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Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/1/ESB

frá 6. janúar 2012

um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE að því er varðar þau skilyrði 
sem þarf að uppfylla að því er varðar nytjaplöntuna Oryza sativa (*)

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 21. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Nýlegar upplýsingar og rannsóknir frá aðildarríkjum 
sýna að þörf er á að innleiða viðmiðunarmörk um tilvist 
plantna, sem eru sýktar af Fusarium fujikuroi, á ökrum þar 
sem sáðkorn Oryza sativa eru framleidd þar eð Fusarium 
fujikuroi veldur skemmdum á hrísgrjónum og er ekki 
móttækilegur fyrir skilvirkri meðhöndlun með þeim 
plöntuverndarvörum sem til eru. Þessar rannsóknir sýna 
einnig að þörf ef á að fækka villtum plöntum eða plöntum 
með rauð korn á ökrum þar sem sáðkorn Oryza sativa eru 
framleidd þar eð dregið hefur umtalsvert úr afrakstri og 
gæðum ríssáðkorna við núverandi viðmiðunarmörk.

2) Með það í huga skal innleiða viðmiðunarmörk um 
tilvist plantna, sem eru sýktar af Fusarium fujikuroi, á 
ökrum þar sem sáðkorn Oryza sativa eru framleidd og 
viðmiðunarmörk um tilvist villtra plantna eða plantna 
með rauð korn á ökrum þar sem sáðkorn Oryza sativa 
eru framleidd skulu lækkuð við framleiðslu á flokknum 
vottað sáðkorn. Setja skal þessi viðmiðunarmörk á 
grundvelli rannsókna aðildarríkjanna.

3) Því ber að breyta tilskipun 66/402/EBE til samræmis við 
það.

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á tilskipun 66/402/EBE

Í stað liðar 3.A í I. viðauka við tilskipun 66/402/EBE komi 
eftirfarandi:

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 4, 7.1.2012, bls. 8. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2014 frá 8. apríl 2014 um 
breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
bíður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2309/66.

„A. Oryza sativa:

 Fjöldi plantna sem sjá má að eru greinilega sýktar af 
Fusarium fujikuroi skal ekki vera meiri en:

– 2 á hverja 200 m2 við framleiðslu stofnsáðkorns,

– 4 á hverja 200 m2 við framleiðslu fyrstu kynslóðar 
vottaðs sáðkorns,

– 8 á hverja 200m2 við framleiðslu annarrar kynslóðar 
vottaðs sáðkorns.

 Fjöldi plantna sem sjá má að eru greinilega villtar eða 
með rauð korn skal ekki vera meiri en:

– 0 við framleiðslu stofnsáðkorns,

– 1 á hverja 100 m2 við framleiðslu fyrstu og annarrar 
kynslóðar vottaðs sáðkorns,“

2. gr.

Lögleiðing

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari 
eigi síðar en 31. maí 2012. Þau skulu þegar í stað 
senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og 
samsvörunartöflu yfir viðkomandi ákvæði og þessa tilskipun.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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4. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 6. janúar 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

__________________


