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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 18. mars 2014

um tilhögun tímabundinnar tilraunar varðandi tilteknar undanþágur sem varða markaðssetningu 
á stofnum plöntutegundanna hveitis, byggs, hafra og maíss samkvæmt tilskipun ráðsins  

66/402/EBE (*)

(tilkynnt með númeri C(2014) 1681)

(2014/150/ESB)

2015/EES/55/04

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 13. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 66/402/EBE eru settar fram sértækar kröfur 
varðandi framleiðslu og markaðssetningu á fræi korn-
tegunda. Þessi ákvæði koma í veg fyrir markaðs setningu 
fræja sem ekki tilheyra yrki.

2) Nýjar rannsóknir í Sambandinu á fjölgunarefni plantna, 
sem uppfyllir ekki skilgreininguna á yrki að því er varðar 
einsleitni, sýna hins vegar fram á það gæti falist ávinningur 
í því að nota þetta fjölbreytta efni, einkum að því er varðar 
lífræna framleiðslu eða landbúnað með minni aðföngum, 
t.d. í því skyni að draga úr útbreiðslu sjúkdóma.

3) Til að unnt sé að setja fræ af þessum stofnum á markað 
er nauðsynlegt að breyta E-, F- og G-liðum 1. mgr.  
2. gr. tilskipunar 66/402/EBE með því að bæta við þeim 
möguleika að setja fræ, sem uppfylla ekki kröfurnar um 
þætti er varða yrki, á markað. Til að ákveða slíka breytingu 
á tilskipun 66/402/EBE er nauðsynlegt að afla upplýsinga 
um setningu fræs úr stofnum á markað. Einkum verður 
að sannprófa hvort unnt sé að tryggja sanngreiningu á 
stofnum tiltekinna tegunda með svipuðum ábyrgðum 
og þeim sem leiða af kröfum um þætti er varða yrki, á 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 82, 20.3.2014, bls. 29. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 255/2014 frá 12. desember 
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.

grundvelli upplýsinga um aðferðir við ræktun þeirra og 
framleiðslu. Enn fremur ætti með þessari tilraun að meta 
hvort hægt sé að tryggja sanngreiningu á fræi, sem er sett á 
markað sem fræ af þessum stofnum, og að upplýsingarnar 
til notanda séu réttar, með svipuðum ábyrgðum og leiða af 
1. mgr. 3. gr. og 10. gr., á grundvelli krafna um rekjanleika 
og auðkenningu framleiðslustaða.

4) Með hliðsjón af eiginleikum stofna gæti vottun fræs úr 
stofnum haft í för með sér óhóflega fyrirhöfn fyrir yfirvöld 
og rekstraraðila. Það er því viðeigandi að afla upplýsinga 
um möguleikann á því að innleiða kerfi til að stýra 
framleiðslu og setningu fræs úr stofnum, sem þurfa ekki 
vottun, á markað.

5) Í ljósi mikilvægis þeirra fyrir kornmarkaðinn og 
fyrirliggjandi rannsóknarniðurstaðna eru hveiti, bygg, 
hafrar og maís þær tegundir sem ættu að vera viðfangsefni 
þessarar tilraunar.

6) Til þess að fá skýrari mynd af eðli stofna í samanburði 
við yrki er nauðsynlegt að mæla fyrir um kröfur um fjölda 
yrkja sem skal nota í krossvíxlun við ræktun stofna.

7) Ábyrgir, opinberir aðilar ættu að vakta þessa tilraun með 
opinberu eftirliti með framleiðslu og setningu fræs úr 
stofnum og magni þeirra á markað, með aðilunum sem 
viðhalda þessum stofnum og afkastagetu þessara stofna á 
tilteknum svæðum.

8) Samkvæmt þessari ákvörðun ætti að koma á skilyrðum 
fyrir framlagningu umsókna og veitingu leyfis fyrir stofni, 
framlagningu viðmiðunarsýnis, nafngift stofnsins og 
skráningu aðila sem framleiða þessa stofna og setja þá á 
markað. Mikilvægt er að meta þessi skilyrði til að tryggja 
auðkenni og rekjanleika meðan framleiðsla og setning 
slíkra stofna á markað stendur yfir, skilvirkt eftirlit af 
hálfu ábyrgra, opinberra aðila og að komið sé í veg fyrir 
stofnun markaðar samhliða þeim sem komið var á fót 
samkvæmt tilskipun 66/402/EBE.
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9) Enn fremur þykir rétt að kveða á um sérstakar kröfur 
varðandi framleiðslu og setningu á markað til að 
tryggja megi að fræ stofna uppfylli sömu kröfur í öllum 
þátttökuaðildarríkjunum. Þessar kröfur ættu að byggjast á 
skilyrðunum sem eru sett fram í þessari ákvörðun. Í því 
skyni að tryggja heilbrigði og gæði fræsins ættu þessar 
kröfur að samsvara þeim kröfum sem eru settar fram fyrir 
vottuð fræ í tilskipun 66/402/EBE í því skyni að tryggja 
sambærileg gæði.

10) Vegna tilraunakennds eðlis þeirrar ráðstöfunar, sem 
kveðið er á um í þessari ákvörðun, skal ákveða 
hámarksmagn stofna sem setja má á markað, að teknu 
tilliti til þess að prófa þarf mismunandi gerðir stofna 
og nota til þess þá aðstöðu sem er fyrir hendi. Magnið 
ætti að vera nægilegt til að unnt sé að fá áreiðanlegar og 
dæmigerðar niðurstöður úr tilrauninni. Þó ætti það ekki 
að fara yfir tiltekin mörk til að koma í veg fyrir myndun 
markaðar fyrir fræ, samhliða þeim sem komið var á fót 
samkvæmt tilskipun 66/402/EBE.

11) Í því skyni að tryggja gegnsæi og upplýstar ákvarðanir 
notenda þessara stofna og til að koma í veg fyrir 
sviksamlegt athæfi ætti að samþykkja ákveðin skilyrði 
varðandi merkingar vegna setningar fræs úr þessum 
stofnum á markað meðan tilraunin stendur yfir. Vegna 
sérstaks eðlis stofnanna ættu þessi skilyrði að víkja frá 
ákvæðum V. viðauka við tilskipun 66/402/EBE. Kanna 
ætti hvort tryggja megi fullnægjandi og viðeigandi 
upplýsingar til notanda hráefnisins með kröfunum um að 
heiti stofnana gefi greinilega til kynna að þeir eru stofnar 
og að merkingin gefi til kynna ræktunarhéraðið.

12) Til að ákvarða efnahagslegt, landbúnaðarfræðilegt og 
umhverfisfræðilegt gildi betri staðgöngukosta fyrir ofan
greind ákvæði tilskipunar 66/402/EBE er mikilvægt að 
tryggja heildstætt mat á nokkrum þáttum og niðurstöðum 
þessarar tilraunar. Í því skyni ættu aðildarríki að skrá 
viðeigandi upplýsingar, þ.e. tegundir og heiti stofna, sem 
eru notaðir í tilrauninni, gerðir stofna, fyrirkomulag og 
kostnað vegna leyfis fyrir stofna, niðurstöður prófana, 
árangursniðurstöður, stærð viðkomandi rekstraraðila, 
tegund notenda og reynslu þeirra.

13) Rekstraraðilar, sem stefna á framleiðslu slíkra stofna, 
ættu að tilkynna hlutaðeigandi aðildarríkjum um magn af 
fræi úr stofnum sem þau hyggjast framleiða til þess að 
aðildarríkin geti sannreynt að ekki sé framleitt umfram 
hámarksmagn.

14) Tilraunin ætti að standa yfir í a.m.k. þrjú markaðs-
setningar tímabil til að mögulegt sé fyrir rekstraraðila að 
framleiða og setja nægilegt magn fræs á markað og gefa 

lögbærum yfirvöldum færi á að skoða þetta hráefni og 
safna nægilegum og samanburðarhæfum upplýsingum til 
að nota við gerð skýrslunnar.

15) 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

1.  Á vettvangi Sambandsins er skipulögð tímabundin tilraun 
til að meta hvort framleiðsla á fræi, með það fyrir augum að 
setja það á markað, og setning á markað við tiltekin skilyrði, 
úr stofnum eins og um getur í 2. gr., sem tilheyra tegundunum 
Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. og Zea mays L, geti 
verið betri valkostur en útilokun á setningu fræs á markað 
sem uppfyllir ekki kröfurnar í E-, F- og G-liðum 1. mgr. 2. gr 
tilskipunar 66/402/EBE varðandi þætti er varða yrki tiltekinna 
frætegunda og kröfurnar í 1. mgr. 3. gr. varðandi setningu á 
markað með opinberri vottun sem „vottað fræ“, „vottað fræ af 
fyrsta ættlið“ eða „vottað fræ af öðrum ættlið“.

2.  Meta skal eftirfarandi þætti:

a)  hvort mögulegt sé að sanngreina stofna þessara tegunda 
á grundvelli upplýsinga um aðferðir við ræktun þeirra 
og framleiðslu, yrki sem eru notuð við krossvíxlunina og 
helstu eiginleika þessara stofna og

b)  hvort sanngreining á fræjum úr þessum stofnum, sem sett 
eru á markað, geti grundvallast á kröfum um rekjanleika og 
auðkenningu á framleiðslustöðum.

2. gr.

Gildissvið

Ákvörðun þessi skal taka til plöntuhópa sem uppfylla allar 
eftirfarandi kröfur:

a)  þeir eru afleiðing tiltekinnar samsetningar arfgerða,
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b)  þeir teljast einingar með tilliti til þess hversu vel þeir henta 
til fjölgunar óbreyttir eftir að hafa fest sig í sessi í tilteknu 
ræktunarhéraði við tiltekin landbúnaðarloftslagsskilyrði,

c)  þeir eru búnir til með einni af eftirfarandi aðferðum:

i.  með krossvíxlun fimm eða fleiri yrkja í öllum sam
setningum og því næst samsöfnun (e. bulking) 
afkvæmanna þar sem hver ný kynslóð er látin mæta 
náttúrulegu vali,

ii. sameiginleg ræktun a.m.k. fimm yrkja, einkum víxl
frjóvg aðra tegunda, samsöfnun afkvæmanna, endur-
tekin endursáning og stofninn látinn fara gegnum 
náttúru legt val þar til plöntur af upprunalega yrkinu eru 
ekki lengur til staðar,

iii. víxlfrjóvgun sömu yrkja þar sem notast er við aðrar 
víxlfrjóvgunaraðferðir en þær í i- eða ii-lið í því 
skyni að framleiða álíka margbreytilegan stofn sem 
inniheldur ekki yrki.

Hér á eftir eru slíkir plöntuhópar nefndir „stofnar“.

3. gr.

Þátttaka aðildarríkja

1.  Öll aðildarríki geta tekið þátt í tilrauninni. Þau geta hafið 
þátttöku í síðasta lagi í janúar 2017.

2.  Aðildarríki, sem ákveða að taka þátt í tilrauninni, (hér á 
eftir nefnd „þátttökuaðildarríki“) skulu tilkynna framkvæmda-
stjórninni og öðrum aðildarríkjum um þátttöku sína, tilgreina 
tegundir og landsvæði sem falla undir þátttöku þeirra og 
ráðstafanir sem er beitt samkvæmt þessari ákvörðun.

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

4. gr.

Lausn undan skuldbindingum

Þátttökuaðildarríkin eru leyst undan þeim skyldum sem kveðið 
er á um í 2. gr. (E-, F- og G-lið 1. mgr.), 3. gr. (1. mgr.) og  

10. gr. tilskipunar 66/402/EBE, að því er varðar framleiðslu 
með það fyrir augum að setja á markað og setningu stofna á 
markað.

5. gr.

Sanngreining stofna

Stofn skal vera sanngreinanlegur á grundvelli eftirfarandi þátta:

a)  yrkja sem eru notuð í krossvíxluninni til að rækta stofninn,

b)  ræktunaráætlana eins og skilgreint er í viðkomandi 
aðferðarlýsingu,

c)  ræktunarhéraðsins,

d)  misleitnihlutfalls, einkum meðal tegunda með sjálffrævun, 
og

e)  eiginleika, eins og um getur í f-lið 2. mgr. 7. gr.

6. gr.

Skilyrði fyrir framleiðslu og setningu fræja úr stofnum á 
markað

Að því er varðar þessa tilraun skulu aðildarríki tryggja að 
framleiðsla fræja úr stofninum, með það fyrir augum að setja 
þau á markað, og setning á markað séu heimil ef eftirfarandi 
skilyrði eru uppfyllt:

a)  fræið tilheyrir leyfilegum stofni,

b)  fræið samræmist ákvæðum 9. gr.,

c)  heiti stofnsins samræmist ákvæðum 8. gr.,

d)  stofninn er ræktaður og fræið er framleitt af aðilum sem eru 
skráðir skv. 10. gr.

7. gr.

Leyfi fyrir stofnum

1.  Aðildarríki skulu leyfa stofna í samræmi við 2., 3. og  
4. mgr.
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2.  Umsókn um leyfi skal lögð fyrir frævottunaryfirvaldið. Í 
umsókninni skulu koma fram eftirfarandi þættir:

a)  heiti og heimilisfang umsækjandans,

b)  tegundir og heiti stofnsins,

c)  lýsing á aðferðinni sem notuð var við ræktun stofnsins, 
með tilvísun, eftir því sem við á, í i., ii. eða iii. lið c-liðar 2. 
gr.,

d)  markmið ræktunaráætlunarinnar,

e)  ræktunar- og framleiðsluaðferð: ræktunaráætlun eins og 
hún er skilgreind í viðkomandi aðferðarlýsingu, yrki notuð 
við ræktun og framleiðslu stofnsins og eigin framleiðslu-
eftirlitsáætlun sem viðkomandi rekstraraðili notar,

f)  lýsing á eiginleikum stofnsins:

i.  gögn um eiginleika hans sem umsækjandi telur 
mikilvæga að því er varðar afrakstur, gæði, nothæfi, 
nothæfi í kerfum þar sem aðföng eru lítil, þol gegn 
sjúkdómum, stöðugleika uppskeru, bragð eða lit,

ii.  niðurstöður úr tilraunum að því er varðar eiginleikana 
sem um getur í i. lið,

g)  ræktunarhérað,

h)  yfirlýsing umsækjanda varðandi réttleika þáttanna sem um 
getur í 1. mgr. 5. gr.,

i)  dæmigert sýni af stofninum,

j)  nafn og heimilisfang aðila sem ber ábyrgð á ræktun, 
framleiðslu og viðhaldi.

3.  Frævottunaryfirvaldið skal kanna eftirfarandi þætti:

a)  að umsóknin sé í samræmi við ákvæði 2. mgr., og

b)  að stofninn sé í samræmi við sanngreiningarkröfurnar í  
5. gr.

Samræmi við sanngreiningarkröfurnar í 5. gr. skal metið á 
grundvelli framlagðra gagna og eftirlits á athafnasvæðinu þar 
sem stofninn er framleiddur.

4.  Tilkynna skal öðrum aðildarríkjum og framkvæmda-
stjórninni um leyfi fyrir stofni og um þættina sem eru settir 
fram í 2. mgr.

8. gr.

Heiti stofna

1.  Stofnar skulu bera heiti. Reglur um nafngiftir yrkja, 
eins og mælt er fyrir um í 6. mgr. 9. gr. tilskipunar ráðsins  
2002/53/EB (2), skulu gilda um heiti stofna til samræmis við 
það.

2.  Bæta skal orðinu „stofn“ aftan við hvert heiti.

9. gr.

Kröfur að því er varðar uppskeru, fræ og þyngd 
framleiðslueininga og sýna

1.  Ákvæði 1. og 6. liðar I. viðauka við tilskipun  
66/402/EBE skulu gilda.

2.  Við framleiðslu og setningu fræs sem tilheyrir stofnum 
á markað skal fræið uppfylla ákvæði 2. og 3. liðar II. viðauka 
við tilskipun 66/402/EBE varðandi vottuð fræ af öðrum ættlið, 
ef um er að ræða stofna Avena nuda L., Avena sativa L., Avena 
strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., 
Triticum durum L. og Triticum spelta L., og vottuð fræ um ef 
um er að ræða stofna Zea mays L..

3.  Við framleiðslu og setningu fræs sem tilheyrir stofnum á 
markað skal þyngd framleiðslueininga og sýna uppfylla ákvæði 
III. viðauka við tilskipun 66/402/EBE og, ef um er að ræða 
Zea mays L., ákvæði viðaukans varðandi vottuð fræ af þeirri 
tegund.

10. gr.

Skráning á ræktendum, framleiðendum og aðilum sem 
bera ábyrgð á viðhaldi stofna

1.  Hvert aðildarríki skal skrásetja aðila, sem rækta stofna 
eða rækta eða viðhalda fræi úr stofnum á sínu yfirráðasvæði, í 
skrá, ef þeir uppfylla kröfurnar í 2. mgr.

(2) Tilskipun ráðsins 2002/53/EB frá 13. júní 2002 um sameiginlega skrá yfir 
yrki nytjaplantna í landbúnaði (Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 1).
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2.  Ræktendur, framleiðendur og aðilar sem bera ábyrgð 
á viðhaldi stofna skulu leggja fram umsókn til frævottunar-
yfirvaldsins um færslu á skrána. Í umsókninni skulu koma fram 
eftirfarandi þættir:

a)  heiti þeirra, heimilisfang og samskiptaupplýsingar,

b)  heiti stofna sem um er að ræða.

3.  Skráin skal innihalda eftirfarandi þætti:

a)  heiti, heimilisfang og samskiptaupplýsingar, eins og sett er 
fram í a-lið 2. mgr.,

b)  heiti stofnsins, sem um getur í b-lið 2. mgr., sem á að 
framleiða eða viðhalda.

11. gr.

Merkingar

Umbúðir eða ílát með fræjum skulu vera með merkimiða sem 
framleiðandinn festir á þau. Á merkimiðanum skulu koma fram 
upplýsingarnar sem settar eru fram í I. viðauka.

12. gr.

Magntakmarkanir

1.  Magn fræs af leyfðum stofnum hverrar tegundar, sem er 
sett á markað, fyrir hvert þátttökuaðildarríki á hverju ári skal 
ekki fara yfir 0,1% af fræi af sömu tegund sem er framleitt á því 
ári í þátttökuaðildarríkinu.

2.  Hver framleiðandi skal tilkynna frævottunaryfirvaldinu 
um það magn sem hann ætlar að framleiða á hverju ári.

3.  Aðildarríki er heimilt að banna setningu fræs úr stofni 
á markað ef það telur, með hliðsjón af tilganginum með 
tilrauninni, að ekki sé heppilegt að meira magn af fræi úr 
viðkomandi stofni verði sett á markað. Það skal þegar í stað 
tilkynna þetta hlutaðeigandi framleiðanda eða framleiðendum.

13. gr.

Rekjanleiki

1.  Allir aðilar sem setja fræ úr stofnum á markað skulu 
tryggja rekjanleika þessara fræja.

2.  Aðili, sem setur fræ úr stofnum á markað, skal geyma 
upplýsingar sem gera honum kleift að sanngreina aðilana sem 
hafa afhent honum og sem hann hefur afhent fræ úr stofni.

3.  Þessar upplýsingar skulu gerðar aðgengilegar frævottun-
ar yfirvaldinu, sé þess óskað.

14. gr.

Opinbert eftirlit

Frævottunaryfivöld þátttökuaðildarríkjanna skulu annast 
opinbert eftirlit með framleiðslu og setningu fræja úr stofnum á 
markað. Opinbert eftirlit skal a.m.k. fela í sér:

a)  akurskoðun, töku sýna og athugun á stofnum, eins og mælt 
er fyrir um í 1. lið II. viðauka,

b)  eftirlit með skipulagningu samanburðarprófana á vettvangi 
í þessu skyni, eins og mælt er fyrir um í 2. lið II. viðauka,

c)  eftirlit með framleiddu magni og magni sem er sett á 
markað,

d)  eftirlit með því hvort framleiðandi og hver sá aðili sem 
setur fræ á markað fari að ákvæðum þessarar ákvörðunar.

Eftirlitið, sem um getur í d-lið, skal fara fram a.m.k. einu sinni 
á ári. Það skal fela í sér skoðun á athafnasvæði hlutaðeigandi 
aðila og ökrunum sem notaðir eru við framleiðslu stofnanna.

15. gr.

Viðhald stofna

1.  Aðilinn, sem ber ábyrgð á viðhaldi stofnsins, skal 
viðhalda stofninum meðan tilraunin stendur yfir.

Viðhaldið skal vera í samræmi við viðurkenndar venjur fyrir 
viðkomandi tegundir.

2.  Aðilinn, sem ber ábyrgð á viðhaldi stofnsins, skal halda 
skrár varðandi viðhald stofnanna og sjá til þess að þessar skrár 
séu aðgengilegar ábyrgum opinberum aðila til skoðunar hvenær 
sem er.
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3.  Ábyrgi, opinberi aðilinn skal hafa eftirlit með því með 
hvaða hætti stofnunum er viðhaldið og er heimilt í því skyni að 
taka sýni af fræi úr viðkomandi stofnum.

16. gr.

Tilkynningarskylda framleiðanda

Framleiðendur skulu árlega senda frævottunaryfirvöldunum 
upplýsingarnar sem eru settar fram í a-, b-, c-, f-, g-, h- og i-lið 
III. viðauka.

17. gr.

Skráning upplýsinga

Þátttökuaðildarríki skulu skrá upplýsingar, eins og tilgreint 
er í III. viðauka, varðandi framleiðslu og setningu stofna á 
markað. Sé þess óskað skulu þau veita hvort öðru aðstoð við 
skrásetningu þessara upplýsinga.

18. gr.

Kvöð um skýrslugjöf

1.  Þátttökuaðildarríkin skulu, eigi síðar en 31. mars árið 
eftir, leggja skýrslu fyrir hvert ár fyrir framkvæmdastjórnina og 
hin aðildarríkin sem inniheldur eftirfarandi þætti:

a)  upplýsingar um gerðir og fjölda stofna, sem eru leyfðir fyrir 
hverja tegund sem er framleidd og sett á markað samkvæmt 
tilrauninni, og

b)  það magn sem var framleitt og sett á markað af hverjum 
stofni og tegund og, eftir því sem við á, heiti aðildarríkisins 
sem fræið var ætlað.

Þátttökuaðildarríkjunum er heimilt að tilgreina í skýrslunni 
allar aðrar upplýsingar sem þau telja að skipt geti máli.

2.  Þátttökuaðildarríkin skulu leggja fyrir framkvæmda-
stjórnina og hin aðildarríkin, eigi síðar en 31. mars 2018, 
skýrslu þar sem settar eru fram upplýsingarnar sem um getur í  
III. viðauka. Sú skýrsla skal innihalda mat á tilraunaskilyrðunum 
og áhuga á framlengingu tilraunarinnar, ef við á, með tilvísun 
í hverja tegund fyrir sig. Í skýrslunni mega koma fram fleiri 
upplýsingar sem þau telja að skipt geti máli með hliðsjón af 
tilganginum með tilrauninni.

3.  Aðildarríki sem hættir þátttöku sinni fyrir 31. desember 
2017 skal skila skýrslu sinni fyrir 31. mars árið eftir að það 
hættir þátttöku.

19. gr.

Tímabil

Tilraunin skal hefjast 1. mars 2014 og henni skal ljúka  
31. desember 2018.

20. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 18. mars 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Tonio BORG

 framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI

UPPLÝSINGAR SEM SEM SETJA SKAL FRAM Á MERKIMIÐANUM SEM KVEÐIÐ ER Á UM Í 11. GR.

Eftirfarandi skal koma fram á merkimiða á umbúðum eða ílátum sem innihalda fræin:

1)  orðin „Tímabundin tilraun samkvæmt ESB-reglum og -stöðlum“,

2)  frævottunaryfirvald og aðildarríki, eða skammstöfun á heiti þeirra,

3)  heiti og heimilisfang framleiðandans sem ber ábyrgð á að festa merkimiðana á eða skrásetningarkóði hans,

4)  ræktunarhérað,

5)  tilvísunarnúmer framleiðslueiningarinnar,

6)  mánuður og ár lokunar umbúða, gefið upp á eftirfarandi hátt: „lokað ... “ (mánuður og ár) eða mánuður og ár síðustu opinberu 
sýnatöku í eftirlitsskyni, gefið upp á eftirfarandi hátt: „sýni tekið ... “ (mánuður og ár),

7)  tegund, tilgreind a.m.k. með grasafræðiheiti sínu sem má vera stytt heiti og án höfundarnafns með latnesku letri,

8)  heiti stofns,

9)  framleiðsluaðildarríki, ef það er annað en það sem tilgreint er í lið 2,

10)  uppgefin eigin þyngd eða heildarþyngd eða uppgefinn fjöldi fræja,

11)  tegund aukefnis og einnig nálgunarhlutfall milli þyngdar hreinna fræja og heildarþyngdar þegar þyngd er tilgreind og notuð eru 
kornuð varnarefni, húðunarefni eða önnur aukefni í föstu formi,

12)  hafi a.m.k. spírunarhæfni verið endurprófuð: yfirlýsing á merkimiðanum um umfang spírunarinnar. Slíkar upplýsingar má setja á 
sjálflímandi miða sem er festur á merkimiðann.

______
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II. VIÐAUKI

SÝNATAKA OG EFTIRLIT SEM UM GETUR Í 14. GR.

Eftirfarandi sýnataka og rannsókn skulu fara fram:

1)  Opinberir fræsýnatökumenn skulu skoða framleiðsluakra og taka slembisýni með óreglulegu millibili á hverju ári 
af a.m.k. 5% allra framleiðslueininga fræja úr stofnum og framleiðsluökrum sem tilraunin tekur til.

 Hver framleiðsluakur skal sæta opinberu eftirliti a.m.k. tvisvar á meðan tímabundna tilraunin stendur yfir.

 Þessi sýni skulu notuð til að hafa eftirlit með því að farið sé að ákvæðum 5. gr., að því er varðar auðkenni, og að 
ákvæðum 9. gr., að því er varðar gæði fræsins.

2)  Samanburðarprófanir á vettvangi skulu fara fram á hverjum leyfðum stofni, sem er settur á markað, sem tilraunin 
tekur til.

 Lögbær yfirvöld, rannsóknastofnanir eða ræktendur eða framleiðendur skulu framkvæma prófanir á vettvangi. Ef 
um er að ræða ræktendur og framleiðendur skulu aðildarríkin hafa umsjón með prófununum.

______

III. VIÐAUKI

UPPLÝSINGAR SEM SKULU SKRÁÐAR EINS OG UM GETUR Í 17. GR.

Skrá skal eftirfarandi upplýsingar:

a)  nafn tegundar og heiti sem er notað fyrir hvern leyfðan stofn sem tilraunin tekur til,

b)  gerðir stofna eins og um getur í c-lið 2. gr.,

c)  það magn sem var framleitt og sett á markað af hverjum stofni og tegund og heiti aðildarríkisins sem fræið var 
ætlað,

d)  fyrirkomulag aðildarríkja vegna leyfa fyrir stofnum og tengdur kostnaður fyrir umsækjandann,

e)  lýsing á og niðurstöður úr prófunum sem voru framkvæmdar í samræmi við 1. lið II. viðauka,

f)  niðurstöður úr samanburðarprófunum á vettvangi eins og um getur í 2. lið II. viðauka,

g)  stærð ræktenda og framleiðanda sem taka þátt: örfyrirtæki, lítil fyrirtæki, meðalstór fyrirtæki eða stór fyrirtæki,

h)  mat notenda á stofnum, að því er varðar eiginleika skv. f-lið 2. mgr. 7. gr.

___________________________




