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KOMMISJONSDIREKTIV 96/18/EF

av 19. mars 1996

om endring av visse rådsdirektiver om markedsføring av frø og 
formeringsmateriale(*)

2003/EØS/23/42

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 
1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endret 
ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 21 bokstav a),

under henvisning til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 
om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(2), sist 
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, 
særlig artikkel 20 bokstav a),

under henvisning til rådsdirektiv 70/458/EØF av 29. september 
1970 om markedsføring av grønnsakfrø(3), sist endret ved 
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig 
artikkel 40 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

På bakgrunn av utviklingen innen vitenskapelig og teknisk 
kunnskap er det nødvendig å endre direktiv 66/401/EØF, 
69/208/EØF og 70/458/EØF på grunn av nedenstående.

Gjeldende internasjonale regler, særlig fra Det internasjonale 
frøkontrollforbund og Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling, er revidert med hensyn til største 
tillatte vekt for frøpartier av visse arter, og denne revisjonen er 
egnet til å bli vedtatt av Fellesskapet.

Største tillatte vekt for frøpartier av disse artene i 
fellesskapsreglene bør derfor revideres.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer:

I kolonne 2 i tabellen i vedlegg III endres «20» til «25» for:

—  Lupinus albus,

—  Lupinus angustifolius,

—  Lupinus luteus,

—  Pisum sativum,

—  Vicia faba og

—  Vicia sativa.

Artikkel 2

I direktiv 69/208/EØF gjøres følgende endringer:

I kolonne 2 i tabellen i vedlegg III endres alle forekomster 
av «20» til «25», og «10» endres til «25» for Carthamus 
tinctorius.

Artikkel 3

I direktiv 70/458/EØF gjøres følgende endringer:

I vedlegg III skal punkt 1 lyde:

«1. Største tillatte vekt for et frøparti:

a) frø fra Phaseolus vulgaris, Pisum 
sativum og Vicia faba       

b) frø med størrelse minst som et 
hvetekorn, unntatt Phaseolus 
vulgaris, Pisum sativum og Vicia 
faba         

c) frø med størrelse mindre enn et 
hvetekorn  

 Største tillatte vekt for partiet skal ikke 
overskrides med mer enn 5 %.»

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 1996 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

25 tonn,

20 tonn,

10 tonn.

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 76 av 26.3.1996, s. 21, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring 
av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve), sjå 
EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 17.

(1)    EFT nr. 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 
(2)    EFT nr. L 169 av 10.7.1969, s. 3. 
(3)    EFT nr. L 225 av 12.10.1970, s. 7. 
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. mars 1996.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen


