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                                                 TILSKIPUN RÁ SINS 2004/117/EB                                                     2008/EES/35/07 

frá 22. desember 2004 

um breytingu á tilskipunum 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB a  
ví er var ar prófanir sem fara fram undir opinberu eftirliti og a  ví er var ar jafngildi fræs 

sem er framleitt í ri ju löndum (*) 

RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
37. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti Evrópu ingsins (1), 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (2), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun rá sins 66/401/EBE frá 14. júní 
1966 um marka ssetningu fó urjurtafræja (3), tilskipun 
rá sins 66/402/EBE frá 14. júní 1966 um 
marka ssetningu sá korns (4), tilskipun rá sins 
2002/54/EB frá 13. júní 2002 um marka ssetningu 
sykurrófufræs (5), tilskipun rá sins 2002/55/EB frá 
13. júní 2002 um marka ssetningu grænmetisfræs (6) og 
tilskipun rá sins 2002/57/EB frá 13. júní 2002 um 
marka ssetningu olíu- og trefjaplöntufræs (7) er a eins 
hægt a  votta fræ opinberlega eftir a  a  hefur veri  
sta fest me  opinberri fræprófun a  s ni úr fræi, sem 
opinberir a ilar taka fyrir fræprófun, fullnægja settum 
skilyr um. 

2) Samkvæmt ákvör un framkvæmdastjórnarinnar 
98/320/EB frá 27. apríl 1998 um tilhögun tímabundinnar 

_______________  

(*) essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 14, 18.1.2005, bls. 18. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2005 frá 30. september 
2005 um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 66, 
22.12.2005, bls. 4. 

(1) Álit frá 17. nóvember 2004 (hefur enn ekki veri  birt í Stjórnartí indum 
ESB). 

(2) Álit frá 15. september 2004 (hefur enn ekki veri  birt í Stjórnartí indum 
ESB). 

(3) Stjtí . EB 125, 11.7.1966, bls. 2298/66. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/55/EB (Stjtí . ESB L 114, 
21.4.2004, bls. 18). 

(4) Stjtí . EB 125, 11.7.1966, bls. 2309/66. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2003/61/EB (Stjtí . ESB L 165, 3.7.2003, bls. 23). 

(5) Stjtí . EB L 193, 20.7.2002, bls. 12. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2003/61/EB. 

(6) Stjtí . EB L 193, 20.7.2002, bls. 33. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
regluger  (EB) nr. 1829/2003 Evrópu ingsins og rá sins (Stjtí . ESB L 268, 
18.10.2003, bls. 1). 

(7) Stjtí . EB L 193, 20.7.2002, bls. 74. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2003/61/EB. 

tilraunar a  ví er var ar s natöku og prófanir á fræi 
samkvæmt tilskipunum rá sins 66/400/EBE, 
66/401/EBE, 66/402/EBE og 69/208/EBE (8) skal 
skipuleggja tímabundna tilraun á vettvangi Bandalagsins 
í eim tilgangi a  meta hvort s nataka og prófun fræs 
undir opinberu eftirliti kunni a  vera betri kostur en 
a fer irnar vi  opinbera vottun á fræi án ess a  a  hafi 
í för me  sér umtalsver a r rnun á gæ um fræsins. 

3) Ni urstö ur tilraunarinnar hafa s nt a  ef tiltekin 
skilyr i eru uppfyllt má einfalda a fer irnar vi  opinbera 
vottun á fræi án ess a  umtalsver  r rnun ver i á 
gæ um fræsins mi a  vi  au gæ i sem fást me  
opinberu s natöku- og prófunarkerfi fyrir fræ. ví ber a  
kve a á um a  essar einföldu u a fer ir gildi til lengri 
tíma liti  og ver i látnar ná til grænmetistegunda. 

4) Í tilskipun rá sins 98/96/EB (9) um breytingu, m.a., a  
ví er var ar óopinberar akursko anir, á tilskipunum 

66/400/EBE, 66/401/EBE, 66/402/EBE og 69/208/EBE 
eru settar reglur um vottunara fer ir vi  akursko anir 
undir opinberu eftirliti. Ítarlegt mat á essum a fer um 
s nir a  rétt sé a  láta akursko anir undir opinberu 
eftirliti ná til allra plantna sem votta  fræ er framleitt úr. 
Mati  s nir einnig a  minnka beri hlutfall eirra svæ a 
sem eru tilgreind til opinberrar vottunar og opinberir 
sko unarmenn hafa eftirlit me  og sko a. 

5) Rétt er a  laga tilskipun 2002/54/EB a  ö rum frætil-
skipunum a  ví er var ar möguleikann á a  veita a ild-
arríkjum, ar sem ræktun sykurrófna og sala sykur-
rófufræja hefur afar líti  efnahagslegt gildi, undan águ. 

6) A  ví er var ar fræ sem er rækta  í ri ju löndum er 
jafngildi ess og fræs frá Bandalaginu bundi  vi  til-
tekna flokka fræs eins og sakir standa. Me  tilliti til 

róunar á al jó avettvangi skal víkka út jafngildiskerfi  
annig a  a  nái til allra mismunandi tegunda fræs sem 

hafa á eiginleika og fullnægja eim kröfum um athugun 
og skilyr um um merkingu og innsigli sem mælt er fyrir 
um í tilskipunum 66/401/EBE, 66/402/EBE, 
2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB. 

________________  

(8) Stjtí . EB L 140, 12.5.1998, bls. 14. Ákvör uninni var breytt me  ákvör un 
2004/626/EB (Stjtí . ESB L 283, 2.9.2004, bls. 16). 

(9) Stjtí . EB L 25, 1.2.1999, bls. 27. 
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7) Ákvör un 98/320/EB fellur úr gildi 27. apríl 2005. ví er 
rétt a  halda í skilyr i Bandalagsins fyrir sölu fræs, sem 
er rækta  samkvæmt eirri ákvör un, ar til n  ákvæ i 
koma til framkvæmda. 

8) ví ber a  breyta tilskipunum 66/401/EBE, 66/402/EBE, 
2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB til samræmis 
vi  a . 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 66/401/EBE er hér me  breytt sem hér segir: 

1.  Ákvæ um 1. mgr. 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í sta  d-li ar í 1. li  B-li ar komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
a-, b- og c-li .“ 

b) í sta  d-li ar í 2. li  B-li ar komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
a-, b- og c-li .“ 

c) í sta  d-li ar í C-li  komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem eru sett fram í a-, b- og c-li .“ 

d) í sta  d-li ar í Ca-li  komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í a-, b- og c-li .“ 

e) í sta  d-li ar í Cb-li  komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem eru sett fram í a-, b- og c-li .“ 

f) í sta  c-li ar í D-li  komi eftirfarandi: 

„c) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem eru sett fram í a-, b- og c-li .“ 

2. Í sta  3. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„3. egar athugun fer fram undir opinberu eftirliti, sem um 
getur í 1. mgr. (d-li  í 1. li  B-li ar), 1. mgr. (d-li  í 2. li  
B-li ar), 1. mgr. (d-li  C-li ar), 1. mgr. (d-li  Ca-li ar), 1. 
mgr. (d-li  Cb-li ar ) og 1. mgr. (c-li  D-li ar), skal 
uppfylla eftirfarandi kröfur: 

A. Akursko un 

a) Sko unarmenn skulu: 

i) hafa nau synlega fagmenntun, 

ii) ekki hagnast persónulega í tengslum vi  
sko anirnar, 

iii) hafa opinbert leyfi frá frævottunaryfirvaldi 
vi komandi a ildarríkis og etta leyfi skal fela í sér 
anna hvort embættisei  sko unarmanns e a 
undirskrifa a yfirl singu hans um a  hann vir i 
gildandi reglur um opinberar athuganir, 

iv) annast sko un undir opinberu eftirliti í samræmi 
vi  gildandi reglur um opinbera sko un. 

b) Plönturnar á fræakrinum, sem sko a á, skulu rækta ar 
af fræi sem hefur fari  í gegnum opinbera eftirsko un 

ar sem ni urstö ur voru fullnægjandi. 

c) Opinberir sko unarmenn skulu sko a hluta plantna á 
fræakrinum. Sá hluti skal vera a.m.k. 5%. 

d) Setja skal hluta s na úr framlei slueiningum fræs, sem 
fæst af fræakrinum, í opinbera eftirsko un og, ef vi  á, 
opinbera fræprófun á rannsóknarstofu til a  sanngreina 
yrki og ákvar a hreinleika ess. 
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e) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem beita 
má vi  brotum á innlendum ákvæ um um athuganir 
undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt í samræmi 
vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu vera skilvirk, í 
réttu hlutfalli vi  broti  og hafa letjandi áhrif. Vi urlög 
geta fali  í sér a  leyfi , sem um getur í iii-li  a-li ar, 
sé teki  af sko unara ilum me  opinbert leyfi sem hafa 
af ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn reglum sem 
gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot hafa átt sér 
sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun alls fræs, 
sem var rannsaka , falli úr gildi nema hægt sé a  s na 
fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir allt allar vi eigandi 
kröfur. 

B. Fræprófun 

a) Fræprófun skal fara fram á sérstökum rannsóknarstof-
um, sem hafa vi eigandi leyfi frá frævottunaryfirvaldi í 
hluta eigandi a ildarríki, me  eim skilyr um sem eru 
sett fram í b- til d-li . 

b) Á fræprófunarrannsóknarstofunni skal vera frægrein-
andi sem hefur umsjón me  og ber beina ábyrg  á 
tæknilegu starfi rannsóknarstofunnar og hefur nau syn-
lega menntun til faglegrar stjórnunar hennar. 

Frægreinendur rannsóknarstofunnar skulu hafa nau -
synlega fagmenntun, sem eir afla sér á námskei um 
sem haldin eru me  sömu skilyr um og gilda fyrir 
opinbera frægreinendur og sem er sta fest me  opin-
berum prófum. 

Rannsóknarstofan skal rá a yfir húsnæ i og búna i 
sem frævottunaryfirvaldi  hefur vi urkennt opinber-
lega a  sé fullnægjandi til fræprófunar á ví svi i sem 
leyfi  nær til. Hún skal haga fræprófuninni í samræmi 
vi  gildandi, al jó legar a fer ir. 

c) Fræprófunarrannsóknarstofan skal vera: 

i) óhá  rannsóknarstofa, 

e a 

ii) rannsóknarstofa sem tilheyrir fræfyrirtæki. 

Í ví tilviki sem um getur í ii-li  er rannsóknarstofunni 
eingöngu heimil fræprófun á framlei slueiningum fræs 
sem eru framleiddar á vegum fræfyrirtækisins sem hún 
tilheyrir, nema a  fræfyrirtæki, umsækjandi um vottun 
og frævottunaryfirvald hafi komi  sér saman um anna . 

d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit me  
fræprófun á rannsóknarstofunni. 

e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skal s ni 
úr hluta af framlei slueiningum fræs, sem eru lag ar 
fram til opinberrar vottunar, teki  til samanbur ar-
greiningar í tengslum vi  opinbera fræprófun. eim 
hluta skal a  jafna i dreift sem jafnast á einstaklinga og 
löga ila sem leggja fram fræ til vottunar, svo og vi -
komandi tegundir, en einnig er heimilt a  nota saman-
bur argreiningar til a  uppræta efasemdir í sérstökum 
tilvikum. essi hluti skal vera a.m.k. 5%. 

f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem beita 
má vi  brotum á innlendum ákvæ um um athuganir 
undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt í samræmi 
vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu vera skilvirk, í 
réttu hlutfalli vi  broti  og hafa letjandi áhrif. Vi urlög 
geta fali  í sér a  leyfi , sem um getur í a-li , sé teki  
af fræprófunarrannsóknarstofum me  opinbert leyfi 
sem hafa af ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn 
reglum sem gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot 
hafa átt sér sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun 
alls fræs, sem var rannsaka , falli úr gildi nema hægt sé 
a  s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir allt allar 
vi eigandi kröfur.“ 

3. Í 4. mgr. 2. gr. falli önnur undirgrein brott. 

4. Ákvæ um 7. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í sta  1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. A ildarríkin skulu krefjast ess a  vi  eftirlit me  
yrkjum, athugun á fræi til vottunar og athugun á sölu-
fræi taki opinberir a ilar s ni e a a  au séu tekin 
undir opinberu eftirliti me  vi eigandi a fer um. ó 
skulu opinberir a ilar annast töku fræs na vegna 
eftirlits í samræmi vi  19. gr. “ 

b) eftirfarandi málsgreinar bætist vi : 

„1a. egar taka fræs na fer fram undir opinberu 
eftirliti, sem kve i  er á um í 1. mgr., skal fullnægja 
eftirfarandi kröfum: 

a) S natökumenn, sem hafa fengi  til ess leyfi frá 
frævottunaryfirvaldi í hluta eigandi a ildarríki, 
skulu annast töku fræs na me  eim skilyr um 
sem eru sett fram í b-, c- og d-li . 
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b) S natökumenn skulu hafa nau synlega fag-
menntun, sem eir afla sér á námskei um sem 
haldin eru me  sömu skilyr um og gilda fyrir 
opinbera s natökumenn og sem er sta fest me  
opinberum prófum. 

eir skulu haga s natökunni í samræmi vi  
gildandi, al jó legar a fer ir. 

c) S natökumenn skulu vera: 

i) óhá ir einstaklingar, 

ii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem hvorki stundar framlei slu, ræktun né 
vinnslu fræs né vi skipti me  fræ 

e a 

iii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem stundar framlei slu, ræktun e a vinnslu 
fræs e a vi skipti me  fræ. 

Í ví tilviki, sem um getur í iii-li , er s natöku-
manni eingöngu heimil s nataka á framlei sluein-
ingum fræs sem eru framleiddar á vegum vinnu-
veitanda hans, nema vinnuveitandinn, umsækjandi 
um vottun og frævottunaryfirvald hafi komi  sér 
saman um anna . 

d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit 
me  s natökunni. egar s natakan er sjálfvirk 
ver ur a  fylgja vi eigandi a fer um undir opin-
beru eftirliti. 

e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skulu 
opinberir s natökumenn taka s ni til samanbur ar-
greiningar úr hluta af framlei slueiningum fræs 
sem eru lag ar fram til opinberrar vottunar. eim 
hluta skal a  jafna i dreift sem jafnast á ein-
staklinga og löga ila sem leggja fram fræ til 
vottunar, svo og vi komandi tegundir, en einnig er 
heimilt a  nota samanbur argreiningar til a  upp-
ræta efasemdir í sérstökum tilvikum. essi hluti 
skal vera a.m.k. 5%. essi s nataka til samanbur ar 
á ekki vi  um sjálfkrafa s natöku. 

A ildarríki skulu bera fræs ni, sem opinberir a ilar 
taka, saman vi  s ni úr sömu framlei slueiningu 
sem eru tekin undir opinberu eftirliti. 

f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem 
beita má vi  brotum á innlendum ákvæ um um 
athuganir undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt 
í samræmi vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  og hafa 
letjandi áhrif. Vi urlög geta fali  í sér a  leyfi , 
sem um getur í a-li , sé teki  af s natökumönnum 
me  opinbert leyfi sem hafa af ásettu rá i e a af 

vanrækslu broti  gegn reglum sem gilda um 
opinberar athuganir. Ef slík brot hafa átt sér sta  
skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun alls fræs, 
sem s ni voru tekin úr, falli úr gildi nema hægt sé 
a  s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir allt allar 
vi eigandi kröfur. 

1b. Heimilt er a  sam ykkja frekari rá stafanir sem 
grípa má til vi  s natöku undir opinberu eftirliti í 
samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 2. 
mgr. 21. gr.“ 

5. Í sta  3. mgr. 15. gr. komi eftirfarandi: 

„3. A ildarríkin skulu einnig kve a á um a  fó urjurtafræ, 
sem er uppskori  í ri ju löndum, skuli opinberlega votta  
samkvæmt bei ni ef: 

a) sá  er til fræsins me : 

i) stofnfræi e a vottu u fræi sem er opinberlega 
votta  anna hvort í einu e a fleiri a ildarríkjum 
e a í ri ja landi og er vi urkennt sem jafngilt skv. 
b-li  1. mgr. 16. gr. 

e a 

ii) blöndun stofnfræs, sem er opinberlega votta  í 
a ildarríki, og stofnfræs sem er opinberlega votta  í 

ri ja landi, sem um getur í i-li , 

b) fræi  hefur veri  sko a  á akri og uppfyllt skilyr in 
sem sett eru me  ákvör un um jafngildi skv. a-li  1. 
mgr. 16. gr. fyrir vi komandi flokk, 

c) komi  hefur fram vi  opinbera athugun a  skilyr in, 
sem sett eru í II. vi auka um sama flokk, eru uppfyllt.“ 

6. Í sta  b-li ar 1. mgr. 16. gr. komi eftirfarandi: 

„b) fó urjurtafræ, sem er uppskori  í ri ja landi og upp-
fyllir sömu kröfur um eiginleika, fyrirkomulag athug-
ana, a  ósvikni fræs sé óyggjandi og um merkingu og 
eftirlit, sé í essu tilliti jafngilt fræi sem er uppskori  
innan Bandalagsins og samræmist ákvæ um essarar 
tilskipunar.“ 
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2. gr. 

Tilskipun 66/402/EBE er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Ákvæ um 1. mgr. 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í sta  d-li ar í C-li  komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
a-, b- og c-li .“ 

b) í sta  c-li ar í Ca-li  komi eftirfarandi: 

„c) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
a- og b-li .“ 

c) í sta  d-li ar í 1. li  D-li ar komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
a-, b- og c-li .“ 

d) í sta  b-li ar í 2. li  D-li ar komi eftirfarandi: 

„b) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
a-li .“ 

e) í sta  c-li ar í 3. li  D-li ar komi eftirfarandi: 

„c) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
a- og b-li .“ 

f) í sta  d-li ar í E-li  komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í a-, b- og c-li .“ 

g) í sta  d-li ar í F-li  komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í a-, b- og c-li .“ 

h) í sta  d-li ar í G-li  komi eftirfarandi: 

„d) sem vi  opinbera athugun e a athugun sem fer 
fram undir opinberu eftirliti telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í a-, b- og c-li .“ 

2. Í sta  3. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„3. egar athugun fer fram undir opinberu eftirliti, sem um 
getur í 1. mgr. (d-li  C-li ar), 1. mgr. (c-li  Ca-li ar), 1. 
mgr. (d-li  í 1. li  D-li ar), 1. mgr. (b-li  í 2. li  D-li ar), 
1. mgr. (c-li  í 3. li  D-li ar), 1. mgr. (d-li  E-li ar), 
1. mgr. (d-li  F-li ar) og 1. mgr. (d-li  G-li ar), skal 
uppfylla eftirfarandi kröfur: 

A. Akursko un 

a) Sko unarmenn skulu: 

i) hafa nau synlega fagmenntun, 

ii) ekki hagnast persónulega í tengslum vi  
sko anirnar, 

iii) hafa opinbert leyfi frá frævottunaryfirvaldi 
vi komandi a ildarríkis og etta leyfi skal fela 
í sér anna hvort embættisei  sko unarmanns 
e a undirskrifa a yfirl singu hans um a  hann 
vir i gildandi reglur um opinberar athuganir, 

iv) annast sko un undir opinberu eftirliti í sam-
ræmi vi  gildandi reglur um opinbera sko un. 

b) Plönturnar á fræakrinum, sem sko a á, skulu 
rækta ar af fræi sem hefur fari  í gegnum opinbera 
eftirsko un ar sem ni urstö ur voru fullnægjandi. 

c) Opinberir sko unarmenn skulu sko a hluta plantna 
á fræakrinum. Sá hluti skal vera a.m.k. 5%. 
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d) Setja skal hluta s na úr framlei slueiningum fræs, 
sem fæst af fræakrinum, í opinbera eftirsko un og, 
ef vi  á, opinbera fræprófun á rannsóknarstofu til 
a  sanngreina yrki og ákvar a hreinleika ess. 

e) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem 
beita má vi  brotum á innlendum ákvæ um um 
athuganir undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt 
í samræmi vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  og hafa 
letjandi áhrif. Vi urlög geta fali  í sér a  leyfi , 
sem um getur í iii-li  a-li ar, sé teki  af 
sko unara ilum me  opinbert leyfi sem hafa af 
ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn reglum 
sem gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot hafa 
átt sér sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun 
alls fræs, sem var rannsaka , falli úr gildi nema 
hægt sé a  s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir 
allt allar vi eigandi kröfur. 

B. Fræprófun 

a) Fræprófun skal fara fram á sérstökum rannsóknarstof-
um, sem hafa vi eigandi leyfi frá frævottunaryfirvaldi í 
hluta eigandi a ildarríki, me  eim skilyr um sem eru 
sett fram í b- til d-li . 

b) Á fræprófunarrannsóknarstofunni skal vera frægrein-
andi sem hefur umsjón me  og ber beina ábyrg  á 
tæknilegu starfi rannsóknarstofunnar og hefur nau syn-
lega menntun til faglegrar stjórnunar hennar. 

Frægreinendur rannsóknarstofunnar skulu hafa 
nau synlega fagmenntun, sem eir afla sér á 
námskei um sem haldin eru me  sömu skilyr um og 
gilda fyrir opinbera frægreinendur og sem er sta fest 
me  opinberum prófum. 

Rannsóknarstofan skal rá a yfir húsnæ i og búna i 
sem frævottunaryfirvaldi  hefur vi urkennt 
opinberlega a  sé fullnægjandi til fræprófunar á ví 
svi i sem leyfi  nær til. 

Hún skal haga fræprófuninni í samræmi vi  gildandi, 
al jó legar a fer ir. 

c) Fræprófunarrannsóknarstofan skal vera: 

i) óhá  rannsóknarstofa 

e a 

ii) rannsóknarstofa sem tilheyrir fræfyrirtæki. 

Í ví tilviki sem um getur í ii-li  er rannsóknarstofunni 
eingöngu heimil fræprófun á framlei slueiningum fræs 
sem eru framleiddar á vegum fræfyrirtækisins sem hún 
tilheyrir, nema a  fræfyrirtæki, umsækjandi um vottun 
og frævottunaryfirvald hafi komi  sér saman um anna . 

d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit me  
fræprófun á rannsóknarstofunni. 

e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skal s ni 
úr hluta af framlei slueiningum fræs, sem eru lag ar 
fram til opinberrar vottunar, teki  til samanbur ar-
greiningar í tengslum vi  opinbera fræprófun. eim 
hluta skal a  jafna i dreift sem jafnast á einstaklinga og 
löga ila sem leggja fram fræ til vottunar, svo og 
vi komandi tegundir, en einnig er heimilt a  nota 
samanbur argreiningar til a  uppræta efasemdir í 
sérstökum tilvikum. essi hluti skal vera a.m.k. 5%. 

f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem beita 
má vi  brotum á innlendum ákvæ um um athuganir 
undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt í samræmi 
vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu vera skilvirk, í 
réttu hlutfalli vi  broti  og hafa letjandi áhrif. Vi urlög 
geta fali  í sér a  leyfi , sem um getur í a-li , sé teki  
af fræprófunarrannsóknarstofum me  opinbert leyfi 
sem hafa af ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn 
reglum sem gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot 
hafa átt sér sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun 
alls fræs, sem var rannsaka , falli úr gildi nema hægt sé 
a  s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir allt allar 
vi eigandi kröfur.“ 

3. Í 4. mgr. 2. gr. falli önnur undirgrein brott. 

4. Ákvæ um 7. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í sta  1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. A ildarríkin skulu krefjast ess a  vi  eftirlit me  
yrkjum og athugun á fræi til vottunar taki opinberir 
a ilar s ni e a a  au séu tekin undir opinberu 
eftirliti me  vi eigandi a fer um. ó skulu 
opinberir a ilar annast töku fræs na vegna eftirlits í 
samræmi vi  19. gr.“ 
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b) eftirfarandi 1. mgr. a og b bætist vi : 

„1a. egar taka fræs na fer fram undir opinberu 
eftirliti, sem kve i  er á um í 1. mgr., skal fullnægja 
eftirfarandi kröfum: 

a) S natökumenn, sem hafa fengi  til ess leyfi frá 
frævottunaryfirvaldi í hluta eigandi a ildarríki, 
skulu annast töku fræs na me  eim skilyr um 
sem eru sett fram í b-, c- og d-li . 

b) S natökumenn skulu hafa nau synlega fagmennt-
un, sem eir afla sér á námskei um sem haldin eru 
me  sömu skilyr um og gilda fyrir opinbera 
s natökumenn og sem er sta fest me  opinberum 
prófum. 

eir skulu haga s natökunni í samræmi vi  
gildandi, al jó legar a fer ir. 

c) S natökumenn skulu vera: 

i) óhá ir einstaklingar, 

ii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem hvorki stundar framlei slu, ræktun né 
vinnslu fræs né vi skipti me  fræ 

e a 

iii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem stundar framlei slu, ræktun e a vinnslu 
fræs e a vi skipti me  fræ. 

Í ví tilviki sem um getur í iii-li  er s natökumanni 
eingöngu heimil s nataka á framlei slueiningum 
fræs sem eru framleiddar á vegum vinnuveitanda 
hans, nema vinnuveitandinn, umsækjandi um 
vottun og frævottunaryfirvald hafi komi  sér saman 
um anna . 

d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit 
me  s natökunni. egar s natakan er sjálfvirk 
ver ur a  fylgja vi eigandi a fer um undir 
opinberu eftirliti. 

e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skulu 
opinberir s natökumenn taka s ni til samanbur ar-
greiningar úr hluta af framlei slueiningum fræs, 
sem eru lag ar fram til opinberrar vottunar. eim 
hluta skal a  jafna i dreift sem jafnast á 
einstaklinga og löga ila sem leggja fram fræ til 
vottunar, svo og vi komandi tegundir, en einnig er 
heimilt a  nota samanbur argreiningar til a  
uppræta efasemdir í sérstökum tilvikum. essi hluti 
skal vera a.m.k. 5%. essi s nataka til samanbur ar 
á ekki vi  um sjálfkrafa s natöku. 

A ildarríki skulu bera fræs ni, sem opinberir a ilar 
taka, saman vi  s ni úr sömu framlei slueiningu 
sem eru tekin undir opinberu eftirliti. 

f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem 
beita má vi  brotum á innlendum ákvæ um um 
athuganir undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt 
í samræmi vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  og hafa 
letjandi áhrif. Vi urlög geta fali  í sér a  leyfi , 
sem um getur í a-li , sé teki  af s natökumönnum 
me  opinbert leyfi sem hafa af ásettu rá i e a af 
vanrækslu broti  gegn reglum sem gilda um 
opinberar athuganir. Ef slík brot hafa átt sér sta  
skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun á fræinu, 
sem s ni var teki  úr, falli úr gildi nema hægt sé a  
s na fram á a  fræi  uppfylli enn á allar 
vi eigandi kröfur. 

1b. Heimilt er a  sam ykkja frekari rá stafanir sem grípa 
má til vi  s natöku undir opinberu eftirliti í samræmi 
vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
21. gr.“ 

5. Í sta  3. mgr. 15. gr. komi eftirfarandi: 

„3. A ildarríkin skulu einnig kve a á um a  sá korn, sem 
er uppskori  í ri ju löndum, skuli opinberlega votta  
samkvæmt bei ni ef: 

a) sá  er til fræsins me : 

i) stofnfræi e a vottu u fræi af fyrsta ættli  sem er 
opinberlega votta  anna hvort í einu e a fleiri 
a ildarríkjum e a í ri ja landi og er vi urkennt 
sem jafngilt skv. b-li  1. mgr. 16. gr. 

e a 

ii) blöndun stofnfræs, sem er opinberlega votta  í 
a ildarríki, og stofnfræs sem er opinberlega votta  í 

ri ja landi, sem um getur í i-li , 

b) fræi  hefur veri  sko a  á akri og uppfyllt skilyr in 
sem sett eru me  ákvör un um jafngildi skv. a-li  
1. mgr. 16. gr. fyrir vi komandi flokk, 
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c) komi  hefur fram vi  opinbera athugun a  skilyr in, 
sem sett eru í II. vi auka um sama flokk, eru uppfyllt.“ 

6. Í sta  b-li ar 1. mgr. 16. gr. komi eftirfarandi: 

„b) sá korn, sem er uppskori  í ri ja landi og uppfyllir 
sömu kröfur um eiginleika, fyrirkomulag athugana, a  
ósvikni sá kornsins sé óyggjandi og um merkingu og 
eftirlit, sé í essu tilliti jafngilt sá korni sem er 
uppskori  innan Bandalagsins og samræmist ákvæ um 

essarar tilskipunar.“ 

3. gr. 

Tilskipun 2002/54/EB er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Ákvæ um 1. mgr. 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í sta  iv-li ar í c-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í I. vi auka B, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
i-, ii- og iii-li .“ 

b) í sta  iv-li ar í d-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í i-, ii- og iii-li .“ 

2. Í sta  3. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„3. egar athugun fer fram undir opinberu eftirliti, sem um 
getur í 1. mgr. (iv-li  c-li ar) og 1. mgr. (iv-li  d-li ar), 
skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

A. Akursko un 

a) Sko unarmenn skulu: 

i) hafa nau synlega fagmenntun, 

ii) ekki hagnast persónulega í tengslum vi  
sko anirnar, 

iii) hafa opinbert leyfi frá frævottunaryfirvaldi vi -
komandi a ildarríkis og etta leyfi skal fela í 
sér anna hvort embættisei  sko unarmanns e a 
undirskrifa a yfirl singu hans um a  hann vir i 
gildandi reglur um opinberar athuganir, 

iv) annast sko un undir opinberu eftirliti í sam-
ræmi vi  gildandi reglur um opinbera sko un. 

b) Plönturnar á fræakrinum, sem sko a á, skulu 
rækta ar af fræi sem hefur fari  í gegnum opinbera 
eftirsko un ar sem ni urstö ur voru fullnægjandi. 

c) Opinberir sko unarmenn skulu sko a hluta plantna 
á fræakrinum. Sá hluti skal vera a.m.k. 5%. 

d) Setja skal hluta s na úr framlei slueiningum fræs, 
sem fæst af fræakrinum, í opinbera eftirsko un og, 
ef vi  á, opinbera fræprófun á rannsóknarstofu til 
a  sanngreina yrki og ákvar a hreinleika ess. 

e) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem 
beita má vi  brotum á innlendum ákvæ um um 
athuganir undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt 
í samræmi vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  og hafa 
letjandi áhrif. Vi urlög geta fali  í sér a  leyfi , 
sem um getur í iii-li  a-li ar, sé teki  af 
sko unara ilum me  opinbert leyfi sem hafa af 
ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn reglum 
sem gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot hafa 
átt sér sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun 
alls fræs, sem var rannsaka , falli úr gildi nema 
hægt sé a  s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir 
allt allar vi eigandi kröfur. 

B. Fræprófun 

a) Fræprófun skal fara fram á sérstökum rannsóknarstof-
um, sem hafa vi eigandi leyfi frá frævottunaryfirvaldi í 
hluta eigandi a ildarríki, me  eim skilyr um sem eru 
sett fram í b- til d-li . 

b) Á fræprófunarrannsóknarstofunni skal vera frægrein-
andi sem hefur umsjón me  og ber beina ábyrg  á 
tæknilegu starfi rannsóknarstofunnar og hefur nau syn-
lega menntun til faglegrar stjórnunar hennar. 

Frægreinendur rannsóknarstofunnar skulu hafa nau -
synlega fagmenntun, sem eir afla sér á námskei um 
sem haldin eru me  sömu skilyr um og gilda fyrir 
opinbera frægreinendur, og sem er sta fest me  opin-
berum prófum. 

Rannsóknarstofan skal rá a yfir húsnæ i og búna i 
sem frævottunaryfirvaldi  hefur vi urkennt opinber-
lega a  sé fullnægjandi til fræprófunar á ví svi i sem 
leyfi  nær til. 
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Hún skal haga fræprófuninni í samræmi vi  gildandi, 
al jó legar a fer ir. 

c) Fræprófunarrannsóknarstofan skal vera: 

i) óhá  rannsóknarstofa 

e a 

ii) rannsóknarstofa sem tilheyrir fræfyrirtæki. 

Í ví tilviki sem um getur í ii-li  er rannsóknarstofunni 
eingöngu heimil fræprófun á framlei slueiningum fræs 
sem eru framleiddar á vegum fræfyrirtækisins sem hún 
tilheyrir, nema a  fræfyrirtæki, umsækjandi um vottun 
og frævottunaryfirvald hafi komi  sér saman um anna . 

d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit me  
fræprófun á rannsóknarstofunni. 

e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skal s ni 
úr hluta af framlei slueiningum fræs, sem eru lag ar 
fram til opinberrar vottunar, teki  til samanbur ar-
greiningar í tengslum vi  opinbera fræprófun. eim 
hluta skal a  jafna i dreift sem jafnast á einstaklinga og 
löga ila sem leggja fram fræ til vottunar, svo og 
vi komandi tegundir, en einnig er heimilt a  nota 
samanbur argreiningar til a  uppræta efasemdir í 
sérstökum tilvikum. essi hluti skal vera a.m.k. 5%. 

f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem beita 
má vi  brotum á innlendum ákvæ um um athuganir 
undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt í samræmi 
vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu vera skilvirk, í 
réttu hlutfalli vi  broti  og hafa letjandi áhrif. Vi urlög 
geta fali  í sér a  leyfi , sem um getur í a-li , sé teki  
af fræprófunarrannsóknarstofum me  opinbert leyfi 
sem hafa af ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn 
reglum sem gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot 
hafa átt sér sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun 
alls fræs, sem var rannsaka , falli úr gildi nema hægt sé 
a  s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir allt allar 
vi eigandi kröfur.“ 

3. Í 4. mgr. 2. gr. falli önnur undirgrein brott. 

4. Ákvæ um 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í sta  1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. A ildarríkin skulu krefjast ess a  vi  eftirlit me  
yrkjum og athugun á fræi til vottunar taki opinberir a ilar 
s ni e a a  au séu tekin undir opinberu eftirliti me  
vi eigandi a fer um. ó skulu opinberir a ilar annast töku 
fræs na vegna eftirlits í samræmi vi  25. gr.“ 

b) eftirfarandi málsgreinar bætist vi : 

„1a. egar taka fræs na fer fram undir opinberu eftirliti, 
sem kve i  er á um í 1. mgr., skal fullnægja eftirfarandi 
kröfum: 

a) S natökumenn, sem hafa fengi  til ess leyfi frá 
frævottunaryfirvaldi í hluta eigandi a ildarríki, skulu 
annast stöku fræs na me  eim skilyr um sem eru sett 
fram í b-, c- og d-li . 

b) S natökumenn skulu hafa nau synlega fagmenntun, 
sem eir afla sér á námskei um sem haldin eru me  
sömu skilyr um og gilda fyrir opinbera s natökumenn 
og sem er sta fest me  opinberum prófum. 

eir skulu haga s natökunni í samræmi vi  gildandi 
al jó legar a fer ir. 

c) S natökumenn skulu vera: 

i) óhá ir einstaklingar, 

ii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem hvorki stundar framlei slu, ræktun né vinnslu 
fræs né vi skipti me  fræ 

e a 

iii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem stundar framlei slu, ræktun e a vinnslu fræs 
e a vi skipti me  fræ. 

Í ví tilviki, sem um getur í iii-li , er s natökumanni 
eingöngu heimil s nataka á framlei slueiningum fræs 
sem eru framleiddar á vegum vinnuveitanda hans, 
nema vinnuveitandinn, umsækjandi um vottun og 
frævottunaryfirvald hafi komi  sér saman um anna . 

d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit me  
s natökunni. egar s natakan er sjálfkrafa ver ur a  
fylgja vi eigandi a fer um undir opinberu eftirliti. 
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e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skulu 
opinberir s natökumenn taka s ni til samanbur ar-
greiningar úr hluta af framlei slueiningum fræs sem 
eru lag ar fram til opinberrar vottunar. eim hluta skal 
a  jafna i dreift sem jafnast á einstaklinga og löga ila 
sem leggja fram fræ til vottunar en einnig er heimilt a  
nota samanbur argreiningar til a  uppræta efasemdir í 
sérstökum tilvikum. essi hluti skal vera a.m.k. 5%. 

essi s nataka til samanbur ar á ekki vi  um sjálfkrafa 
s natöku. 

A ildarríki skulu bera fræs ni, sem opinberir a ilar 
taka, saman vi  s ni úr sömu framlei slueiningu sem 
eru tekin undir opinberu eftirliti. 

f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem beita 
má vi  brotum á innlendum ákvæ um um athuganir 
undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt í samræmi 
vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu vera skilvirk, í 
réttu hlutfalli vi  broti  og hafa letjandi áhrif. Vi urlög 
geta fali  í sér a  leyfi , sem um getur í a-li , sé teki  
af s natökumönnum me  opinbert leyfi sem hafa af 
ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn reglum sem 
gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot hafa átt sér 
sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun alls fræs, 
sem s ni var teki  úr, falli úr gildi nema hægt sé a  
s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir allt allar 
vi eigandi kröfur. 

1b. Heimilt er a  sam ykkja frekari rá stafanir sem grípa 
má til vi  s natöku undir opinberu eftirliti í samræmi vi  
málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 28. gr.“ 

5. Í sta  3. mgr. 22. gr. komi eftirfarandi: 

„3. A ildarríkin skulu einnig kve a á um a  sykurrófufræ, 
sem er uppskori  í ri ju löndum, skuli opinberlega votta  
samkvæmt bei ni ef: 

a) sá  er til fræsins me  stofnfræi sem er opinberlega 
votta  í einu e a fleiri a ildarríkjum e a í ri ja landi 
og er vi urkennt sem jafngilt skv. b-li  1. mgr. 23. gr.,  

b) fræi  hefur veri  sko a  á akri og uppfyllt skilyr in 
sem sett eru me  ákvör un um jafngildi skv. a-li  1. 
mgr. 23. gr. fyrir vi komandi flokk, 

c) komi  hefur fram vi  opinbera athugun a  skilyr in, 
sem sett eru í B-hluta I. vi auka um sama flokk, eru 
uppfyllt.“ 

6. Í sta  b-li ar 1. mgr. 23. gr. komi eftirfarandi: 

„b) sykurrófufræ, sem er uppskori  í ri ja landi og upp-
fyllir sömu kröfur um eiginleika, fyrirkomulag athug-
ana, a  ósvikni fræs sé óyggjandi og um merkingu og 
eftirlit, sé í essu tilliti jafngilt fræi sem er uppskori  
innan Bandalagsins og samræmist ákvæ um essarar 
tilskipunar.“ 

7. Eftirfarandi grein bætist vi  á eftir 30. gr.: 

„30. gr. a 

Í samræmi vi  málsme fer ina, sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 28. gr., má leysa a ildarríki, ef a  æskir ess, a  
fullu e a a  hluta undan eirri skyldu a  fara a  ákvæ um 

essarar tilskipunar, a  frátöldum ákvæ um 20. gr., svo 
fremi ræktun sykurrófna og sala sykurrófufræja hafi afar 
líti  efnahagslegt gildi á yfirrá asvæ i ess.“ 

4. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru hér me  ger ar á tilskipun 
2002/57/EB: 

1. Ákvæ um 1. mgr. 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í sta  iv-li ar í c-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
i-, ii- og iii-li .“ 

b) í sta  ii-li ar í d-li  1. mgr. komi eftirfarandi: 

„ii) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
i-li .“ 

c) í sta  iii-li ar í d-li  2. mgr. komi eftirfarandi: 

„iii) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
i- og ii-li .“ 

d) í sta  iv-li ar í e-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í i-, ii- og iii-li .“ 
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e) í sta  iv-li ar í f-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í i-, ii- og iii-li .“ 

f) í sta  iv-li ar í g-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í i-, ii- og iii-li .“ 

g) í sta  iv-li ar í h-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í i-, ii- og iii-li .“ 

h) í sta  iv-li ar í i-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í i-, ii- og iii-li .“ 

i) í sta  iii-li ar í j-li  komi eftirfarandi: 

„iii) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla 
skilyr in sem sett eru fram í i- og ii-li .“ 

2. Í sta  5. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 
„5.  

egar athugun fer fram undir opinberu eftirliti, sem um 
getur í 1. mgr. (iv-li  c-li ar), 1. mgr. (ii-li  1. li ar d-
li ar), 1. mgr. (iii-li  2. li ar d-li ar), 1. mgr. (iv-li  e-
li ar), 1. mgr. (iv-li  f-li ar), 1. mgr. (iv-li  g-li ar), 
1. mgr. (iv-li  h-li ar), 1. mgr. (iv-li  i-li ar) og 1. mgr. 
(iii-li  j-li ar), skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 
A. Akursko un 

a) Sko unarmenn skulu: 

i) hafa nau synlega fagmenntun, 

ii) ekki hagnast persónulega í tengslum vi  
sko anirnar, 

iii) hafa opinbert leyfi frá frævottunaryfirvaldi 
vi komandi a ildarríkis og etta leyfi skal fela 
í sér anna hvort embættisei  sko unarmanns 
e a undirskrifa a yfirl singu hans um a  hann 
vir i gildandi reglur um opinberar athuganir, 

iv) annast sko un undir opinberu eftirliti í sam-
ræmi vi  gildandi reglur um opinbera sko un. 

b) Plönturnar á fræakrinum, sem sko a á, skulu 
rækta ar af fræi sem hefur fari  í gegnum opinbera 
eftirsko un ar sem ni urstö ur voru fullnægjandi. 

c) Opinberir sko unarmenn skulu sko a hluta plantna 
á fræakrinum. Sá hluti skal vera a.m.k. 5%. 

d) Setja skal hluta s na úr framlei slueiningum fræs, 
sem fæst af fræakrinum, í opinbera eftirsko un og, 
ef vi  á, opinbera fræprófun á rannsóknarstofu til 
a  sanngreina yrki og ákvar a hreinleika ess. 

e) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem 
beita má vi  brotum á innlendum ákvæ um um 
athuganir undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt 
í samræmi vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  og hafa 
letjandi áhrif. Vi urlög geta fali  í sér a  leyfi , 
sem um getur í iii-li  a-li ar, sé teki  af 
sko unara ilum me  opinbert leyfi sem hafa af 
ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn reglum 
sem gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot hafa 
átt sér sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun 
alls fræs, sem var rannsaka , falli úr gildi nema 
hægt sé a  s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir 
allt allar vi eigandi kröfur. 

B. Fræprófun 

a) Fræprófun skal fara fram á sérstökum rannsóknar-
stofum, sem hafa vi eigandi leyfi frá fræ-
vottunaryfirvaldi í hluta eigandi a ildarríki, me  

eim skilyr um sem eru sett fram í b- til d-li . 

b) Á fræprófunarrannsóknarstofunni skal vera fræ-
greinandi sem hefur umsjón me  og ber beina 
ábyrg  á tæknilegu starfi rannsóknarstofunnar og 
hefur nau synlega menntun til faglegrar stjórnunar 
hennar. 

Frægreinendur rannsóknarstofunnar skulu hafa 
nau synlega fagmenntun, sem eir afla sér á 
námskei um sem haldin eru me  sömu skilyr um 
og gilda fyrir opinbera frægreinendur og sem er 
sta fest me  opinberum prófum. 
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Rannsóknarstofan skal rá a yfir húsnæ i og búna i 
sem frævottunaryfirvaldi  hefur vi urkennt opin-
berlega a  sé fullnægjandi til fræprófunar á ví 
svi i sem leyfi  nær til. 

Hún skal haga fræprófuninni í samræmi vi  
gildandi, al jó legar a fer ir. 

c) Fræprófunarrannsóknarstofan skal vera: 

i) óhá  rannsóknarstofa 

e a 

ii) rannsóknarstofa sem tilheyrir fræfyrirtæki. 

Í ví tilviki sem um getur í ii-li  er rann-
sóknarstofunni eingöngu heimil fræprófun á 
framlei slueiningum fræs sem eru framleiddar á 
vegum fræfyrirtækisins sem hún tilheyrir, nema 

a  fræfyrirtæki, umsækjandi um vottun og 
frævottunaryfirvald hafi komi  sér saman um 
anna . 

d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit 
me  fræprófun á rannsóknarstofunni. 

e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skal 
s ni úr hluta af framlei slueiningum fræs, sem eru 
lag ar fram til opinberrar vottunar, teki  til 
samanbur argreiningar í tengslum vi  opinbera 
fræprófun. eim hluta skal a  jafna i dreift sem 
jafnast á einstaklinga og löga ila sem leggja fram 
fræ til vottunar, svo og vi komandi tegundir, en 
einnig er heimilt a  nota samanbur argreiningar til 
a  uppræta efasemdir í sérstökum tilvikum. essi 
hluti skal vera a.m.k. 5%. 

f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem 
beita má vi  brotum á innlendum ákvæ um um 
athuganir undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt 
í samræmi vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  og hafa 
letjandi áhrif. Vi urlög geta fali  í sér a  leyfi , 
sem um getur í a-li , sé teki  af 
fræprófunarrannsóknarstofum me  opinbert leyfi 
sem hafa af ásettu rá i e a af vanrækslu broti  
gegn reglum sem gilda um opinberar athuganir. Ef 
slík brot hafa átt sér sta  skulu a ildarríkin sjá til 

ess a  vottun alls fræs, sem var rannsaka , falli úr 
gildi nema hægt sé a  s na fram á a  fræi  uppfylli 

rátt fyrir allt allar vi eigandi kröfur.“ 

3. Í 6. mgr. 2. gr. falli önnur undirgrein brott. 

4. Ákvæ um 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í sta  1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. A ildarríkin skulu krefjast ess a  vi  eftirlit me  
yrkjum og athugun á fræi til vottunar og athugun á 
sölufræi taki opinberir a ilar s ni e a a  au séu tekin 
undir opinberu eftirliti me  vi eigandi a fer um. ó 
skulu opinberir a ilar annast töku fræs na vegna 
eftirlits í samræmi vi  22. gr..“ 

b) eftirfarandi málsgreinar bætist vi : 

„1a. egar taka fræs na fer fram undir opinberu 
eftirliti, sem kve i  er á um í 1. mgr., skal fullnægja 
eftirfarandi kröfum: 

a) S natökumenn, sem hafa fengi  til ess leyfi frá 
frævottunaryfirvaldi í hluta eigandi a ildarríki, 
skulu annast töku fræs na me  eim skilyr um 
sem eru sett fram í b-, c- og d-li . 

b) S natökumenn skulu hafa nau synlega fagmennt-
un, sem eir afla sér á námskei um sem haldin eru 
me  sömu skilyr um og gilda fyrir opinbera 
s natökumenn og sem er sta fest me  opinberum 
prófum. 

eir skulu haga s natökunni í samræmi vi  
gildandi, al jó legar a fer ir. 

c) S natökumenn skulu vera: 

i) óhá ir einstaklingar, 

ii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem hvorki stundar framlei slu, ræktun né 
vinnslu fræs né vi skipti me  fræ 

e a 

iii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem stundar framlei slu, ræktun e a vinnslu 
fræs e a vi skipti me  fræ. 

Í ví tilviki sem um getur í iii-li  er s natökumanni 
eingöngu heimil s nataka á framlei slueiningum 
fræs sem eru framleiddar á vegum vinnuveitanda 
hans, nema vinnuveitandinn, umsækjandi um 
vottun og frævottunaryfirvald hafi komi  sér saman 
um anna . 
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d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit 
me  s natökunni. egar s nataka er sjálfkrafa 
ver ur a  fylgja vi eigandi a fer um undir opin-
beru eftirliti. 

e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skulu 
opinberir s natökumenn taka s ni til samanbur ar-
greiningar úr hluta af framlei slueiningum fræs, 
sem eru lag ar fram til opinberrar vottunar. eim 
hluta skal a  jafna i dreift sem jafnast á 
einstaklinga og löga ila sem leggja fram fræ til 
vottunar, svo og vi komandi tegundir, en einnig er 
heimilt a  nota samanbur argreiningar til a  
uppræta efasemdir í sérstökum tilvikum. essi hluti 
skal vera a.m.k. 5%. essi s nataka til samanbur ar 
á ekki vi  um sjálfkrafa s natöku. 

A ildarríki skulu bera fræs ni, sem opinberir a ilar 
taka, saman vi  s ni úr sömu framlei slueiningu 
sem eru tekin undir opinberu eftirliti. 

f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem 
beita má vi  brotum á innlendum ákvæ um um 
athuganir undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt 
í samræmi vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  og hafa 
letjandi áhrif. Vi urlög geta fali  í sér a  leyfi , 
sem um getur í a-li , sé teki  af s natökumönnum 
me  opinbert leyfi sem hafa af ásettu rá i e a af 
vanrækslu broti  gegn reglum sem gilda um 
opinberar athuganir. Ef slík brot hafa átt sér sta  
skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun alls fræs, 
sem s ni var teki  úr, falli úr gildi nema hægt sé a  
s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir allt allar 
vi eigandi kröfur. 

1b. Heimilt er a  sam ykkja frekari rá stafanir sem 
grípa má til vi  s natöku undir opinberu eftirliti í 
samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 25. gr.“ 

5. Í sta  3. mgr. 19. gr. komi eftirfarandi: 

„3. A ildarríkin skulu einnig kve a á um a  olíu- og trefja-
jurtafræ, sem er uppskori  í ri ju löndum, skuli opin-
berlega votta  samkvæmt bei ni ef: 

a) sá  er til fræsins me : 

i) stofnfræi e a vottu u fræi af fyrsta ættli  sem er 
opinberlega votta  anna hvort í einu e a fleiri a -
ildarríkjum e a í ri ja landi og er vi urkennt sem 
jafngilt skv. b-li  1. mgr. 20. gr. 

e a 

ii) blöndun stofnfræs, sem er opinberlega votta  í 
a ildarríki, og stofnfræs sem er opinberlega votta  í 

ri ja landi, sem um getur í i-li , 

b) fræi  hefur veri  sko a  á akri og uppfyllt skilyr in 
sem sett eru me  ákvör un um jafngildi skv. a-li  
1. mgr. 20. gr. fyrir vi komandi flokk, 

c) komi  hefur fram vi  opinbera athugun a  skilyr in, 
sem sett eru í II. vi auka um sama flokk, eru uppfyllt.“ 

6. Í sta  b-li ar 1. mgr. 20. gr. komi eftirfarandi: 

„b) olíu- og trefjajurtafræ, sem er uppskori  í ri ja landi 
og uppfyllir sömu kröfur um eiginleika, fyrirkomulag 
athugana, a  ósvikni fræs sé óyggjandi og um 
merkingu og eftirlit, sé í essu tilliti jafngilt fræi sem er 
uppskori  innan Bandalagsins og samræmist ákvæ um 

essarar tilskipunar.“ 

5. gr. 

Tilskipun 2002/55/EB er hér me  breytt sem hér segir: 

1. Ákvæ um 1. mgr. 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í sta  iv-li ar í c-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a, a  ví er var ar 
skilyr in í II. vi auka, anna hvort vi  opinbera 
athugun e a athugun, sem fer fram undir opinberu 
eftirliti, telst uppfylla skilyr in sem eru sett fram í 
i-, ii- og iii-li .“ 

b) í sta  iv-li ar í d-li  komi eftirfarandi: 

„iv) sem vi  opinbera athugun e a athugun, sem fer 
fram undir opinberu eftirliti, telst uppfylla skilyr in 
sem sett eru fram í i-, ii- og iii-li .“ 

2. Eftirfarandi 4. mgr. bætist vi  2. gr.: 

„4. egar athugun fer fram undir opinberu eftirliti, sem um 
getur í 1. mgr. (iv-li  c-li ar) og 1. mgr. (iv-li  d-li ar), 
skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

A. Akursko un 

a) Sko unarmenn skulu: 

i) hafa nau synlega fagmenntun, 
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ii) ekki hagnast persónulega í tengslum vi  
sko anirnar, 

iii) hafa opinbert leyfi frá frævottunaryfirvaldi vi -
komandi a ildarríkis og etta leyfi skal fela í 
sér anna hvort embættisei  sko unarmanns e a 
undirskrifa a yfirl singu hans um a  hann vir i 
gildandi reglur um opinberar athuganir, 

iv) annast sko un undir opinberu eftirliti í sam-
ræmi vi  gildandi reglur um opinbera sko un. 

b) Plönturnar á fræakrinum, sem sko a á, skulu 
rækta ar af fræi sem hefur fari  í gegnum opinbera 
eftirsko un ar sem ni urstö ur voru fullnægjandi. 

c) Opinberir sko unarmenn skulu sko a hluta plantna 
á fræakrinum. Sá hluti skal vera a.m.k. 5%. 

d) Setja skal hluta s na úr framlei slueiningum fræs, 
sem fæst af fræakrinum, í opinbera eftirkönnun og, 
ef vi  á, opinbera fræprófun á rannsóknarstofu til 
a  sanngreina yrki og ákvar a hreinleika ess. 

e) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem 
beita má vi  brotum á innlendum ákvæ um um 
athuganir undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt 
í samræmi vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  og hafa 
letjandi áhrif. Vi urlög geta fali  í sér a  leyfi , 
sem um getur í iii-li  a-li ar, sé teki  af 
sko unara ilum me  opinbert leyfi sem hafa af 
ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn reglum 
sem gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot hafa 
átt sér sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun 
alls fræs, sem var rannsaka , falli úr gildi nema 
hægt sé a  s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir 
allt allar vi eigandi kröfur. 

B. Fræprófun 

a) Fræprófun skal fara fram á sérstökum rannsóknarstof-
um, sem hafa vi eigandi leyfi frá frævottunaryfirvaldi í 
hluta eigandi a ildarríki, me  eim skilyr um sem eru 
sett fram í b- til d-li . 

b) Á fræprófunarrannsóknarstofunni skal vera frægrein-
andi sem hefur umsjón me  og ber beina ábyrg  á 
tæknilegu starfi rannsóknarstofunnar og hefur nau syn-
lega menntun til faglegrar stjórnunar hennar. 

Frægreinendur skulu hafa nau synlega fagmenntun, 
sem eir afla sér á námskei um sem haldin eru me  
sömu skilyr um og gilda fyrir opinbera frægreinendur 
og sem er sta fest me  opinberum prófum. 

Rannsóknarstofan skal rá a yfir húsnæ i og búna i 
sem lögbæra frævottunaryfirvaldi  hefur vi urkennt 
opinberlega a  sé fullnægjandi til fræprófunar á ví 
svi i sem leyfi  nær til. 

Hún skal haga fræprófuninni í samræmi vi  gildandi 
al jó legar a fer ir. 

c) Fræprófunarrannsóknarstofan skal vera: 

i) óhá  rannsóknarstofa 

e a 

ii) rannsóknarstofa sem tilheyrir fræfyrirtæki. 

Í ví tilviki sem um getur í ii-li  er rannsóknarstofunni 
eingöngu heimil fræprófun á framlei slueiningum fræs 
sem eru framleiddar á vegum fræfyrirtækisins sem hún 
tilheyrir, nema a  fræfyrirtæki, umsækjandi um vottun 
og frævottunaryfirvald hafi komi  sér saman um anna . 

d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit me  
fræprófun á rannsóknarstofunni. 

e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skal s ni 
úr hluta af framlei slueiningum fræs, sem eru lag ar 
fram til opinberrar vottunar, teki  til samanbur ar-
greiningar í tengslum vi  opinbera fræprófun. eim 
hluta skal a  jafna i dreift sem jafnast á einstaklinga og 
löga ila sem leggja fram fræ til vottunar, svo og 
vi komandi tegundir, en einnig er heimilt a  nota 
samanbur argreiningar til a  uppræta efasemdir í 
sérstökum tilvikum. essi hluti skal vera a.m.k. 5%. 
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f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem beita 
má vi  brotum á innlendum ákvæ um um athuganir 
undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt í samræmi 
vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu vera skilvirk, í 
réttu hlutfalli vi  broti  og hafa letjandi áhrif. Vi urlög 
geta fali  í sér a  leyfi , sem um getur í a-li , sé teki  
af fræprófunarrannsóknarstofum me  opinbert leyfi 
sem hafa af ásettu rá i e a af vanrækslu broti  gegn 
reglum sem gilda um opinberar athuganir. Ef slík brot 
hafa átt sér sta  skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun 
alls fræs, sem var rannsaka , falli úr gildi nema hægt sé 
a  s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir allt allar 
vi eigandi kröfur.“ 

3. Ákvæ um 25. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í sta  1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. A ildarríkin skulu krefjast ess a  vi  athugun á 
fræi til vottunar taki opinberir a ilar s ni e a a  au 
séu tekin undir opinberu eftirliti me  vi eigandi 
a fer um. ó skulu opinberir a ilar annast töku 
fræs na vegna eftirlits í samræmi vi  39. gr.. 

essi ákvæ i gilda einnig egar s ni sta la s fræs eru 
tekin opinberlega fyrir eftirkönnunarprófanir.“ 

b) eftirfarandi málsgreinar bætist vi : 

„1a. egar taka fræs na fer fram undir opinberu 
eftirliti, sem kve i  er á um í 1. mgr., skal fullnægja 
eftirfarandi kröfum: 

a) S natökumenn, sem hafa fengi  til ess leyfi frá 
frævottunaryfirvaldi í hluta eigandi a ildarríki, 
skulu annast töku fræs na me  eim skilyr um 
sem eru sett fram í b-, c- og d-li . 

b) S natökumenn skulu hafa nau synlega fagmennt-
un, sem eir afla sér á námskei um sem haldin eru 
me  sömu skilyr um og gilda fyrir opinbera 
s natökumenn og sem er sta fest me  opinberum 
prófum. 

eir skulu haga s natökunni í samræmi vi  
gildandi, al jó legar a fer ir. 

c) S natökumenn skulu vera: 

i) óhá ir einstaklingar, 

ii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem hvorki stundar framlei slu, ræktun né 
vinnslu fræs né vi skipti me  fræ 

e a 

iii) einstaklingar, rá nir af einstaklingi e a löga ila 
sem stundar framlei slu, ræktun e a vinnslu 
fræs e a vi skipti me  fræ. 

Í ví tilviki sem um getur í iii-li  er s natökumanni 
eingöngu heimil s nataka á framlei slueiningum 
fræs sem eru framleiddar a vegum vinnuveitanda 
hans, nema vinnuveitandinn, umsækjandi um 
vottun og lögbær frævottunaryfirvald hafi komi  
sér saman um anna . 

d) Frævottunaryfirvald skal hafa vi eigandi eftirlit 
me  s natökunni. egar s natakan er sjálfkrafa 
ver ur a  fylgja vi eigandi a fer um undir opin-
beru eftirliti. 

e) Í tengslum vi  eftirliti , sem um getur í d-li , skulu 
opinberir s natökumenn taka s ni úr hluta af 
framlei slueiningum fræs, sem eru lag ar fram til 
samanbur argreiningar í tengslum vi  opinbera 
vottun. eim hluta skal a  jafna i dreift sem jafnast 
á einstaklinga og löga ila sem leggja fram fræ til 
vottunar en einnig er heimilt a  nota 
samanbur argreiningar til a  uppræta efasemdir í 
sérstökum tilvikum. essi hluti skal vera a.m.k. 5%. 

essi s nataka til samanbur ar á ekki vi  um 
sjálfkrafa s natöku. 

A ildarríki skulu bera fræs ni, sem opinberir a ilar 
taka, saman vi  s ni úr sömu framlei slueiningu 
sem eru tekin undir opinberu eftirliti. 

f) A ildarríkin skulu setja reglur um vi urlög sem 
beita má vi  brotum á innlendum ákvæ um um 
athuganir undir opinberu eftirliti, sem eru sam ykkt 
í samræmi vi  essa tilskipun. Vi urlögin skulu 
vera skilvirk, í réttu hlutfalli vi  broti  og hafa 
letjandi áhrif. Vi urlög geta fali  í sér a  leyfi , 
sem um getur í a-li , sé teki  af s natökumönnum 
me  opinbert leyfi sem hafa af ásettu rá i e a af 
vanrækslu broti  gegn reglum sem gilda um 
opinberar athuganir. Ef slík brot hafa átt sér sta  
skulu a ildarríkin sjá til ess a  vottun alls fræs, 
sem s ni var teki  úr, falli úr gildi nema hægt sé a  
s na fram á a  fræi  uppfylli rátt fyrir allt allar 
vi eigandi kröfur. 

1b. Heimilt er a  sam ykkja frekari rá stafanir sem 
grípa má til vi  s natöku undir opinberu eftirliti í 
samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 2. 
mgr. 46. gr.“ 

6. gr. 

Í 4. gr. ákvör unar 98/320/EB kemur dagsetningin „30. 
september 2005“ í sta  „27. apríl 2005“. 
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7. gr. 

Eigi sí ar en 1. október 2010 skal framkvæmdastjórnin leggja 
fram ítarlegt mat á einföldun vottunara fer a sem innleidd var 
me  ákvæ um essarar tilskipunar. etta mat skal einkum 
beinast a  árangri eftirlitskerfa me  tilliti til hugsanlegra 
aflei inga fyrir gæ i fræsins 

8. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 1. 
október 2005. au skulu egar í sta  senda fram-
kvæmdastjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu 
milli vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

egar a ildarríkin sam ykkja essar rá stafanir skal vera í 
eim tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 
egar ær eru birtar opinberlega. A ildarríkin skulu setja 

nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi tekur til. 

9. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á sjöunda degi eftir a  hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

10. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. desember 2004. 

Fyrir hönd rá sins, 

C. Veerman 

forseti. 

 
 

 

 

 

 

 


