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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/EES/76/15 

frá 21. janúar 2011 

um breytingu á ákvörðun 2010/468/ESB um tímabundna setningu yrkja af Avena strigosa 
Schreb., sem ekki eru í sameiginlegu skránni yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði eða í 

landsskrám aðildarríkjanna yfir yrki, á markað 

(tilkynnt með númeri C(2011) 156) 

 (2011/43/ESB) (*) 

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 1. mgr. 
17. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2010/468/ESB (2) er veitt leyfi, til 31. desember 2010, 
fyrir setningu fræja af yrkjum af Avena strigosa Schreb. 
(hér á eftir nefnd „A. strigosa“), sem ekki eru í 
sameiginlegu skránni yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði 
eða í landsskrám aðildarríkjanna yfir yrki, á markað í 
Sambandinu. 

2) Tímabundnu erfiðleikarnir í almennri afhendingu á A.
strigosa, sem voru ástæðan fyrir innleiðingu ákvörðunar
2010/468/ESB, eru enn fyrir hendi. Því er nauðsynlegt
að framlengja gildistíma leyfisins sem kveðið er á um í
þeirri ákvörðun.

3) Í ljósi upplýsinganna sem aðildarríkin hafa veitt
framkvæmdastjórninni virðist sem árið 2011 sé þörf á
viðbótarmagni sem nemur 5130 tonnum í heildina til að
leysa þessa afhendingarerfiðleika, þar eð framkvæmda-
stjórninni hafa borist tilkynningar frá Belgíu um að þar
sé þörf á magni sem nemur 300 tonnum fyrir það
tímabil, frá Frakklandi um magn sem nemur 3700
tonnum, frá Þýskalandi um magn sem nemur 300
tonnum, frá Ítalíu um magn sem nemur 280 tonnum, frá
Spáni um magn sem nemur 300 tonnum og frá Portúgal
um magn sem nemur 250 tonnum.

4) Því ber að breyta ákvörðun 2010/468/ESB til samræmis
við það.

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.

Ákvörðun 2010/468/ESB er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum 1.  gr. er breytt sem hér segir:

a) Í 1. mgr. komi „31. desember 2011“ í stað
„31. desember 2010“,

b) Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi:

„2. Heildarmagn fræs, sem heimilt er að setja á
markað í Sambandinu samkvæmt þessari ákvörðun
skal ekki fara yfir 4970 tonn árið 2010. Heildarmagn
fræs, sem heimilt er að setja á markað í Sambandinu
samkvæmt þessari ákvörðun skal ekki fara yfir 5130
tonn árið 2011.“

2. Í annarri málsgrein 3. gr. komi „31. desember 2011“ í stað
„31. desember 2010“. 

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 21. janúar 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

framkvæmdastjóri. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 19, 22.1.2011, bls. 19. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2011 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. 22. 

(1) Stjtíð. EB 125, 11.7.1966, bls. 2309/66. 
(2) Stjtíð. ESB L 226, 28.8.2010, bls. 46. 


