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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 32014/EES/36/91 

frá 23. mars 2011 

um framkvæmd tilskipunar ráðsins 2002/55/EB að því er varðar skilyrði fyrir því að veita leyfi til 
að setja á markað litlar pakkningar með blöndum af stöðluðu fræi af mismunandi 

grænmetisyrkjum sem tilheyra sömu tegund 

(tilkynnt með númeri C(2011) 1760) 

 (2011/180/ESB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/55/EB frá 13. júní 2002 
um markaðssetningu grænmetisfræs, (1) einkum 3. mgr. 
26. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Nokkur aðildarríki hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni
að eftirspurn sé á markaðnum eftir litlum pakkningum
með blöndum af grænmetisyrkjum sem tilheyra sömu
tegund. Því er nauðsynlegt að koma á ítarlegum kröfum
að því er varðar slíkar litlar pakkningar.

2) Með tilliti til eftirspurnar í viðkomandi aðildarríkjum
skal þessi ákvörðun ná yfir allar tegundir sem falla
undir gildissvið tilskipunar 2002/55/EB.  Hámarksstærð
slíkra lítilla pakkninga skal gefin upp sem hámarks
eigin þyngd þess fræs sem þær innihalda og eins og hún
er skilgreind í g-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar
2002/55/EB.

3) Koma skal á ítarlegum reglum fyrir merkingu slíkra
lítilla pakkninga til að tryggja rekjanleika og
fullnægjandi upplýsingar til notenda.

4) Aðildarríkin skulu, við árslok 2012, gefa
framkvæmdastjórninni skýrslu um beitingu þessarar
ákvörðunar til að gera framkvæmdastjórninni kleift að
meta skilvirkni þessarar ákvörðunar og til að greina
hugsanleg atriði sem gætu þurft frekari umfjöllunar.

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.

Aðildarríkjunum er heimilt að leyfa sínum framleiðendum að 
setja á markað litlar pakkningar með blöndum af stöðluðu fræi 
af þeim tegundunum sem eru skráðar í b-lið 1. mgr. 2. gr. 
 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2011, bls. 55. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2012 frá 10. febrúar 
2012 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
34, 21.6.2012, bls. 7. 

(1) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 33. 

tilskipunar 2002/55/EB. Slíkar litlar pakkningar mega 
eingöngu innihalda mismunandi yrki af sömu tegund. 

2. gr.

Litlu pakkningarnar sem um getur í 1. gr. mega innihalda fræ 
upp að þeirri eigin þyngd sem mælt er fyrir um í g-lið 1. mgr. 
2. gr. tilskipunar 2002/55/EB.

3. gr.

Aðildarríki skulu tryggja að á litlum pakkningum, eins og um 
getur í 1. gr., sé merkimiði birgis eða prentuð eða stimpluð 
tilkynning. 

Á þessum merkimiða eða þeirri tilkynningu skulu eftirfarandi 
upplýsingar koma fram: 

a) orðin „ESB-reglur og -staðlar“,

b) nafn og heimilisfang eða auðkennismerki þess aðila sem
ber ábyrgð á að festa merkimiðann á,

c) árið þegar pakkningunni var lokað, gefið upp sem:
„lokað... “ (ár) eða það ár þegar síðasta sýnataka fór fram í
þeim tilgangi að gera síðustu prófun á spírunarhæfni, gefið
upp sem: „sýni tekið...“ (ár), bæta má við upplýsingunum
„notist fyrir...“ (dagsetning),

d) orðin „blanda með yrkjum af...“ (heiti tegundar),

e) yrkisheitin,

f) hlutfall yrkjanna, gefið upp sem eigin þyngd eða sem
fjöldi fræja,

g) tilvísunarnúmer framleiðslueiningarinnar, sem úthlutað er
af þeim aðila sem ber ábyrgð á því að festa merkimiðana
á,

h) uppgefin eigin eða heildarþyngd eða uppgefinn fjöldi
fræja,

i) tegund efnameðhöndlunar eða aukefnis og einnig
nálgunarhlutfall milli þyngdar fræklasa eða hreinna fræja
og heildarþyngdar þegar þyngd er tilgreind og notuð eru
kornuð varnarefni, húðunarefni eða önnur aukefni á föstu
formi.

4. gr.

Aðildarríkin skulu gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um 
beitingu þessarar ákvörðunar fyrir 31. desember 2012. 
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5. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. mars 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

framkvæmdastjóri. 


