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KOMMISJONSDIREKTIV 2007/72/EF

2013/EØS/38/15

av 13. desember 2007
om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til oppføring av arten Galega orientalis Lam(*).

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), særlig artikkel 2
nr. 1a, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Galega orientalis Lam. er en fôrvekst som dyrkes i stor
utstrekning i visse medlemsstater, og som spiller en
viktig rolle når det gjelder å forbedre kvaliteten på fôr til
produksjonsdyr.

2)

Nevnte art omfattes for øyeblikket ikke av ensartede regler
for klassifisering av frø i samsvar med direktiv 66/401/
EØF, og derfor kan ikke disse frøene omsettes fritt.

3)

Ettersom den oppfyller alle relevante vilkår for
klassifisering, bør arten Galega orientalis Lam. føres opp
på listen i direktiv 66/401/EØF.

4)

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:
1.

I artikkel 2 nr. 1 del A bokstav b) innsettes følgende post
mellom overskriften «Leguminosae» og «Hedysarum
coronarium L. Sulla»:
«Galega orientalis Lam. strekbelg».

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 14.12.2007, s. 37,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2008 av 25. april 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 21.8.2008, s. 10.
(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv
2004/117/EF (EUT L 14 av 18.1.2005, s. 18).

2.

I artikkel 3 nr. 1 innsettes følgende post mellom «Festuca
rubra L. x Festulolium» og «Lolium multiflorum Lam.»:
«Galega orientalis Lam. strekbelg».

3.

Vedlegg II og III endres i samsvar med vedlegget til dette
direktiv.
Artikkel 2
Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Medlemsstatene skal innen 31. desember 2008 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og
bestemmelsene i dette direktiv.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2007.

For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen
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Høyeste
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Alopecurus
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Melilotus
spp.

Høyeste innhold av frø av andre plantearter
(vektprosent)

Renhet

0

10

Raphanus
raphanistrum

a) I tabellen i nr. 2.A i del I «SERTIFISERT FRØ» innsettes følgende rad mellom overskriften «LEGUMINOSAE» og «Hedysarum coronarium»:

I vedlegg II til direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer:
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maritimus

Høyeste innhold av frø av andre plantearter
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b) I tabellen i nr. 2.A i del II «BASISFRØ» innsettes følgende rad mellom overskriften «LEGUMINOSAE» og
«Hedysarum coronarium»:
Høyeste innhold av frø av andre plantearter

Andre
standarder
eller vilkår

Antall frø i en prøve med vekt som angitt i spalte 4 i vedlegg III
(samlet per spalte)
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spp.
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Art

I tabellen i vedlegg III innsettes følgende rad mellom overskriften «LEGUMINOSAE» og «Hedysarum coronarium»:

Art

Største partivekt (tonn)

Minste vekt av en prøve
som skal tas av et parti
(gram)

Prøvens vekt ved
bestemmelse av antall i
henhold til vedlegg II del I
nr. 2 avsnitt A spalte 12‑14
og vedlegg II del II
nr. 2 avsnitt A spalte 3‑7
(gram)

1

2

3

4

10

250

200»

«Galega orientalis Lam.

