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KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 1983 ,

rehukasvien sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annettujen neuvoston
direktiivien 66/401 /ETY ja 69/208/ETY sekä direktiivien 78/386/ETY ja 78/388/ETY
liitteiden muuttamisesta annetun direktiivin 82/287/ETY muuttamisesta

( 83/ 116/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO , joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamis
sopimuksen ,
ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kau
pan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston

siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komi
tean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN :

direktiivin 66/401 /ETY 0 ), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 82/287/ETY (2), ja erityisesti sen
21a artiklan ,
sekä katsoo, että

tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteel
la direktiivien 66/401 /ETY ja 69/208/ETY liitteisiin I
ja II on tehty muutoksia direktiivillä 82/287/ETY (2),
mukaan lukien lajin Poa spp . siementen lajikepuhtautta
koskevat muutokset,

näiden viimeisten muutosten noudattamisen edellyttä
mien säännösten voimaantulo on säädetty 1 päiväksi

1 artikla

1.

Korvataan direktiivin 82/287/ETY 7 artiklan 1 koh

dan toisessa luetelmakohdassa sanat "1 päivänä tammi
kuuta 1983 " sanoilla "viimeistään 1 päivänä tammi
kuuta 1984 ".

2.

Korvataan direktiivin 82/287/ETY 7 artiklan 2 koh

dassa sanat "kolmas luetelmakohta " sanoilla "toinen ja
kolmas luetelmakohta ".

tammikuuta 1983 ,
2 artikla

Taloudellisen yhteistyön j a kehityksen j ärjestön ( OECD )
säännökset kansainväliseen kauppaan tarkoitettujen sie
menlajikkeiden varmentamiseksi ovat tällä hetkellä jär
jestössä perusteellisen tutkimuksen kohteena ,

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

tämän tutkimuksen tuloksia olisi suotavaa odottaa ,

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 1983 .

olisi vahvistettava soveltuvampi päivä kyseisten sään
nösten voimaantulolle ennenaikaisten toimenpiteiden
välttämiseksi, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maatalou
dessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä

(!) EYVL N:o 125 , 11.7.1966 , s . 2298/66
(2) EYVL N:o L 131 , 13.5.1982 , s . 24
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