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R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) Af de nedenfor nævnte grunde błr fłlgende direktiver om
handel med frł og plantemateriale ændres:

� Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel
med frł af foderplanter (1)

� Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel
med sædekorn (2)

� Rådets direktiv 66/403/EØF af 14. juni 1966 om handel
med læggekartofler (3).

(2) Ved Kommissionens beslutning 94/650/EF af 9. september
1994 om tilrettelæggelse af et midlertidigt forsłg med
afsætning af frł i lłs vægt til den endelige forbruger (4)
blev der tilrettelagt et tidsbegrænset forsłg på nærmere
fastsatte betingelser for at vurdere, om afsætning af frł i
lłs vægt til den endelige forbruger kan få ugunstig indvirk-
ning på frłets kvalitet i forhold til den kvalitet, der opnås
under den nuværende ordning i henhold til direktiv
66/401/EØF og 66/402/EØF.

(3) Resultaterne af forsłget har vist, at afsætning af frł i lłs
vægt til den endelige forbruger på nærmere fastsatte betin-
gelser ikke påvirker frłets kvalitet.

(4) De samme konklusioner głr sig gældende for læggekar-
tofler under direktiv 66/403/EØF.

(5) Det błr derfor være tilladt at afsætte frł i lłs vægt til den
endelige forbruger på permanent basis under overholdelse
af nærmere fastsatte betingelser, og direktiv 66/401/EØF,
66/402/EØF og 66/403/EØF błr ændres i overensstem-
melse hermed.

(6) Da de nłdvendige foranstaltninger til gennemfłrelse af
direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 66/403/EØF er
forvaltningsforanstaltninger i henhold til artikel 2 i Rådets
afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbefł-
jelser, der tillægges Kommissionen (5), błr de vedtages efter
forvaltningsproceduren som omhandlet i artikel 4 i samme
afgłrelse �

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 66/401/EØF foretages fłlgende ændring:

Som artikel 10d indsættes:

»Artikel 10d

1. Uanset artikel 8, 9 og 10 kan medlemsstaterne
forenkle bestemmelserne vedrłrende lukkeanordningen og
mærkningen af pakninger, når det gælder handel med frł i
lłs vægt til den endelige forbruger.

2. Betingelserne for anvendelsen af undtagelserne i
henhold til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 21.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, finder betingel-
serne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 94/650/EØF
anvendelse.«

Artikel 2

I direktiv 66/402/EØF foretages fłlgende ændring:

Som artikel 10a indsættes:

»Artikel 10a

1. Uanset artikel 8, 9 og 10 kan medlemsstaterne
forenkle bestemmelserne vedrłrende lukkeanordningen og
mærkningen af pakninger, når det gælder handel med sæde-
korn i lłs vægt til den endelige forbruger.
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2. Betingelserne for anvendelsen af undtagelserne i
henhold til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 21.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, finder betingel-
serne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 94/650/EØF
anvendelse.«

Artikel 3

I direktiv 66/403/EØF foretages fłlgende ændring:

Som artikel 10a indsættes:

»Artikel 10a

1. Uanset artikel 8, 9 og 10 kan medlemsstaterne
forenkle bestemmelserne vedrłrende lukkeanordningen og
mærkningen af pakninger, når det gælder handel med
læggekartofler i lłs vægt til den endelige forbruger.

2. Betingelserne for anvendelsen af undtagelserne i
henhold til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 19.

Indtil sådanne foranstaltninger er vedtaget, finder betingel-
serne i artikel 2 i Kommissionens beslutning 94/650/EØF
anvendelse.«

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nłdvendige love og admini-
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 1. september 2001. De underretter straks Kommis-
sionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love eller administrative
bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv,
eller de skal ved offentliggłrelsen ledsages af en sådan henvis-
ning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af
medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggłrelsen i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
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