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                                             ÁKVÖR UN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                              2008/EES/38/08 

frá 2. mars 2005 

um a  heimila Eistlandi, Lettlandi, Litháen og Möltu a  sam ykkja strangari kröfur a  ví er 
var ar flughafra, Avena fatua, í sá korni (*) 

(tilkynnt me  númeri C(2005) 462) 

(A eins eistnesku, lettnesku, litháísku og maltnesku textarnir eru fullgildir) 

(2005/200/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 66/402/EBE frá 14. júní 1966 
um marka ssetningu sá korns (1), einkum mgr. 1a í 14. gr., 

me  hli sjón af bei ni L veldisins Eistlands, L veldisins 
Lettlands, L veldisins Litháens og L veldisins Möltu, 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 66/402/EBE er mælt fyrir um vikmörk a  ví 
er var ar flughafra í sá korni. 

2) Eistland, Lettland, Litháen og Malta hafa óska  eftir 
heimild til a  beita strangari kröfum vi  
marka ssetningu sá korns en eim sem settar eru fram í 
tilskipun 66/402/EBE. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 70, 16.3.2005, bls. 19. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2005 frá 2. desember 
2005 um breytingu á I. vi auka (Heilbrig i d ra og plantna) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 10, 
23.2.2006, bls. 11. 

(1) Stjtí . EB 125, 11.7.1966, bls. 2309/66. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2004/117/EB (Stjtí . ESB L 14, 18.1.2005, bls. 18). 

3) Í Eistlandi, Lettlandi, Litháen og á Möltu gilda strangari 
kröfur um innlenda framlei slu sá korns en ær sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 66/402/EBE. A  auki stendur 
yfir herfer  til a  útr ma flughöfrum úr korni sem er 
rækta  í essum a ildarríkjum. 

4) ví ber a  heimila Eistlandi, Lettlandi, Litháen og Möltu 
a  sam ykkja strangari kröfur en ær sem mælt er fyrir 
um í tilskipun 66/402/EBE a  ví er var ar 
marka ssetningu sá korns sem er upprunni  í ö rum 
löndum. 

5) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari ákvör un, 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um fræ og 
fjölgunarefni í landbúna i, gar yrkju og skógrækt. 

SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

Eistlandi, Lettlandi, Litháen og Möltu er heimilt a  mæla fyrir 
um a  sá korni, sem á a  marka ssetja á yfirrá asvæ um 

eirra, ver i a  fylgja opinbert vottor , eins og kve i  er á um í 
11. gr. tilskipunar 66/402/EBE, til sta festingar á ví a  
skilyr in, sem mælt er fyrir um í 2. gr. tilskipunar 
framkvæmdastjórnarinnar 74/268/EBE (2), séu uppfyllt. 

________________  

(2) Stjtí . EB L 141, 24.5.1974, bls. 19. Tilskipuninni var breytt me  tilskipun 
78/511/EBE (Stjtí . EB L 157, 15.6.1978, bls. 34). 
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2. gr. 

Eistland, Lettland, Litháen og Malta skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni frá hva a degi og hvernig au ætli a  
n ta sér heimildina sem er veitt í 1. gr. 

egar Eistland, Lettland, Litháen og Malta sam ykkja 
rá stafanir samkvæmt heimildinni sem kve i  er á um í 1. gr. 
skulu au egar í sta  tilkynna framkvæmdastjórninni um 

essar rá stafanir og frá hva a tíma ær gilda. 

Framkvæmdastjórnin skal tilkynna a  hinum a ildarríkjunum. 

3. gr. 

essari ákvör un er beint til L veldisins Eistlands, 
L veldisins Lettlands, L veldisins Litháens og L veldisins 
Möltu. 

Gjört í Brussel 2. mars 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

MARKOS KYPRIANOU  

framkvæmdastjóri. 

 
 

 

 

 


