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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 25. júní 2012

um skipulagningu tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipunum ráðsins 
66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/EB að því er varðar 
akurskoðun undir opinberu eftirliti á stofnfræi og kynbættu fræi af kynslóðunum 

á undan stofnfræi

(tilkynnt með númeri C(2012) 4169)

(2012/340/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,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/402/EBE frá 14. júní 1966 
um markaðssetningu sáðkorns(2), einkum 13. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/54/EB frá 13. júní 2002 
um markaðssetningu sykurrófufræs (3), einkum 19. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/55/EB frá 13. júní 2002 
um markaðssetningu grænmetisfræs (4), einkum 33. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/57/EB frá 13. júní 2002 
um markaðssetningu olíu- og trefjaplöntufræs (5), einkum  
16. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Opinberar akurskoðanir á nytjaplöntum eru skilyrði fyrir
vottun á stofnfræi og kynbættu fræi af kynslóðunum
á undan stofnfræi. Að því er varðar vottað fræ var sá
möguleiki hins vegar kynntur fyrir nokkru síðan að velja
á milli opinberra akurskoðana og akurskoðana undir
opinberu eftirliti.

2) Að gefa möguleika á að velja á milli opinberra
akurskoðana og akurskoðana undir opinberu eftirliti

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 166, 27.6.2012, bls. 90. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2013 frá  
1. febrúar 2013 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 31, 30.5.2013, bls. 6. 

(1) Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2298/66.
(2) Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2309/66.
(3) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 12.
(4) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 33.
(5) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 74.

getur hugsanlega einnig verið betri valkostur, að því er 
varðar stofnfræ og kynbætt fræ af kynslóðunum á undan 
stofnfræi, en sá að krefjast opinberra akurskoðana. Því 
skal skipuleggja tímabundna tilraun til að meta þennan 
valkost.

3) Með tilliti til þeirrar reynslu sem hefur fengist af
akurskoðunum á vottuðu fræi undir opinberu eftirliti
er rétt að gera tilraunina samkvæmt sömu ákvæðum og
gilda um vottað fræ, til að meta hvort þessi ákvæði henta
fyrir stofnfræ og kynbætt fræ af kynslóðunum á undan
stofnfræi.

4) Nauðsynlegt er að leysa þau aðildarríki sem taka þátt
í tilrauninni undan skuldbindingunum um opinberar
akurskoðanir sem kveðið er á um í tilskipunum 66/401/
EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB og 2002/57/
EB.

5) Aðildarríki sem taka þátt í tilrauninni skulu leggja fram
árlega skýrslu.

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.

Efni

Tímabundin tilraun er skipulögð á vettvangi Sambandsins 
til að meta, að því er varðar vottun á stofnfræi og kynbættu 
fræi af kynslóðunum á undan stofnfræi, hvort möguleikinn á 
að velja á milli opinberra akurskoðana og akurskoðana undir 
opinberu eftirliti, sem eru framkvæmdar í samræmi við 2. og 
3. gr., geti verið betri valkostur en opinberar akurskoðanir og
hvort beita eigi sömu ákvæðum um stofnfræ og kynbætt fræ af 
kynslóðunum á undan stofnfræi sem gilda um vottun á vottuðu 
fræi.
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Tilgangurinn með tilrauninni er að ákveða hvort að, að því 
er varðar stofnfræ og kynbætt fræ af kynslóðunum á undan 
stofnfræi, í stað kröfu um opinberar akurskoðanir megi koma 
krafa um annað hvort opinbera akurskoðun eða akurskoðun 
undir opinberu eftirliti að því er varðar eftirfarandi ákvæði:

a)  2. gr. (d-liður 1. liðar B-liðar 1. mgr.) og 14. gr. a (a-liður) 
tilskipunar 66/401/EBE og 6. lið I. viðauka við hana,

b)  2. gr. (d-liður C-liðar 1. mgr.), 2. gr. (c-liður C-liðar a í 1. 
mgr.), 2. gr. (d-liður 1. liðar D-liðar 1. mgr.), 2. gr. (b-liður 
2. liðar D-liðar 1. mgr.), 2. gr. (c-liður 3. liðar D-liðar 1.
mgr.) og 14. gr. a (a-liður) tilskipunar 66/402/EBE og 7. lið 
I. viðauka við hana,

c)  2. gr. (iv. liður c-liðar 1. mgr.) og 21. gr. (a-liður) tilskipunar 
2002/54/EB og 4. lið A-hluta I. viðauka við hana,

d)  2. gr. (iv. liður c-liðar 1. mgr.) og 35. gr. (a-liður) 
tilskipunar 2002/55/EB og 2. lið I. viðauka við hana,

e)  2. gr. (iv. liður c-liðar 1. mgr.), 2. gr. (ii. liður 1. liðar 
d-liðar 1. mgr.), 2. gr. (iii. liður 2. liðar d-liðar 1. mgr.) og 
18. gr. (a-liður) tilskipunar 2002/57/EB og 5. lið I. viðauka
við hana.

2. gr.

Eftirlitsmenn sem framkvæma skoðanir undir opinberu 
eftirliti

Þátttökuaðildarríki skulu sjá til þess að eftirlitsmenn sem 
framkvæma skoðanir undir opinberu eftirliti uppfylli 
eftirfarandi skilyrði:

a) Þeir hafi nauðsynlega fagmenntun.

b) Þeir hagnist ekki persónulega í tengslum við skoðanirnar.

c) Þeir hafi opinbert leyfi frá frævottunaryfirvaldi viðkomandi
aðildarríkis til að framkvæma skoðanir undir opinberu
eftirliti; þetta leyfi skal fela í sér annaðhvort embættiseið
skoðunarmanns eða undirritaða yfirlýsingu hans um að
hann virði gildandi reglur um opinberar skoðanir.

d) Þeir framkvæmi skoðanir undir eftirliti lögbærs
frævottunaryfirvalds.

3. gr.

Skoðanir á nytjaplöntum og uppskornu fræi

1. Þátttökuaðildarríki skulu sjá til þess að skoðanir á
nytjaplöntum og uppskornu fræi uppfylli kröfurnar sem kveðið 
er á um í 2. til 5. mgr.

2. Nytjaplönturnar sem á að skoða skulu ræktaðar af fræi
sem hefur farið í gegnum opinbera eftirskoðun og niður stöður 

hennar uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í I. við-
aukum við tilskipanir 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 
2002/55/EB og 2002/57/EB.

3. Að því er varðar grænmetisuppskeru sem fellur undir
tilskipun 2002/55/EB skal lögbært yfirvald skoða a.m.k. 20% 
af uppskerunum. Að því er varðar alla aðra uppskeru skal 
þetta hlutfall vera a.m.k. 5%. Eftirfarandi mismunandi hlutföll 
skulu notuð til að hægt sé að ákveða viðeigandi umfang 
eftirlitsprófana fyrir flokka stofnfræs og kynbætts fræs af 
kynslóðunum á undan stofnfræi: 5, 10, 15 og 20%.

4. Setja skal hlutfall sýna úr framleiðslueiningum fræs,
sem fæst úr uppskerunni, í opinbera eftirkönnun og, ef við 
á, opinbera fræprófun á rannsóknarstofu til að sanngreina 
yrki og ákvarða hreinleika þess. Aðildarríkin skulu auðkenna 
framleiðslueiningar fræs sem hefur fengið akurskoðun undir 
opinberu eftirliti.

5. Aðildarríki sem taka þátt í tilrauninni skulu bera opinberar
akurskoðanir saman við akurskoðanir á sama akri sem eru 
gerðar undir opinberu eftirliti.

4. gr.

Þátttaka aðildarríkja

Öll aðildarríki geta tekið þátt í tilrauninni.

Aðildarríki sem ákveða að taka þátt í tilrauninni (hér á eftir nefnd 
þátttökuaðildarríki) skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og 
hinum aðildarríkjunum um það og tilgreina tegundir, flokka og 
landsvæði sem falla undir þátttöku þeirra, ásamt takmörkunum 
ef einhverjar eru.

Aðildarríkjunum er heimilt að hætta þátttöku sinni hvenær sem 
er með því að tilkynna framkvæmdastjórninni um það.

5. gr.

Lausn

Að því er varðar tilraunina eru þátttökuaðildarríki, að því er 
varðar opinberar akurskoðanir á stofnfræi og kynbættu fræi af 
kynslóðunum á undan stofnfræi, leyst undan skuldbindingunum 
sem kveðið er á um í 2. gr. (d-liður 1. liðar B-liðar 1. mgr.), 14. 
gr. a (a-liður) tilskipunar 66/401/EBE og 6. lið I. viðauka við 
hana, 2. gr. (d-liður C-liðar 1. mgr.), 2. gr. (c-liður C-liðar a í 1. 
mgr.), 2. gr. (d-liður 1. liðar D-liðar 1. mgr.), 2. gr. (b-liður 2. 
liðar D-liðar 1. mgr.), 2. gr. (c-liður 3. liðar D-liðar 1. mgr.) og 
14. gr. a (a-liður) tilskipunar 66/402/EBE og 7. lið I. viðauka
við hana, 2. gr. (iv. liður c-liðar 1. mgr.), 21. gr. (a-liður) 
tilskipunar 2002/54/EB og 4. lið A-hluta I. viðauka við hana, 
2. gr. (iv. liður c-liðar 1. mgr.), 35. gr. (a-liður) tilskipunar
2002/55/EB og 2. lið I. viðauka við hana, 2. gr. (iv. liður c-liðar 
1. mgr.), 2. gr. (ii. liður 1. liðar d-liðar 1. mgr.), 2. gr. (iii. liður
2. liðar d-liðar 1. mgr.), 18. gr. (a-liður) tilskipunar 2002/57/EB
og 5. lið I. viðauka við hana.
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6. gr.

Kvöð um skýrslugjöf

1. Þátttökuaðildarríkin skulu ár hvert, eigi síðar en 31. mars
næsta árs á eftir, leggja fyrir framkvæmdastjórnina og hin 
aðildarríkin skýrslu um niðurstöður úr tilrauninni sem gerð er í 
samræmi við 2. og 3. gr.

2. Þátttökuaðildarríkin skulu, við lok tilraunarinnar eða
þegar þátttöku þeirra lýkur, leggja fyrir framkvæmdastjórnina 
og hin aðildarríkin, eigi síðar en 31. mars næsta árs á eftir, 
skýrslu um útkomuna úr tilrauninni sem gerð er í samræmi við 
2. og 3. gr.

Í skýrslunni mega koma fram fleiri upplýsingar sem þau telja 
að skipt geti máli með hliðsjón af tilganginum með tilrauninni.

7. gr.

Gildistími

Tilraunin skal hefjast 1. janúar 2013 og henni skal ljúka  
31. desember 2017.

8. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 25. júní 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

John DALLI

framkvæmdastjóri.


