
Nr. xx/48 xx.x.2013EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 55/48 17.9.2015EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 66/401/EBE frá 14. júní 1966 um markaðssetningu fóðurjurtafræja (1), einkum 13. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/109/EB (2) er sett fram skipulagning á tímabundinni tilraun til 31. maí 
2014 til markaðssetningar fræblandna, sem nota á til ræktunar fóðurjurta, sem nær einnig yfir tilteknar tegundir sem 
eru ekki á skrá í tilskipun ráðsins 66/401/EBE, tilskipun ráðsins 66/402/EBE (3), tilskipun ráðsins 2002/55/EB (4) eða 
tilskipun ráðsins 2002/57/EB (5) í þeim tilgangi að sannprófa hvort slíkar tegundir uppfylli skilyrði fyrir skráningu í 
A-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 66/401/EBE.

2) Upplýsingar varðandi framleiðslu, skilyrði fyrir vottun og viðurkenningu á markaði að því er varðar fræblöndur 
til notkunar í fóður eru enn ófullnægjandi og þarf að ljúka við þær og sameina. Því er nauðsynlegt að framlengja 
tímabundnu tilraunina.

3) Eftir að tímabundna tilraunin hófst og í kjölfar rannsókna- og þróunarverkefna hafa nokkrar aðrar tegundir, sem taldar 
eru koma til greina fyrir síðari blöndur, verið teknar til rannsókna. Því ættu tegundirnar Lathyrus cicera, Medicago 
doliata og Trifolium isthmocarpum einnig að falla undir tilraunina.

4) 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 2009/109/EB er breytt sem hér segir:

1)  Í stað 1. gr. komi eftirfarandi:

 „1. gr.

 Efni

 Tímabundin tilraun er fyrirhuguð á vettvangi Sambandsins til að meta hvort eftirfarandi tegundir: Biserrula pelecinus, 
Lathyrus cicera, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago 
murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, 
Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium 
isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum og 
Vicia benghalensis (hér á eftir nefndar tegundirnar sem um getur í 1. gr), megi setja á markað sem fræblöndur eða í 
fræblöndum, í þeim tilgangi að ákveða hvort nokkrar eða allar tegundirnar ættu að vera í skránni yfir fóðurjurtir í A-lið 
1. mgr. 2 gr. tilskipunar 66/401/EBE.“

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 177, 17.6.2014, bls. 58. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2015 frá 25. febrúar 2015 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2298/66.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/109/EB frá 9. febrúar 2009 um skipulagningu tímabundinnar tilraunar með tilteknar undanþágur á 

markaðssetningu fræblandna, sem nota á til ræktunar fóðurjurta samkvæmt tilskipun ráðsins 66/401/EBE, til að ákvarða hvort tilteknar tegundir, sem eru 
ekki á skrá í tilskipun ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2005/55/EB eða 2002/57/EB, uppfylla skilyrði fyrir skráningu í A-hluta 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 
66/401/EBE (Stjtíð. ESB L 40, 11.2.2009, bls. 26).

(3) Tilskipun ráðsins 66/402/EBE frá 14. júní 1966 um markaðssetningu sáðkorns (Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2309/66).
(4) Tilskipun ráðsins 2002/55/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu grænmetisfræs (Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 33).
(5) Tilskipun ráðsins 2002/57/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu olíu- og trefjaplöntufræs (Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 74).

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 13. júní 2014

um breytingu á ákvörðun 2009/109/EB um tilhögun tímabundinnar tilraunar varðandi tilteknar 
undanþágur sem varða markaðssetningu á fræblöndum sem eru ætlaðar til notkunar sem 

fóðurjurtir samkvæmt tilskipun ráðsins 66/401/EBE

(tilkynnt með númeri C(2014) 3788)

(2014/362/ESB) (*)

2015/EES/55/13
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2)  Í 9. gr. komi „31. maí 2016“ í stað „31. maí 2014“.

3)  Í I. viðauka bætist eftirfarandi færslur við töfluna:

1 2 3 4 5 6 7

„Lathyrus cicera 80 95 1,0 (c) (d) (e) 25 1000

Medicago doliata 70 98 2,0 (c) (d) (e) 10 100

Trifolium isthmocarpum 70 (að 
meðtöldu 

hörðu fræi)

98 1,0 (c) (d) (e) 10 100“

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 13. júní 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Tonio BORG

 framkvæmdastjóri.

____________




