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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                    2008/EES/76/15 

frá 23. desember 2005 

um að halda áfram á árinu 2006 samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins á 
fræi og fjölgunarefni Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa 

spp., þ.m.t. blöndur, og Asparagus officinalis samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE og 
2002/55/EB sem hófust 2005(*) 

 (2005/947/EB) 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

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

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2002/55/EB frá 13. júní 2002 
um markaðssetningu grænmetisfræs (2), 

með hliðsjón af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/5/EB 
frá 27. desember 2004 um tilhögun við samanburðartilraunir og 
-prófanir Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna 
nytjaplantna í landbúnaði og grænmetis- og vínviðartegunda 
samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 
68/193/EBE, 92/33/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 
2002/56/EB og 2002/57/EB fyrir árin 2005 til 2009 (3), einkum 
3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun 2005/5/EB er gerð grein fyrir fyrirkomulagi 
samanburðartilrauna og –prófana sem skulu 

framkvæmdar samkvæmt tilskipunum ráðsins 
66/401/EBE og 2002/55/EB að því er varðar Agrostis 
spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum 
spp., Poa spp, þ.m.t. blöndur, og Asparagus officinalis 
frá árinu 2005 til 2009. 

2) Prófunum og tilraunum, sem fara fram á árinu 2005, skal 
haldið áfram á árinu 2006. 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

Stök grein 

Samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins, 
sem hófust 2005, á fræi og fjölgunarefni Agrostis spp., D. 
glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa 
spp., þ.m.t. blöndur, og Asparagus officinalis skal haldið áfram 
á árinu 2006 í samræmi við ákvörðun 2005/5/EB. 

Gjört í Brussel 23. desember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 342, 24.12.2005, bls. 103. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 108/2006 frá 22. 
september 2006 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 60, 30.11.2006, p. 18. 

(1) Stjtíð. EB 125, 11.7.1966, bls. 2298/66. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2004/117/EB (Stjtíð. ESB L 14, 18.1.2005, bls. 18). 

(2) Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 33. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2004/117/EB. 

(3) Stjtíð. ESB L 2, 5.1.2005, bls. 12. 


