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KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1685/90,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 1990,
öljysiementen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/83 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

olisi jatkettava asetuksen (ETY) N:o 2681 /83 32 artiklassa

säädettyä poikkeusta, joka koskee yhteisen menetelmän
käyttämistä glukosinolaattipitoisuuden määrittämiseksi;
ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamis
sopimuksen,

kokemus on osoittanut, että mainitun artiklan kolmannen

kohdan säännös voidaan poistaa, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen hal
ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o
136/66/ETY(1 ), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 1225/89(2), ja erityisesti sen 24 a

lintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2681 /83 seuraavasti:

1 ) Korvataan 2 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa

rapsin- ja rypsinsiementen 00-lajikkeiden ominaispiirre on
pieni glukosinolaattipitoisuus, joka helpottaa niiden
lisäämistä eläinten rehuihin; komission asetuksen (ETY) N:o
2681 /83(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 534/90(4), 2 artiklan 4 kohdan ensim
mäisessä alakohdassa vahvistetaan tähän nimitykseen
oikeutettujen
siementen
suurimmaksi
sallituksi
pitoisuudeksi 20 mikromoolia grammassa; saman kohdan
toisessa alakohdassa säädetään kuitenkin väliaikaisesta poik
keuksesta markkinointivuoden 1990/1991 loppuun asti, jotta
sallitaan toimijoiden sopeutuminen uusiin laatuvaatimuksiin;
tämän sopeutumisen sallimiseksi olisi säädettävä uudesta
poikkeuksesta,

ilmaisu " markkinointivuosina 1986/ 1987 ja 1990/1991 "
ilmaisulla " markkinointivuodesta 1986/ 1987 vuoteen
1991 / 1992 ".

2) Korvataan 32 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu " mark
kinointivuodesta
1986/ 1987 vuoteen
1989/ 1990 "
ilmaisulla " markkinointivuodesta 1986/ 1987 vuoteen
1990/ 1991 ".
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 1990.
Komission puolesta
Ray MAC SHARRY
Komission jäsen
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