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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2018/1028 

av 19. juli 2018 

om retting av gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til 

oppføring av nye arter og det botaniske navnet på arten Lolium x boucheanum Kunth(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 21a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunn av en skrivefeil i Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109(2), som endret direktiv 66/401/EØF, 

ble fotnotehenvisning «(1)» ved en feiltakelse slettet fra posten «Poaceae (Gramineae)». Som følge av dette er det ikke 

lenger mulig for medlemsstatene å tillate at største partivekt økes til 25 tonn når vedkommende myndighet har godkjent 

leverandøren for dette formål. 

2) Det relevante vedlegget til gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 bør derfor rettes. 

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 

Vedlegget til gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2018 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2019. 

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. 

2. Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de 

vedtar på det området dette direktiv omhandler. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 20.7.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 av 1. desember 2016 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til 

oppføring av nye arter og det botaniske navnet på arten Lolium x boucheanum Kunth (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 59). 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I nr. 2 i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109, som endrer vedlegg III til rådsdirektiv 

66/401/EØF, erstattes posten for «Poaceae (Gramineae)» i første kolonne i tabellen med følgende post med tilhørende fotnote: 

«Poaceae (Gramineae)(1) 

  

(1) Største partivekt kan økes til 25 tonn dersom vedkommende myndighet har godkjent leverandøren for dette formål.» 

 __________  


