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                       TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2007/48/EB                                2010/EES/32/10 

frá 26. júlí 2007 

um breytingu á tilskipun 2003/90/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar 
ráðsins 2002/53/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og 
 lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum nytjaplantna í landbúnaði (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/53/EB frá 13. júní 2002 
um sameiginlega skrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði (1), 
einkum a- og b-lið 2. mgr. 7. gr. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB (2) var 
samþykkt til þess að tryggja að yrki, sem aðildarríkin 
bæta við innlendar skrár sínar, samrýmist þeim 
viðmiðunarreglum sem skrifstofan fyrir plöntuyrki í 
Bandalaginu (CPVO) hefur sett að því er varðar þá 
eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og 
lágmarksskilyrði vegna athugana á yrkjum, að svo miklu 
leyti sem slíkar viðmiðunarreglur höfðu verið settar. Í 
þeirri tilskipun er kveðið á um að viðmiðunarreglur 
Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja 
(UPOV) skuli gilda um önnur yrki. 

2) Skrifstofan fyrir plöntuyrki í Bandalaginu og 
Alþjóðasambandið um vernd nýrra plöntuyrkja hafa sett 
viðmiðunarreglur um ý msar aðrar tegundir og uppfært 
gildandi reglur. 

3) Því ber að breyta tilskipun 2003/90/EB til samræmis við 
það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um fræ og 
fjölgunarefni í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 195, 27.7.2007, bls. 29. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2007 frá 7. 
desember 2007 um breytingu I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 26, 8.5.2008, bls. 12. 

(1) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1829/2003 (Stjtíð. ESB L 268, 
18.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. ESB L 254, 8.10.2003, bls. 7. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 2005/91/EB (Stjtíð. ESB L 331, 17.12.2005, bls. 24). 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukinn við þessa tilskipun kemur í stað I. og II. viðauka við 
tilskipun 2003/90/EB. 

2. gr. 

Að því er varðar athuganir sem hófust fyrir 1. nóvember 2007 
er aðildarríkjunum heimilt að beita þeirri útgáfu af tilskipun 
2003/90/EB sem var í gildi áður en henni var breytt með 
þessari tilskipun. 

3. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
31. október 2007. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og 
samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar 
tilskipunar. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. nóvember 2007. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þ essi ákvæði skal vera í þ eim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 26. júlí 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

„I. VIÐAUKI 

Skrá yfir tegundir, sem um getur í a-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja aðferðarlýsingum skrifstofunnar fyrir 
plöntuyrki í Bandalaginu (CPVO) að því er varðar prófanir 

Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá Aðferðarlýsing skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu 

Gráertur Ertur, TP 7/1 frá 6.11.2003 

Fóðurrepja Olíurepja, TP 36/1 frá 25.3.2004 

Sólfífill Sólfífill, TP 81/1 frá 31.10.2002 

Hafrar Hafrar, TP 20/1 frá 6.11.2003 

Bygg Bygg, TP 19/2 frá 6.11.2003 

Hrísgrjón Hrísgrjón, TP 16/1 frá 18.11.2004 

Rúgur Rúgur, TP 58/1 frá 31.10.2002 

Rúghveiti Rúghveiti, TP 121/2 frá 22. 1. 2007 

Hveiti Hveiti, TP 3/3 frá 6.11.2003 

Harðhveiti Harðhveiti, TP 120/2 frá 6.11.2003 

Maís Maís, TP 2/2 frá 15.11.2001 

Kartöflur Kartöflur, TP 23/2 frá 1. 12. 2005 

Hör/hörfræ Hör/hörfræ, TG/57/1 frá 21.03.07 
 
Þessar aðferðarlýsingar eru á vefsíðu skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu (www.cpvo.europa.eu). 

 

II. VIÐAUKI 

Skrá yfir tegundir, sem um getur í b-lið 2. mgr. 1. gr., sem eiga að fullnægja viðmiðunarreglum Alþjóðasambandsins 
um vernd nýrra plöntuyrkja að því er varðar prófanir 

Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja 

Fóðursykurrófa Fóðursykurrófa, viðmiðunarregla TG/150/3 frá 4.11.1994 

Týtulíngresi Língresi, viðmiðunarregla TG/30/6 frá 12.10.1990 

Stórlíngresi Língresi, viðmiðunarregla TG/30/6 frá 12.10.1990 

Skriðlíngresi Língresi, viðmiðunarregla TG/30/6 frá 12.10.1990 

Hálíngresi Língresi, viðmiðunarregla TG/30/6 frá 12.10.1990 

Sólfax Sólfax, viðmiðunarregla TG/180/3 frá 4.4.2001 

Sitkafax Sitkafax, viðmiðunarregla TG/180/3 frá 4.4.2001 

Axhnoðapuntur Axhnoðapuntur, viðmiðunarregla TG/31/8 frá 17.4.2002 
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Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja 

Tágavingull Tágavingull, viðmiðunarregla TG/39/8 frá 17.4.2002 

Sauðvingull Sauðvingull, viðmiðunarregla TG/67/5 frá 5.4.2006 

Hávingull Hávingull, viðmiðunarregla TG/39/8 frá 17.4.2002 

Túnvingull Túnvingull, viðmiðunarregla TG/67/5 frá 5.4.2006 

Ítalskt rýgresi Rýgresi, viðmiðunarregla TG/4/8 frá 5.4.2006 

Fjölært rýgresi Rýgresi, viðmiðunarregla TG/4/8 frá 5.4.2006 

Rýgresisblendingur Rýgresi, viðmiðunarregla TG/4/8 frá 5.4.2006 

Vallarfoxgras Vallarfoxgras, viðmiðunarregla TG/34/6 frá 7.11.1984 

Vallarsveifgras Vallarsveifgras, viðmiðunarregla TG/33/6 frá 12.10.1990 

Hvít lúpína Hvít lúpína, viðmiðunarregla TG/66/4 frá 31.3.2004 

Lensulúpína Lensulúpína, viðmiðunarregla TG/66/4 frá 31.3.2004 

Gul lúpína Gul lúpína, viðmiðunarregla TG/66/4 frá 31.3.2004 

Refasmári Refasmári, viðmiðunarregla TG/6/5 frá 6.4.2005 

Rauðsmári Rauðsmári, viðmiðunarregla TG/5/7 frá 4.4.2001 

Hvítsmári Hvítsmári, viðmiðunarregla TG/38/7 frá 9.4.2003 

Hestabaunir Hestabaunir, viðmiðunarregla TG/8/6 frá 17.4.2002 

Fóðurflækja Fóðurflækja, viðmiðunarregla TG/32/6 frá 21.10.1988 

Gulrófur Gulrófur, viðmiðunarregla TG 89/6 frá 4.4.2001 

Fóðurhreðkur Fóðurhreðkur, viðmiðunarregla TG/178/3 frá 4.4.2001 

Jarðhnetur Jarðhnetur, viðmiðunarregla TG/93/3 frá 13.11.1985 

Akurfrækál Akurfrækál, viðmiðunarregla TG/185/3 frá 17.4.2002 

Litunarþistill Litunarþistill, viðmiðunarregla TG/134/3 frá 12.10.1990 

Baðmull Baðmull, viðmiðunarregla TG/88/6 frá 4.4.2001 

Ópíumvalmúi Ópíumvalmúi, viðmiðunarregla TG/166/3 frá 24.3.1999 

Hvítur mustarður Hvítur mustarður, viðmiðunarregla TG/179/3 frá 4.4.2001 

Sojabaunir Sojabaunir, viðmiðunarregla TG/80/6 frá 1.4.1998 

Dúrra Dúrra, viðmiðunarregla TG/122/3 frá 6.10.1989 
 

Þessar viðmiðunarreglur eru á vefsíðu Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (www.upov.int).“  

 
 

 


