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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1519 

frá 9. október 2018 

um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2014/150/ESB 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(2018) 5470) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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 framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/150/ESB (2) er skipulögð tímabundin tilraun fram til  

31. desember 2018, sem öll aðildarríki mega taka þátt í, 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 í skilningi 2. gr. þeirrar ákvörðunar 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. þeirrar tilskipunar varðandi setningu á markað með 

opinberri vottun sem „vottað fræ“, „vottað fræ af fyrsta ættlið“ eða „vottað fræ af öðrum ættlið“. 

2) Matinu er enn ekki lokið því afla þarf fleiri upplýsinga yfir lengra tímabil um nokkra þætti tilraunarinnar. Því er 

nauðsynlegt að framlengja gildistíma tímabundu tilraunarinnar. 

3) Sex aðildarríki hafa til þessa tekið þátt í tímabundnu tilrauninni. Í ljósi framlengingar á gildistíma tilraunarinnar þykir 

rétt að gera nýjum aðildarríkjum kleift að hefja þátttöku eigi síðar en 31. desember 2019. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, 

matvæli og fóður. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvörðun 2014/150/ESB er breytt sem hér segir: 

a) Í stað „janúar 2017“ í 1. mgr. 3. gr. kemur „31. desember 2019“. 

b) Í stað „31. desember 2018“ í 19. gr. kemur „28. febrúar 2021“. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 256, 12.10.2018, bls. 65. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 145/2019 

frá 13. júní 2019 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. 

(2) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/150/ESB 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 (Stjtíð. ESB L 82, 20.3.2014, bls. 29). 
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2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 9. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

 __________  


