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ÁKVÖRUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

2007/EES/54/02

frá 20. apríl 2004
um skilyri fyrir markassetningu fræblandna sem nota á til ræktunar fóurjurta (*)
(tilkynnt me númeri C(2004) 1429)
(2004/371/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

me hlisjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
me hlisjón af tilskipun rásins 66/401/EBE frá 14. júní 1966
um markassetningu fóurjurtafræja (1), einkum riju
undirgrein 1. mgr. 13. gr.,
og a teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Samkvæmt tilskipun 66/401/EBE er heimilt a setja á
marka fræblöndur sem nota á til ræktunar fóurjurta ef
hinir msu efnisættir blöndunnar uppfylla, til vibótar
ákvæum um lokun og merkingu umbúanna, gildandi
reglur Bandalagsins um markassetningu eirra fyrir
blöndun.

d) haldi skrá yfir fræblöndur sem nota á til ræktunar
fóurjurta.
3. gr.
Fyrirtæki sem hyggjast framleia fræblöndur skulu tilkynna
yfirvaldinu, sem um getur í 2. li c-liar í I. ætti A-hluta í
IV. viauka vi tilskipun 66/401/EBE, eftirfarandi:
a) samsetningu missa efnisátta, í hundrashlutum eftir
yngd, sundurlia eftir tegundum og, ar sem vi á, eftir
yrkjum.
b) heiti blöndunnar egar fyrirhuga er a merkja umbúirnar
me ví.
4. gr.

Til a tryggja frjálsan flutning á fræblöndum, sem nota á
til ræktunar fóurjurta, ber a ákvea skilyri fyrir
framleislu, skoun á framleislu og merkingu slíkra
blandna.

1. Yfirvaldi sem um getur í 3. gr. skal annast eftirlit me
framleislu fræblandna.

Rástafanirnar, sem kvei er á um í essari ákvörun,
eru í samræmi vi álit fastanefndarinnar um fræ og
fjölgunarefni í landbúnai, garyrkju og skógrækt.

a) eftirlits me aukenni og heildarunga hvers efnisáttar,
a.m.k. me slembiathugunum á opinberum merkimium
sem aukenna fræumbúirnar, og

SAMYKKT ÁKVÖRUN ESSA:

2. Eftirliti skal taka til:

b) slembiathugana á blöndunarstarfseminni, .m.t. fullunnum
blöndum.

1. gr.

5. gr.

Í essari ákvörun er kvei á um skilyri fyrir framleislu,
skoun á framleislu og merkingu fræblandna sem ætlaar eru
til ræktunar fóurjurta til vibótar eim skilyrum sem sett eru
fram í tilskipun 66/401/EBE.

Ítarlegar upplsingar um notkun til ræktunar fóurplantna
skulu koma fram á opinbera merkimianum og/ea merkimia
birgis.

2. gr.
Aildarríkin skulu krefjast ess a fyrirtæki sem framleia
fræblöndur:

6. gr.
Ákvörun essari er beint til aildarríkjanna.

Gjört í Brussel 20. apríl 2004.

a) hafi sett upp blöndunarbúna sem tryggir einsleitni fullunninnar blöndu,
b) noti vieigandi aferir vi alla blöndunarstarfsemi,

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
David BYRNE

c) feli einum starfsmanni beina ábyrg á blöndunarstarfseminni,

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 116, 22.4.2004, bls. 39. Hennar var
geti í ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2004 frá
3. desember 2004 um breytingu á I. viauka (Heilbrigi dra og plantna) vi
EES-samninginn, sjá EES-vibæti vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins
nr. 26, 26.5.2005, bls. 1.
1
( ) Stjtí. EB 125, 11.7.1966, bls. 2298/66. Tilskipuninni var síast breytt me
tilskipun 2003/61/EB (Stjtí. ESB L 165, 3.7.2003, bls. 23).

framkvæmdastjóri.

