnar „85“ í öðrum dálki. 
 

2. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að ákvæðum þessarar 
tilskipunar eigi síðar en 1. febrúar 2000. Þau skulu tilkynna 
það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði 
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 
 

3. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 18. febrúar 1999. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 50, 26.2.1999, bls. 26, 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. 2039/66. 
(2) Stjtíð. EB L 25, 1. 2. 1999, bls. 27.  


