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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 17 maart 1971

tot machtiging van het Koninkrijk België en van de Franse Republiek om tot en met
31 mei 1971 gecertificeerd zaad waaraan minder strenge eisen zijn gesteld, tot de
handel toe te laten

(Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)
(71/ 147/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING

GEMEENSCHAPPEN,

GEGEVEN :

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ;

Gelet op de richtlijn van de Raad van 30 juni 1969
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad,
van oliehoudende planten en vezelgewassen ( 1 ),
inzonderheid op artikel 16 ;
Gezien de verzoeken van het Koninkrijk België en
de Franse Republiek ;

Overwegende dat het Koninkrijk België gewoonlijk
voldoet aan de behoeften van de Franse Republiek in
zaad van vezelvlas ;

Overwegende dat de ongunstige weersomstandig
heden in het Koninkrijk België in 1970 geleid
hebben tot een aanzienlijke vermindering van de
oogst van zaad en vezelvlas, zodat het toegestaan
maximum aantal onkruidzaden voor vezelvlas bij een
groot deel van het voor goedkeuring aangeboden
zaad niet in acht kan worden genomen ; dat het
bijgevolg voor België onmogelijk is om op vol
doende wijze te voorzien in de behoeften van de
Franse Republiek in gecertificeerd zaad van vezelvlas
beantwoordend aan al de voorwaarden vastgesteld
voor de goedkeuring ; dat in deze behoeften ook niet
kan worden voorzien door de andere Lid-Staten ;
Overwegende dat de behoeften van de Franse
Republiek kunnen worden geschat op 1.200 ton
zaad ;

Overwegende dat bijgevolg het Koninkrijk België en
de Franse Republiek dienen te worden gemachtigd

Het Koninkrijk België en de Franse Republiek
worden gemachtigd om op hun grondgebied tot en
met 31 mei 1971 ten hoogste 1.200 ton zaad van
vezelvlas (Linum usitatissimum) van de categorie
„gecertificeerd zaad" tot de handel toe te laten die
niet voldoen aan de voorwaarden van bijlage II van
de richtlijn van de Raad van 30 juni 1969,
betreffende de vastgestelde voorwaarden ten aanzien
van het maximum aantal onkruidzaden toegestaan,
maar beantwoorden aan de volgende eisen :
a ) in een monster van 500 gram mag het aantal

onkruidzaden niet meer bedragen dan 50 ; binnen
dit aantal zijn er in totaal niet meer dan 30 zaden
van alopercurus myosuroiden en van lolium
remotum toegestaan ;

b) het officiële etiket vermeldt dat het gehalte aan
onkruidzaden is verhoogd ; maximumgehalte 50
zaden in 500 gram .
Artikel 2

Het Koninkrijk België en de Franse Republiek
delen aan de Commissie vóór 1 juli 1971 de
hoeveelheden vezelvlaszaden waaraan minder strenge
eisen zijn gesteld mede die op hun grondgebied tot
de handel werden toegelaten krachtens deze beschik
king. De Commissie deelt dit mede aan de andere
Lid-Staten .

Artikel 3

om tot en met 31 mei 1971 maximaal 1.200 ton

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk
België en de Franse Republiek.

gecertificeerd zaad van vezelvlas, waaraan minder
strenge eisen zijn gesteld, tot de handel toe te laten ;

Gedaan te Brussel , 17 maart 1971 .

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies
van het Permanent Comité voor teelt materiaal voor

land-, tuin- en bosbouw

(*) PB nr. L 169 van 10. 7. 1969, blz. 3 .

Voor de Commissie

De Voorzitter
Franco M. MALFATTI

