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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2004/EES/56/05

frá 12. júní 2002
um tímabundna tilraun að því er tekur til aukningar á hámarksþyngd vörueiningar
tiltekinna fóðurjurtafræja samkvæmt tilskipun ráðsins 66/401/EBE (*)
(tilkynnt með númeri C(2002) 2078)
(2002/454/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
1. gr.
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/401/EBE frá 14. júní
1966 um markaðssetningu fóðurjurtafræja (1) eins og henni
var síðast breytt með tilskipun 2001/64/EB (2), einkum
13. gr. a,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í tilskipun 66/401/EBE er kveðið á um hámarksþyngd
vörueiningar í tengslum við fræprófun.

2)

Á grundvelli breytinga á starfsvenjum á fræmarkaði,
einkum aðferða við flutning fræs, þ.m.t. búlkafarma,
kann að vera æskilegt að auka hámarksþyngd vörueiningar.

3)

Samkvæmt núverandi, alþjóðlegum venjum, einkum
að því er varðar tilraunir með undanþágu frá hámarksstærð á vörueiningu jurtafræs af grasætt, sem ráð
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) samþykkti 28. september 2000, og tilraunina með stærð
vörueiningar fóðurjurtafræs, sem var samþykkt á
almennum fundi Alþjóðlegu samtakanna um eftirlit
með fræi (ISTA) 21. júní 2001, er leyfð málsmeðferð
þar sem heimilt er að auka hámarksþyngd vörueininga
fræs af tilteknum tegundum, þ.m.t. grastegundum.

4)

Þess vegna er rétt að skipuleggja bráðabirgðatilraun
með sérstökum skilyrðum um að auka hámarksþyngd
á vörueiningu grasfræs.

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.

________________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 155, 14.6.2002, bls. 57. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2003 frá 31. janúar 2003
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn,
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 10.4.2003,
bls. 3.
1
( ) Stjtíð. EB 125, 11.7.1966, bls. 2298/66.
2
( ) Stjtíð. EB L 234, 1.9.2001, bls. 60.

Tilgangurinn með þessari ákvörðun er að skipuleggja
tímabundna tilraun á vettvangi bandalagsins í samræmi við
skilyrðin sem eru sett fram í viðaukanum til að meta hvort
auka megi hámarksþyngd vörueiningar, sem mælt er fyrir
um í III. viðauka við tilskipun 66/401/EBE, þegar um er að
ræða fræ úr flokknum „vottað fræ“ af grastegundum sem
eru taldar upp í 2. gr. þeirrar tilskipunar.

2. gr.

1. Öll aðildarríkin geta tekið þátt í tilrauninni.

2. Aðildarríkin, sem ákveða að taka þátt í tilrauninni, skulu
tilkynna framkvæmdastjórninni um það.

3. Frá og með þeim degi er aðildarríki tilkynnir framkvæmdastjórninni um þetta skv. 2. mgr. losnar það aðildarríki, vegna tilraunarinnar, undan skyldunni, sem mælt er
fyrir um í 2. mgr. 7. gr. í tilskipun 66/401/EBE, varðandi
hámarksþyngd vörueiningar með fræi grastegunda sem
taldar eru upp í 2. dálki í III. viðauka, þegar um er að ræða
tegundirnar sem eru skráðar í 1. dálki undir fyrirsögninni
„GRAMINEAE“. Í staðinn skal aðildarríkið þó láta gilda
hámarksþyngdina 25 tonn og hlíta þeim skilyrðum sem
mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa ákvörðun auk
annarra skilyrða sem mælt er fyrir um í tilskipun
66/401/EBE.
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5. gr.

Tilrauninni skal ljúka 1. júní 2003. Aðildarríkin geta hætt
þátttöku í tilrauninni fyrir þann tíma.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 12. júní 2002.

4. gr.
Aðildarríkin skulu leggja skýrslu um árangur og niðurstöður
tilraunarinnar fyrir framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin eigi síðar en 30. nóvember 2002 og 31. mars 2003.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
David BYRNE

framkvæmdastjóri.

VIÐAUKI

Skilyrðin, sem um getur í 1. gr., skulu vera sem hér segir:
a) misleitniprófun skal hafa farið fram á öllum vörueiningum og skal vörueining hafa uppfyllt skilyrði varðandi
misleitni,
b) á opinbera merkimiðanum, sem krafist er samkvæmt tilskipun 66/401/EBE, skal vera númer þessarar ákvörðunar
á eftir orðunum „EB-reglur og -staðlar“,
c) ef aðildarríki tekur þátt í tilrauninni skulu sýni, sem það aðildarríki afhendir til samanburðarprófana bandalagsins,
vera úr vörueiningum fræs sem eru vottaðar opinberlega samkvæmt skilmálum þessarar tilraunar, og
d) vottunaraðili skal fylgjast með tilrauninni.

