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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/55/EG
av den 12 juni 2006
om ändring av bilaga III till rådets direktiv 66/402/EEG när det gäller högsta vikt för utsädespartier
(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), särskilt artikel 21 a,
och

(2)

1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2006. De skall genast överlämna texterna
till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en
jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i
detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Varje medlemsstat skall själv utfärda
närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras.

av följande skäl:
(1)

Artikel 2

De internationella reglerna när det gäller högsta vikt för
utsädespartier av vissa sädesslag, särskilt Triticum aestivum,
Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale,
Oryza sativa, Avena sativa och Hordeum vulgare har nyligen
ändrats.
Det är således lämpligt att anpassa den högsta vikt som
föreskrivs för utsädespartier av dessa sädesslag i gemenskapsrätten.

(3)

Direktiv 66/402/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(4)

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

2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juni 2006.

Artikel 1

På kommissionens vägnar

I spalt 2 i tabellen i bilaga III till direktiv 66/402/EEG skall ”25”
ersättas med ”30”.

Markos KYPRIANOU

(1) EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 2004/117/EG (EUT L 14, 18.1.2005, s. 18).
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