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RICHTLIJN 2006/55/EG VAN DE COMMISSIE
van 12 juni 2006
tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat betreft het maximumgewicht
van een partij zaaizaad
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966
betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (1), en met
name op artikel 21 bis,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De internationale regels in verband met het maximumgewicht van een partij zaaizaad van bepaalde graansoorten, met name Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum
spelta, Secale cereale, Triticosecale en Oryza sativa, Avena
sativa en Hordeum vulgare, zijn onlangs herzien.
Het in het Gemeenschapsrecht vastgestelde maximumgewicht van een partij zaaizaad van die soorten moet worden aangepast.

(3)

Richtlijn 66/402/EEG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
2006 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de
tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter
weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de zevende dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Artikel 4

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2006.

Artikel 1

Voor de Commissie

In kolom 2 van de tabel in bijlage III bij Richtlijn 66/402/EEG
wordt „25” vervangen door „30”.

Lid van de Commissie

(1) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309/66. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Richtlĳn 2004/117/EG (PB L 14 van 18.1.2005, blz. 18).
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