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                                      ÁKVÖR UN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                     2008/EES/38/10 

frá 9. júní 2005 

um tímabundna marka ssetningu tiltekins fræs af ertu, Pisum sativa, hestabaunum, Vicia faba, 
og líni, Linum usitatissimum, sem uppfyllir ekki kröfur í tilskipunum rá sins 66/401/EBE e a 

2002/57/EB (*) 

(tilkynnt me  númeri C(2005) 1692) 

 (2005/435/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 66/401/EBE frá 14. júní 1966 
um marka ssetningu fó urjurtafræja (1), einkum 1. mgr. 
17. gr., 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 2002/57/EB frá 13. júní 2002 
um marka ssetningu olíu- og trefjaplöntufræs (2), einkum 
1. mgr. 21. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í Finnlandi er ekki fyrir hendi nægilegt magn fræs af ertu 
(Pisum sativa), hestabaunum (Vicia faba) og líni (Linum 

usitatissimum) sem henta ve urskilyr um ar og 
fullnægja kröfum um spírunarhæfni samkvæmt tilskipun 
66/401/EBE e a tilskipun 2002/57/EB og ar af lei andi 
er ekki hægt a  fullnægja örfum essa a ildarríkis. 

2) Ekki er unnt a  anna eftirspurn eftir fræi essara tegunda 
svo vel sé me  fræi frá ö rum a ildarríkjum e a ri ju 
löndum sem fullnægir öllum kröfum sem mælt er fyrir 
um í tilskipun 66/401/EBE e a tilskipun 2002/57/EB. 

3) ví ber a  veita Finnlandi heimild til a  leyfa a  sá korn 
essara tegunda sé sett á marka  og gildi um a  vægari 

kröfur á tímabili sem l kur 31. maí 2005. 

4) Auk ess ber a  heimila ö rum a ildarríkjum, sem eru í 
a stö u til a  útvega Finnlandi fræ essarar tegundar, a  
leyfa setningu slíks fræs á marka  án tillits til ess hvort 
fræinu er safna  í a ildarríki e a ri ja landi sem fellur 
undir ákvör un rá sins 2003/17/EB frá 16. desember 
2002 um jafngildi sko ana sem fara fram í ri ju löndum 
á ökrum til fræræktar og jafngildi fræs sem er framleitt í 

ri ju löndum (3). 
_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 151, 14.6.2005, bls. 23. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2005 frá 2. 
desember 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. 10, 23.2.2006, bls. 13. 

(1) Stjtí . EB 125, 11.7.1966, bls. 2298/66. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2004/117/EB (Stjtí . ESB L 14, 18.1.2005, bls. 18). 

(2) Stjtí . EB L 193, 20.7.2002, bls. 74. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2004/117/EB. 

(3) Stjtí . EB L 8, 14.1.2003, bls. 10. Ákvör uninni var breytt me  ákvör un 
2003/403/EB (Stjtí . ESB L 141 7.6.2003, bls. 23). 

5) Rétt er a  Finnland sé samræmingara ili til ess a  
tryggja a  heildarmagn fræs, sem leyft er samkvæmt 

essari ákvör un, fari ekki yfir a  hámarksmagn sem 
fellur undir essa ákvör un. 

6) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari ákvör un, 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um fræ og 
fjölgunarefni í landbúna i, gar yrkju og skógrækt. 

 

SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA 

 

1. gr. 

Setning fræs af ertu (Pisum sativa) og hestabaunum (Vicia 

faba), sem fullnægir ekki kröfum um lágmarksspírunarhæfni 
sem mælt er fyrir um í tilskipun 66/401/EBE, á marka  í 
Bandalaginu skal leyf  á tímabili sem l kur 31. maí 2005 í 
samræmi vi  skilmálana sem eru settir fram í vi aukanum vi  

essa ákvör un og me  fyrirvara um eftirfarandi skilyr i: 

a) spírunarhæfnin skal vera a.m.k. eins og sett er fram í vi -
aukanum vi  essa ákvör un, 

b) á opinbera merkimi anum skal tilgreina á spírunarhæfni 
sem sta fest er í opinberri athugun sem fer fram skv. d-li  
Ca-li ar 1. mgr. 2. gr. og d-li  Cb-li ar 1. mgr. 2. gr. 
tilskipunar 66/401/EBE, 

c) fræi  skal í fyrsta sinn hafa veri  sett á marka  í samræmi 
vi  3. gr. essarar ákvör unar. 

2. gr. 

Setning fræs af líni (Linum usitatissimum), sem fullnægir ekki 
kröfum um lágmarksspírunarhæfni sem mælt er fyrir um í 
tilskipun 2002/57/EB, á marka  í Bandalaginu skal leyf  á 
tímabili sem l kur 31. maí 2005 í samræmi vi  skilmálana sem 
eru settir fram í vi aukanum vi  essa ákvör un og me  
fyrirvara um eftirfarandi skilyr i: 

a) spírunarhæfnin skal vera a.m.k. eins og sett er fram í vi -
aukanum vi  essa ákvör un, 



26.6.2008  Nr. 38/79 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

 

b) á opinbera merkimi anum skal tilgreina á spírunarhæfni 
sem sta fest er í opinberri athugun sem fer fram skv. iv-li  
f-li ar 1. mgr. 2. gr. og iv-li  g-li ar 1. mgr. 2. gr. 
tilskipunar 2002/57/EB, 

c) fræi  skal í fyrsta sinn hafa veri  sett á marka  í samræmi 
vi  3. gr. essarar ákvör unar. 

3. gr. 

Allir fræbirgjar, sem óska eftir ví a  setja á marka  fræ sem 
um getur í 1. og 2. gr., skulu sækja um leyfi til ess hjá 
a ildarríkinu ar sem eir hafa sta festu e a stunda 
innflutning. 

Hluta eigandi a ildarríki skal heimila fræbirginum a  setja 
fræi  á marka  nema: 

a) fyrir hendi séu nægar vísbendingar til a  efast um a  
fræbirgirinn geti sett á marka  a  magn af fræi sem hann 
hefur sótt um leyfi fyrir e a 

b) heildarmagni , sem er leyft a  setja á marka  samkvæmt 
vi komandi undan águ, fari yfir a  hámarksmagn sem er 
tilgreint í vi aukanum. 

4. gr. 

A ildarríkin skulu veita hvert ö ru stjórns slua sto  vi  
beitingu essarar ákvör unar. 

Finnland skal vera samræmingara ildarríki a  ví er var ar 1. 
og 2. gr. til ess a  tryggja a  leyfilegt heildarmagn fari ekki 
yfir hámarksmagni  sem er tilgreint í vi aukanum. 

Öll a ildarríki, sem taka vi  umsókn skv. 3. gr., skulu egar í 
sta  tilkynna samræmingara ildarríkinu um a  magn sem 
umsóknin tekur til. Samræmingara ildarríki  skal egar í sta  
uppl sa tilkynningarríki  um hvort leyfisveiting lei ir 
hugsanlega til ess a  fari  ver i yfir hámarksmagni . 

5. gr. 

A ildarríkin skulu egar í sta  tilkynna framkvæmdastjórninni 
og hinum a ildarríkjunum um a  magn af fræi sem au hafa 
veitt marka sleyfi fyrir samkvæmt essari ákvör un. 

6. gr. 

Ákvör un essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 9. júní 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VI AUKI 

Tegundir Tegund yrkis Hámarksmagn 
(tonn) 

Lágmarksspírunarhæfni 
(% af hreinu fræi) 

Erta — Pisum sativum Karita, Sunna, Perttu, Julia, Stok 30 70 

Hestabaun — Vicia faba Kontu 10 70 

Lín — Linum usitatissimum Helmi 20 65 

 


