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                                              TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2002/8/EB                        2003/EES/57/11 

frá 6. febrúar 2002 

um breytingu á tilskipunum 72/168/EBE og 72/180/EBE um einkenni og lágmarksskilyrði 
við skoðun á stofnum matjurta og nytjajurta í landbúnaði (*)

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 tilskipun 98/96/EB (2), einkum 2. mgr. 7. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/458/EBE frá 
29. september 1970 um markaðssetningu matjurtafræja (3), 
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 98/96/EB, 
einkum 2. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 72/168/EBE frá 
14. apríl 1972 um einkenni og lágmarksskilyrði við 
skoðun á stofnum matjurta (4) og 72/180/EBE frá 
14. apríl 1972 um einkenni og lágmarksskilyrði við 
skoðun á stofnum nytjajurta í landbúnaði (5) er með 
tilliti til opinbers samþykkis á yrkjum [  stofnum] í 
skrám aðildarríkjanna kveðið á um hvaða einkenni 
skuli að lágmarki falla undir athuganir á mismunandi 
tegundum og hvaða lágmarksskilyrði skuli uppfylla 
við athuganirnar. 

2) Stjórn skrifstofu fyrir plöntuyrki í bandalaginu, sem 
komið var á fót með reglugerð (EB) nr. 2100/94 frá 
27. júlí 1994 um tilkall til plöntuafbrigða í 
bandalaginu (6), eins og henni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2506/95 (7), hefur nýlega gefið út 
leiðbeinandi viðmiðunarreglur um athuganirnar að því 
er tilteknar tegundir varðar. 

3) Nauðsynlegt er að hafa samræmi milli leiðbeinandi 
viðmiðunarreglnanna og ákvæða um það hvaða 
einkenni skuli að lágmarki falla undir athuganir á 
mismunandi tegundum og um það hvaða lágmarks-
kröfum skuli fullnægja við athuganirnar. 

4) Því ber að breyta tilskipun 72/168/EBE og tilskipun 
72/180/EBE til samræmis við þetta. 

5) Nýju ákvæðin skulu einnig gilda um yrki sem ekki 
hefur verið samþykkt 31. mars 2002 að setja í sam-
eiginlegu skrárnar. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 37, 7.2.2002, bls. 7, var  
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2002 frá  
27. september 2002 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
bandalaganna nr. 61, 12.12.2002, bls. 15. 

(1)  Stjtíð. EB L 225, 12.10.1970, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 25, 1.2.1999, bls. 27. 
(3)  Stjtíð. EB L 225, 12.10.1970, bls. 7. 
(4)  Stjtíð. EB L 103, 2.5.1972, bls. 6. 
(5)  Stjtíð. EB L 108, 8.5.1972, bls. 8. 
(6)  Stjtíð. EB L 227, 1.9.1994, bls. 1. 
(7)  Stjtíð. EB L 258, 28.10.1995, bls. 3. 

6) 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. 

Tilskipun 72/168/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi komi í stað 1. gr.: 

„1. gr. 

1. Aðildarríkin skulu kveða á um að opinberar 
athuganir í því skyni að samþykkja yrki taki að minnsta 
kosti til eftirtalinna einkenna: 

a) að því er varðar tómata (Lycopersicon lycopersicum 
L. Karsten ex. Farw.), blaðlauk (Allium porrum L.), 
garðbaunir (Phaseolus vulgaris L.), hvítkál 
(Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef.), 
blómkál (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) 
Alef. Var. botrytis L.) og salat (Lactuca sativa L.), 
þau einkenni sem eru skráð í viðkomandi 
leiðbeinandi viðmiðunarreglum með fyrirsögninni 
„Bókun um aðgreinanleika-, einsleitni- og 
stöðugleikaprófanir“, sem stjórn skrifstofu fyrir 
plöntuyrki í bandalaginu gefur út samkvæmt 56. gr. 
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2100/94(*) og birt er í 
stjórnartíðindum skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í 
bandalaginu. 

 Kanna skal öll einkennin, svo framarlega sem 
athugun einkennis er ekki óframkvæmanleg sökum 
þess að önnur einkenni koma fram og svo 
framarlega sem umhverfisaðstæður við prófun koma 
ekki í veg fyrir að einkenni komi fram. Ákvæði þetta 
er með fyrirvara um beitingu ákvæða um 
matjurtayrki; 

b) að því er aðrar matjurtategundir varðar, þau einkenni 
sem eru skráð í I. viðauka. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess: 

a) að því er varðar matjurtategundir sem eru skráðar í 
a-lið 1. mgr., að lágmarkskröfum við framkvæmd 
athugana, að því er lýtur að útfærslu prófunar og 
vaxtarskilyrðum, sem mælt er fyrir um í 
leiðbeinandi viðmiðunarreglu sem um getur í a-lið 1. 
mgr., sé fullnægt meðan á þeim stendur; 

b) að því er aðrar matjurtategundir varðar, að 
lágmarkskröfum við framkvæmd athugana, sem eru 
skráðar í II. viðauka, sé fullnægt meðan á 
athugununum stendur. 

 
(*) Stjtíð. EB L 227, 1.9.1994, bls. 1.“  
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2. Liðir 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 og 33 í I. viðauka falli 
niður. 

3. Liðir 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 og 33 í A-hluta II. viðauka 
falli niður. 

2. gr. 
Tilskipun 72/180/EBE er breytt sem hér segir: 
1. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 
1. Aðildarríkin skulu kveða á um að opinberar 
athuganir í því skyni að samþykkja yrki taki að minnsta 
kosti til eftirtalinna einkenna: 
a) við athugun á aðgreinanleika, stöðugleika  og 

einsleitni: 
i) að því er varðar hveiti (Triticum aestivum L.) og 

maís (Zea mays L.), þau einkenni sem eru skráð í 
viðkomandi leiðbeinandi viðmiðunarreglum með 
fyrirsögninni „Bókun um aðgreinanleika-, 
einsleitni- og stöðugleikaprófanir“, sem stjórn 
skrifstofu fyrir plöntuyrki í bandalaginu gefur út 
samkvæmt 56. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  
nr. 2100/94(*) og birt er í stjórnartíðindum skrif-
stofunnar fyrir plöntuyrki í bandalaginu. 

 Kanna skal öll einkennin, svo framarlega sem 
athugun einkennis er ekki óframkvæmanleg 
sökum þess að önnur einkenni koma fram og svo 
framarlega sem umhverfisaðstæður við prófun 
koma ekki í veg fyrir fyrir að einkenni komi 
fram. Ákvæði þetta er með fyrirvara um beitingu 
ákvæða um yrki nytjajurta í landbúnaði;  

ii)  að því er aðrar nytjajurtir í landbúnaði varðar, 
þau einkenni sem eru skráð í A-hluta I. viðauka; 

b) við athugun á ræktunar- og notagildi, þau einkenni 
sem eru skráð í B-hluta I. viðauka. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess: 
a) að því er varðar hveiti (Triticum aestivum L.) og 

maís (Zea mays L.), að lágmarkskröfum við 
framkvæmd athugana, að því er lýtur að útfærslu 
prófunar og vaxtarskilyrðum, sem mælt er fyrir um í  
leiðbeinandi viðmiðunarreglu sem um getur í i-lið a-
liðar 1. mgr., sé fullnægt meðan á athugununum 
stendur; 

b) að því er aðrar nytjajurtir í landbúnaði varðar, að 
lágmarkskröfum við framkvæmd athugana, sem eru 
skráðar í II. viðauka, sé fullnægt meðan á þeim 
stendur. 

 
(*) Stjtíð. EB L 227, 1.9.1994, bls. 1.“ 

2. Í A-hluta I. viðauka: 

a) falli niður orðin „Brauðhveiti“ og „Triticum 
aestivum L.“ í 39. lið; 

b) 41. liður falli niður. 

3. Í II. viðauka: 

a) komi „3.1 Sjálffrævandi tegundir, þó ekki hveiti“ í 
stað „3.1 Tegundir með sjálffrjóvgun“; 

b) liður 3.3 falli niður. 

3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 31. mars 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir 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. Tilskipun þessi skal gilda um öll yrki sem ekki hefur 
verið samþykkt 31. mars 2002 að setja í sameiginlega skrá 
yfir matjurtategundir eða sameiginlega skrá yfir yrki nytja-
jurta í landbúnaði eftir því sem við á. 

Hafi opinberar athuganir í því skyni að samþykkja yrki  
hafist fyrir þann dag, annaðhvort að öllu leyti eða að hluta í 
samræmi við upprunalegu ákvæðin í tilskipun 72/168/EBE 
eða 72/180/EBE, þarf ekki að fara fram ný athugun á 
viðkomandi yrkjum til að sýna fram á að þau standist 
skilyrði nýju ákvæðanna. 

3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum þau hafa samþykkt um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 6. febrúar 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 


