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DYREKTYWA KOMISJI 2006/55/WE
z dnia 12 czerwca 2006 r.
zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do maksymalnej wagi
partii materiału siewnego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 2

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca
1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (1), w szczególności jej art. 21a,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Przepisy międzynarodowe odnoszące się do maksymalnej
wagi partii materiału siewnego niektórych gatunków
zbóż, w szczególności Triticum aestivum, Triticum durum,
Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale i Oryza sativa,
Avena sativa i Hordeum vulgare zostały ostatnio zmienione.
Właściwe jest dostosowanie ustanowionych w prawie
wspólnotowym maksymalnych wag dla partii materiału
siewnego tych gatunków.

(3)

Należy zatem
66/402/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodnie
z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału
Rozmnożeniowego
dla
Rolnictwa,
Ogrodnictwa
i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.
Niezwłocznie przedstawiają one Komisji teksty tych przepisów
oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego
odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie.
2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjmowanych
w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2006 r.

Artykuł 1

W imieniu Komisji

W kolumnie 2 w tabeli zawartej w załączniku III do dyrektywy
66/402/EWG liczbę „25” zastępuje się liczbą „30”.

Markos KYPRIANOU

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18).
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