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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/EES/73/88 

frá 4. nóvember 2010 

um breytingu á ákvörðun 2007/66/EB um tímabundna tilraun varðandi aukningu á 
 hámarksþyngd vörueiningar fræs tiltekinna fóðurjurta samkvæmt tilskipun ráðsins 66/401/EBE 

(tilkynnt með númeri C(2010) 7474) 

(2010/667/ESB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/401/EBE frá 14. júní 
1966 um markaðssetningu fóðurjurtafræja (1), einkum 
13. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tímabundna tilraunin, sem kveðið er á um í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2007/66/EB (2), á að ljúka 
30. júní 2012.

2) Í ákvörðun 2007/66/EB er þess krafist að fylgja beri
tilraun ISTA (Alþjóðleg samtök um eftirlit með
fræi)/ISF (Alþjóðasamtök fræiðnaðarins) með stærð
vörueiningar fóðurjurtafræs, sem ráð Efnahags- og
framfarastofnunarinnar samþykkti, þegar vikið er frá
hámarksstærð vörueiningar fræs af grasætt. Tilraun
ISTA/ISF með stærð vörueiningar fóðurjurtafræs heldur
áfram til 31. desember 2013.

3) Tímabundnu tilrauninni, sem kveðið er á um í ákvörðun
2007/66/EB, ætti einnig að ljúka 31. desember 2013 til
að samræma lokadagsetningu þeirrar tilraunar við
lokadagsetningu tilraunar ISTA/ISF.

4) Að auki ætti að uppfæra tilvísunina í tilraun ISTA/ISF
þar eð um er að ræða nýtt vefsetur.

5) Því ber að breyta ákvörðun 2007/66/EB til samræmis
við það.

6) 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.

Í stað 3. gr. ákvörðunar 2007/66/EB komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

Tímabundna tilraunin skal hefjast 1. janúar 2007 og henni 
skal ljúka 31. desember 2013.“ 

2. gr.
Í  stað  1.  neðanmálsgreinar  viðaukans  við  ákvörðun 
2007/66/EB komi eftirfarandi: 

„(1) http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on
_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--
484.html“. 

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 4. nóvember 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

framkvæmdastjóri. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 288, 5.11.2010, bls. 23. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2011 frá 1. júlí 2011 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, 
bls. 25. 

(1) Stjtíð. EB 125, 11.7.1966, bls. 2298/66. 
(2) Stjtíð. ESB L 32, 6.2.2007, bls. 161. 


