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KOMMISJONSVEDTAK

av 19. februar 2004

om endring av vedtak 2004/130/EF om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse frø av arten Vicia 
faba L. som ikke tilfredsstiller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2004) 492]

(2004/164/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endret ved 
direktiv 2003/61/EF(2), særlig artikkel 17 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 2004/130/EF(3) ble markeds-
føring i Fellesskapet av frø av vårsorter av bønnevikke 
som ikke tilfredsstiller minstekravene til spireevne 
fastsatt i direktiv 66/401/EØF, tillatt på visse vilkår og 
etter bestemte regler, i et tidsrom som utløp 15. februar 
2004.

2) Tidsrommet da markedsføring av frø etter de mindre 
strenge spireevnekravene fortsatt er tillatt, dvs. fram til 
15. februar 2004, vil ikke være tilstrekkelig.

3) Tillatelsen bør derfor forlenges, og vedtak 2004/130/EF 
endres i samsvar med dette.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 1 i vedtak 2004/130/EF erstattes datoen «15. februar 
2004» med datoen «31. mars 2004».

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2007/EØS/31/08

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 21.2.2004, s. 77, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
21.4.2005, s. 4.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23.
(3) EUT L 37 av 10.2.2004, s. 32.


