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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/ 107/EØF
af 11 . december 1992

om ændring af Rådets direktiv 69/208/EØF om handel med frø af olie- og
spindplanter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Artikel 2

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 69/208/EØF af
30 . juni 1969 om handel med frø af olie- og spind
planter (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv
92/9/EØF (2), særlig artikel 20a, og
ud fra følgende betragtninger :

I lyset af udviklingen i den videnskabelige og tekniske
viden bør bilag II til direktiv 69/208/EØF ændres, således
at der sker en forbedring af de normer, der skal opfyldes
med hensyn til mindste sortsrenhed af frø af sojabønner ;

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

direktiv senest den 1 . juli 1994. De underretter straks
Kommissionen herom .

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser,
henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved
offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere
regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Have
brug og Skovbrug —
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . december 1992.

Artikel 1

I direktiv 69/208/EØF foretages følgende ændringer :
I bilag II, punkt 1 , anden kolonne (»Mindste sortsrenhed
% «), ændres »97« og »95« for henholdsvis basisfrø og certi
ficeret frø af Glycine max. til »99,5« og »99«.

C) EFT nr. L 169 af 10. 7. 1969, s. 3.
O EFT nr. L 70 af 17. 2. 1992, s. 25.
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