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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/402/EBE frá 14. júní 1966 
um markaðssetningu sáðkorns (1), einkum 23. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/57/EB frá 13. júní 2002 
um markaðssetningu olíu- og trefjaplöntufræs (2), einkum 28. 
gr.,

með hliðsjón af beiðni Eistlands,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipunum 66/402/EBE og 2002/57/EB eru sett fram
tiltekin ákvæði um markaðssetningu fræs korntegunda og
olíu- og trefjajurtafræs. Í þessum tilskipunum er einnig
kveðið á um að leysa megi, að tilteknum skilyrðum
uppfylltum, aðildarríkin, að öllu leyti eða að hluta til,
undan þeirri skyldu að beita ákvæðum þessara tilskipana
að því er varðar tilteknar tegundir.

2) Eistland hefur sótt um lausn frá skuldbindingum sínum að 
því er varðar Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.)
Koch og Helianthus annuus L.

3) Fræ af tegundunum Avena strigosa Schreb., Brassica
nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L.eru yfirleitt
ekki ræktuð eða sett á markað í Eistlandi. Auk þess er
efnahagslegt gildi þessa fræs ekki umtalsvert í þessu
aðildarríki.

4) Meðan þessar aðstæður eru fyrir hendi skal leysa aðildar-
ríkið undan þessari skyldu að beita ákvæðum tilskipunar

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 173, 8.7.2010, bls. 73. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 28/2011 frá 1. apríl 
2011 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 37, 
30.6.2011, bls. 31.

(1) Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2309/66.
(2) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 74.

66/402/EBE og 2002/57/EB gagnvart viðkomandi teg-
undum.

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Eistland er leyst undan þeirri skyldu að beita tilskipun  
66/402/EBE, að undanskilinni 1. mgr. 14. gr., að því er varðar 
tegundina Avena strigosa Schreb.

2. gr.

Eistland er leyst undan þeirri skyldu að beita tilskipun  
2002/57/EB, að undanskilinni 17. gr., að því er varðar teg und-
irnar Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til Lýðveldisins Eistlands.

Gjört í Brussel 7. júlí 2010.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

John DALLI

framkvæmdastjóri

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 7. júlí 2010

um að leysa Eistland undan tilteknum skuldbindingum um að beita tilskipunum ráðsins 
66/402/EBE og 2002/57/EB að því er varðar Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch 

og Helianthus annuus L.
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