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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/47/EG
av den 23 maj 2006
om särskilda krav rörande förekomst av (flyghavre) ”Avena fatua” i utsäde av stråsäd
(kodifierad version)
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni
1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (1), senast särskilt artikel 11.2 och

av följande skäl:

(1)

(2)

Kommissionens direktiv 74/268/EEG av den 2 maj 1974
om särskilda krav rörande förekomst av (flyghavre)
”Avena fatua” i utsäde av foderväxter och stråsäd (2) har
ändrats (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och
överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

Direktiv 66/402/EEG fastställer toleranser avseende förekomst av Avena fatua (flyghavre) i utsäde av stråsäd.

(6)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna skall på begäran utfärda sådant officiellt certifikat som föreskrivs i artikel 11 i direktiv 66/402/EEG

a) om grödan är fri från Avena fatua (flyghavre) vid tidpunkten
för officiell fältbesiktning som genomförs i enlighet med
bestämmelserna i bilaga I i det direktivet, och om ett prov
om minst 1 kg som tagits i enlighet med bestämmelserna i
artikel 7 i det direktivet är fritt från Avena fatua (flyghavre)
vid tidpunkten för officiell undersökning, eller

b) om ett prov om minst 3 kg som tagits i enlighet med
bestämmelserna i artikel 7 i det direktivet är fritt från Avena
fatua (flyghavre) vid tidpunkten för officiell undersökning.

Artikel 2
(3)

Dessa toleranser förefaller för höga vad beträffar vissa
krav. Följaktligen innehåller direktiv 66/402/EEG bestämmelser om ytterligare märkning av utsäde för vilket särskilda villkor rörande förekomst av Avena fatua (flyghavre) gäller.

Medlemsstaterna får föreskriva att det officiella certifikatet endast utfärdas i endera av de båda fall som avses i artikel 1.

Artikel 3
(4)

De särskilda villkor som fastställs i detta avseende uppfyller dessa krav, samtidigt som de beaktar möjligheterna
till produktion och kontroll av utsäde.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för utsäde och
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och
skogsbruk.

(1) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/117/EG (EUT L 14, 18.1.2005, s. 18).
(2) EGT L 141, 24.5.1974, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 78/511/EEG (EGT L 157, 15.6.1978, s. 34).
(3) Se bilaga I, del A.

Direktiv 74/268/EEG i dess lydelse enligt direktivet i bilaga I del
A skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med
nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2006.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA I
DEL A
Upphävt direktiv och dess ändring
(hänvisningar i artikel 3)
Kommissionens direktiv 74/268/EEG

(EGT L 141, 24.5.1974, s. 19)

Kommissionens direktiv 78/511/EEG

(EGT L 157, 15.6.1978, s. 34)

DEL B
Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning
(hänvisningar i artikel 3)
Direktiv

Tidsfrist för införlivande

74/268/EEG

1 juli 1974

78/511/EEG

1 juli 1980

BILAGA II
JÄMFÖRELSETABELL
Direktiv 74/268/EEG

Detta direktiv

Artikel 2 inledning

Artikel 1 inledning

Artikel 2 första strecksatsen

Artikel 1 a

Artikel 2 andra strecksatsen

Artikel 1 b

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

—

—

Artikel 3

—

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

—

Bilaga I–II

