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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 357/2005
af 2. marts 2005
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94
af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4,
stk. 1, og

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikterne

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 2. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

0702 00 00

052
204
212
624
999

106,3
66,7
135,3
203,0
127,8

0707 00 05

052
068
204
220
999

169,5
154,4
132,4
230,6
171,7

0709 10 00

220
999

28,9
28,9

0709 90 70

052
204
999

160,1
151,3
155,7

0805 10 20

052
204
212
220
421
624
999

57,6
49,8
51,3
53,6
41,6
64,0
53,0

0805 50 10

052
220
624
999

57,0
76,3
67,1
66,8

0808 10 80

388
400
404
512
524
528
720
999

98,1
116,7
121,8
102,3
56,8
82,5
75,8
93,4

0808 20 50

052
388
400
512
528
720
999

208,3
74,9
92,1
85,3
66,6
45,1
95,4

Fast importværdi

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 358/2005
af 2. marts 2005
om godkendelse uden tidsbegrænsning af visse tilsætningsstoffer og tilladelse til nye anvendelser af
allerede godkendte tilsætningsstoffer til foderstoffer
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for
ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det
pågældende enzympræparat.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgav
den 15. september 2004 en positiv udtalelse om potentialet for at danne toksiner hos den mikroorganisme, der
producerer dette enzympræparat.

(8)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse
i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(9)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2437/2000 (4)
blev der givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (CBS
592.94), alfa-amylase produceret af Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolysin produceret af Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9554) og endo-1,4-beta-xylanase
produceret af Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842)
til slagtekyllinger.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23.
november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig
artikel 3, artikel 9d, stk. 1, og artikel 9e, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser
om godkendelse af fodertilsætningsstoffer i Den Europæiske Union.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsættes
overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i
henhold til direktiv 70/524/EØF inden datoen for
nævnte forordnings anvendelse.

(3)

De ansøgninger om godkendelse af tilsætningsstoffer, der
er opført i bilagene til nærværende forordning, blev
indsendt inden anvendelsesdatoen for forordning (EF)
nr. 1831/2003.

(10)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for
ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det
pågældende enzympræparat.

Indledende bemærkninger fra medlemsstaterne til disse
ansøgninger meddelt i henhold til artikel 4, stk. 4, i
direktiv 70/524/EØF blev fremsendt til Kommissionen
inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr.
1831/2003. Disse ansøgninger skal derfor fortsat
behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv
70/524/EØF.

(11)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse
i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(12)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2437/2000 blev
der givet foreløbig tilladelse til at anvende enzympræparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase
produceret af Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94),
alfa-amylase produceret af Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553) og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) til slagtekyllinger.

(4)

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 654/2000 (3)
blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at
anvende enzympræparatet af alfa-amylase og endo1,3(4)-beta-glucanase produceret af Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) til slagtekyllinger.

(1) EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).
(2) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(3) EFT L 79 af 30.3.2000, s. 26.

(4) EFT L 280 af 4.11.2000, s. 28.
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(13)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for
ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det
pågældende enzympræparat.

(14)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse
i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(15)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 (1) blev
der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende
enzympræparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) til slagtekyllinger.

(16)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse
i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(18)

Anvendelse af de pågældende fire enzympræparater, jf.
bilag I, bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(19)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2697/2000 (2)
blev der givet foreløbig tilladelse til at anvende stoffet
»tartrazin« som farvestof til kornædende prydfugle og
små gnavere.

(20)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for
ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det
pågældende farvestof.

(21)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse
i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(22)

Ved forordning (EF) nr. 2697/2000 blev der givet foreløbig tilladelse til at anvende stoffet »sunset yellow FCF«
som farvestof til kornædende prydfugle og små gnavere.

(23)

(24)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse
i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(25)

Ved forordning (EF) nr. 2697/2000 blev der givet foreløbig tilladelse til at anvende stoffet »patent blue V« som
farvestof til kornædende prydfugle og små gnavere.

(26)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for
ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det
pågældende farvestof.

(27)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse
i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(28)

Ved forordning (EF) nr. 2697/2000 blev der givet foreløbig tilladelse til at anvende stoffet »chlorophyllinkobber-kompleks« som farvestof til kornædende prydfugle og små gnavere.

(29)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for
ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det
pågældende farvestof.

(30)

Vurderingen viser, at betingelserne for en sådan tilladelse
i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(31)

Anvendelse af de pågældende fire farvestoffer, jf. bilag II,
bør derfor tillades uden tidsbegrænsning.

(32)

Anvendelsen af enzympræparatet af endo-1(4)-beta-xylanase produceret af Bacillus subtilis (LMG-15136) blev
tilladt uden tidsbegrænsning til slagtekyllinger ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1259/2004 (3), foreløbigt til smågrise ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 937/2001 (4), til slagtekalkuner ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2188/2002 (5) og til slagtesvin ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 261/2003 (6).

(33)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om at udvide tilladelsen til anvendelse af dette
enzympræparat til også at omfatte æglæggende høner.

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for
ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det
pågældende enzympræparat.

(17)

Der er blevet fremlagt nye oplysninger til støtte for
ansøgningen om tilladelse uden tidsbegrænsning for det
pågældende farvestof.

(1) EFT L 191 af 7.7.1998, s. 15.
(2) EFT L 319 af 16.12.2000, s. 1.
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(3)
(4)
(5)
(6)

EUT L 239 af 9.7.2004, s. 8.
EFT L 130 af 12.5.2001, s. 25.
EFT L 333 af 10.12.2002, s. 5.
EUT L 37 af 13.2.2003, s. 12.
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Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har
afgivet en udtalelse om anvendelsen af dette præparat
og konkluderer, at det heller ikke frembyder nogen
risiko for denne dyrekategori, når det anvendes på de
betingelser, der er fastsat i bilag III til denne forordning.

Vurderingen viser, at betingelserne for en tilladelse til det
pågældende præparat til en sådan anvendelse i henhold
til artikel 9e, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(36)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 418/2001 (1)
blev der givet tilladelse til at anvende enzympræparatet
af 3-fytase produceret af Trichoderma reesei (CBS 528.94)
til slagtekyllinger.

(37)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om at udvide tilladelsen til anvendelse af dette
enzympræparat til også at omfatte slagtekalkuner og
søer.

L 57/5

(43)

Vurderingen viser, at betingelserne for en tilladelse til det
pågældende præparat til en sådan anvendelse i henhold
til artikel 9e, stk. 1, i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(44)

Anvendelse af det pågældende mikroorganismepræparat,
jf. bilag IV, bør derfor tillades foreløbigt for en periode
på fire år.

(45)

Vurderingen af ansøgningerne viser, at der bør kræves
bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at
blive udsat for de tilsætningsstoffer, der er anført i bilagene.
En sådan beskyttelse skulle være sikret ved anvendelsen af
Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed under arbejdet (4).

(46)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har
afgivet en udtalelse om anvendelsen af dette præparat
og konkluderer, at det heller ikke frembyder nogen
risiko for disse dyrekategorier, når det anvendes på de
betingelser, der er fastsat i bilag III til denne forordning.

Anvendelse af de pågældende to enzympræparater, jf.
bilag III, bør derfor tillades foreløbigt for en periode på
fire år.

Anvendelsen af mikroorganismepræparatet af Enterococcus
faecium blev tilladt uden tidsbegrænsning til kalve ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1288/2004 (2) og
foreløbigt indtil den 30. juni 2004 til slagtekyllinger,
smågrise, slagtesvin, søer og slagtekvæg ved Kommissionens forordning (EF) nr. 866/1999 (3).

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om at udvide tilladelsen til anvendelse af dette
mikroorganismepræparat til også at omfatte hunde og
katte.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har
afgivet en udtalelse om anvendelsen af dette præparat
og konkluderer, at det heller ikke frembyder nogen
risiko for denne dyrekategori, når det anvendes på de
betingelser, der er fastsat i bilag IV til denne forordning.

(1) EFT L 62 af 2.3.2001, s. 3.
(2) EUT L 243 af 15.7.2004, s. 10.
(3) EFT L 108 af 27.4.1999, s. 21.

Artikel 1
De præparater, der tilhører gruppen »enzymer«, og som er
opregnet i bilag I, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som
tilsætningsstoffer til foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte
betingelser.

Artikel 2
De stoffer, der tilhører gruppen »farvestoffer, herunder
pigmenter, andre farvestoffer«, og som er opregnet i bilag II,
tillades anvendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstoffer til
foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser.

Artikel 3
De præparater, der tilhører gruppen »enzymer«, og som er
opregnet i bilag III, tillades foreløbigt anvendt som tilsætningsstoffer til foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser i
en periode på fire år.

Artikel 4
Det præparat, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, og som
er opregnet i bilag IV, tillades foreløbigt anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser i en periode på fire år.

Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(4) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2005.
På Kommissionens vegne
Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen

3.3.2005

Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6

E 1620

Endo-1,4-beta-xylanase
EC 3.2.1.8

Alpha-amylase EC 3.2.1.1
Bacillolysin EC 3.4.24.28

Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4beta-xylanase produceret af Trichoderma
longibrachiatum
(CBS
592.94), alfa-amylase produceret
af Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553), bacillolysin produceret af
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9554) og endo-1,4-beta-xylanase
produceret af Trichoderma viride
(NIBH FERM BP 4842), med en
aktivitet på mindst:
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
2 350 U (3)/g
Endo-1,4-beta-glucanase:
4 000 U (4)/g
Alpha-amylase: 400 U (5)/g
Bacillolysin: 450 U (6)/g
Endo-1,4-beta-xylanase:
20 000 U (7)/g

Flydende:
Alpha-amylase: 130 KNU/ml
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
225 FBG/ml

Coated:
Alpha-amylase: 200 KNU (1)/g
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
350 FBG (2)/g

Præparat af alfa-amylase og endo1,3(4)-beta-glucanase produceret af
Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553), med en aktivitet på mindst:

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Slagtekyllinger

Slagtekyllinger

––

––

Maksimumsalder

Maksimumsindhold

––

––

––

Bacillolysin:
112 U
Endo-1,4-betaxylanase:
5 000 U

––

Alpha-amylase:
100 U

Endo-1,4-betaglucanase:
1 000 U

––

––

Endo-1,3(4)beta–glucanase:
17 FBG

Endo-1,3(4)beta-glucanase:
587 U

––

Alpha-amylase:
10 KNU

Antal enheder aktivt stof pr. kg fuldfoder

Minimumsindhold

Til brug i foderblandinger med
højt indhold af stivelse og betaglucaner, fx med indhold af
mere end 40 % korn (byg, havre,
hvede, rug, triticale eller majs)

3.

Anvendes i foderblandinger med
højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med
indhold af hvede på over 45 %

3.

2.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen
angives
oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet
Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo-1,3(4)-beta-glucanase:
1 175-2 350 U
endo-1,4-beta-glucanase:
2 000-4 000 U
alpha-amylase: 200-400 U
bacillolysin: 225-450 U
endo-1,4-beta-xylanase:
10 000-20 000 U

1.

2.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen
angives
oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet
Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
alpha-amylase: 20-40 KNU
endo-1,3(4)-beta-glucanase:
35-70 FBG

1.

Bestemmelser i øvrigt

Uden
tidsbegrænsning

Uden
tidsbegrænsning

Tilladelsens
varighed

DA

Endo-1,4-beta-glucanase
EC 3.2.1.4

Alpha-amylase
EC 3.2.1.1
Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6

Tilsætningsstof

E 1619

Enzymer

EF-nr.

Dyreart eller
-kategori

BILAG I

3.3.2005
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Endo-1,4-beta-xylanase
EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6

Flydende:
2 000 BGU/ml
2 750 EXU/ml

Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase
produceret af Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) med en aktivitet på mindst:
Granulat:
6 000 BGU (8)/g
8 250 EXU (9)/g

Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
10 000 U (3)/g
Endo-1,4-beta-glucanase:
120 000 U (4)/g
Alpha-amylase: 400 U (5)/g
Endo-1,4-beta-xylanase:
210 000 U (7)/g

Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Aspergillus
aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4beta-xylanase produceret af Trichoderma
longibrachiatum
(CBS
592.94), alfa-amylase produceret
af Bacillus amyloliquefaciens (DSM
9553) og endo-1,4-beta-xylanase
produceret af Trichoderma viride
(NIBH FERM BP 4842), med en
aktivitet på mindst:

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Slagtekyllinger

Slagtekyllinger

––

––

Maksimumsalder

Maksimumsindhold

––

Endo-1,4-betaxylanase:
10 500 U

Endo-1,4-betaxylanase: 680
EXU

––

––

––

Alpha-amylase:
20 U

Endo-1,3(4)beta-glucanase:
500 BGU

––

––

Endo-1,4-betaglucanase:
6 000 U

Endo-1,3(4)beta-glucanase:
500 U

Antal enheder aktivt stof pr. kg fuldfoder

Minimumsindhold

3.

2.

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen
angives
oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet
Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo-1,3(4)-beta-glucanase:
500 BGU
endo-1,4-beta-xylanase: 680 EXU
Anvendes i foderblandinger med
højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især betaglucaner og arabinoxylaner), fx
med indhold af hvede på over
30 % og byg på over 30 % eller
af rug på over 20 %

Anvendes i foderblandinger med
højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med
indhold af hvede på over 45 %

3.

2.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen
angives
oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet
Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo-1,3(4)-beta-glucanase:
1 000-2 000 U
endo-1,4-beta-glucanase:
12 000-24 000 U
alpha-amylase: 40-80 U
endo-1,4-beta-xylanase:
21 000-42 000 U

1.

Bestemmelser i øvrigt

Uden
tidsbegrænsning

Uden
tidsbegrænsning

Tilladelsens
varighed

DA

E 1622

Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6

E 1621

Endo-1,4-beta-glucanase
EC 3.2.1.4
Alpha-amylase
EC 3.2.1.1
Endo-1,4-beta-xylanase
EC 3.2.1.8

Tilsætningsstof

EF-nr.

Dyreart eller
-kategori
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

KNU er den mængde enzym, der frigiver 672 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra opløselig stivelse pr. minut ved pH 5,6 og 37 °C.
FBG er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
U er den mængde enzym, der frigiver 0,0056 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 7,5 og 30 °C.
U er den mængde enzym, der frigiver 0,0056 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra carboxymethylcellulose pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.
U er den mængde enzym, der hydrolyserer 1 mikromol glucosidbindinger fra et vanduopløseligt, tværbundet stivelsespolymersubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 37 °C.
U er den mængde enzym, der gør 1 mikrogram azo-kaseinsubstrat opløseligt i trichloreddikesyre pr. minut ved pH 7,5 og 37 °C.
U er den mængde enzym, der frigiver 0,0067 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra birke-xylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
U er den mængde enzym, der frigiver 0,0056 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 7,5 og 30 °C.
U er den mængde enzym, der frigiver 0,0056 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra carboxymethylcellulose pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.
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Tilsætningsstof

Tartrazin

Sunset Yellow FCF

Patent Blue V

Chlorophyllin-kobberkompleks

E 102

E 110

E 131

E 141

2. Andre farvestoffer

Farvestoffer, herunder pigmenter

EF-nr.

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Små gnavere
Kornædende prydfugle
Små gnavere
Kornædende prydfugle
Små gnavere
Kornædende prydfugle
Små gnavere

Calciumsalt af 5-Hydroxy-4′,4″-bis
(diethylamino)-triphenyl-carbinol-2,4disulfonsyre

—

C16H10N2O7S2Na2

Maksimumsindhold

150

150

150

—

—

—

—

—

—

—

—

Bestemmelser
i øvrigt

Uden tidsbegrænsning

Uden tidsbegrænsning

Uden tidsbegrænsning

Uden tidsbegrænsning

Uden tidsbegrænsning

Uden tidsbegrænsning

Uden tidsbegrænsning

Uden tidsbegrænsning

Tilladelsens varighed

DA

150

150

150

150

150

mg/kg af fuldfoderet

Minimumsindhold

—

Maksimumsalder

—

Dyreart eller -kategori

Kornædende prydfugle

C16H9N4O9S2Na3

Kemisk betegnelse, beskrivelse

BILAG II
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3-fytase
EC 3.1.3.8

28

Flydende: 1 000 PPU/g

Præparat af 3-fytase produceret af Trichoderma reesei
(CBS 528.94), med en aktivitet på mindst:
Fast form: 5 000 PPU (2)/g

I fast eller flydende form:
100 IU (1)/g eller ml

Præparat af endo-1,4-betaxylanase
produceret
af
Bacillus subtilis (LMG S15136) med en aktivitet på
mindst:

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Søer

Slagtekalkuner

Æglæggende
høner

Dyreart eller
-kategori

—

—

—

Maksimumsalder

Maksimumsindhold

250 PPU

250 PPU

10 IU

—

—

—

Antal enheder aktivt stof pr. kg
fuldfoder

Minimumsindhold

3. Til brug i foderblandinger med
indhold af fytinbundet fosfat på
over 0,22 %

2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
500-1 000 PPU

1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives
oplagringstemperatur, holdbarhed
og pelleteringsstabilitet

1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives
oplagringstemperatur, holdbarhed
og pelleteringsstabilitet
2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
250-1 000 PPU
3. Til brug i foderblandinger med
indhold af fytinbundet fosfat på
over 0,22 %

1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives
oplagringstemperatur, holdbarhed
og pelleteringsstabilitet
2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 10
IU
3. Anvendes i foderblandinger med
højt indhold af arabinoxylaner, fx
med indhold af hvede eller byg på
mindst 40 %

Bestemmelser i øvrigt

6. marts 2009

6 marts 2009

6. marts 2009

Tilladelsens varighed

DA

(1) 1 IU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra birke-xylan pr. minut ved pH 4,5 og 30 °C.
(2) 1 PPU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat fra natriumfytat pr. minut ved pH 5 og 37 °C.

Endo-1,4-beta-xylanase
EC 3.2.1.8

Tilsætningsstof

51

Enzymer

EF-nr. eller
nr.

BILAG III

3.3.2005
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10

Tilsætningsstof

Enterococcus faecium
NCIMB 10415

Mikroorganismer

EF-nr.

Præparat af Enterococcus faecium, der
indeholder mindst: mikroindkapslet
5 × 109 CFU/g

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Maksimumsindhold

4,5 × 106

5 × 106

—

Katte

8 × 109

2 × 109

CFU/kg fuldfoder

Minimumsindhold

—

Maksimumsalder

Hunde

Dyreart eller
-kategori

BILAG IV

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen
angives
oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen
angives
oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Bestemmelser i øvrigt

6. marts 2009

6. marts 2009

Tilladelsens varighed
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 359/2005
af 2. marts 2005
om ændring af forordning (EF) nr. 94/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 2826/2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre
marked
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra mødet for Den Fælles Forvaltningskomité for Fremme af Afsætningen af Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 af
19. december 2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød
for landbrugsprodukter på det indre marked (1), særlig artikel
12, og

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 94/2002 foretages følgende ændringer:

ud fra følgende betragtninger:
1) I artikel 7, stk. 3, foretages følgende ændringer:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Efter artikel 7 i forordning (EF) nr. 2826/2000 fastsætter
hver interesseret medlemsstat i mangel af de i artikel 2,
litra c), i nævnte forordning omhandlede oplysningsprogrammer fra erhvervs- eller brancheorganisationer
udbudsbetingelserne og indkalder bud med henblik på
udvælgelse af det organ, der skal gennemføre det
program, som medlemsstaten forpligter sig til at medfinansiere.

Datoerne for forelæggelse af programmer, der foretages
af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 7 i
forordning (EF) nr. 2826/2000, er fastsat i artikel 8 i
Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2002 (2). De bør
bringes på linje med datoerne for forelæggelse af
programmer, der foreslås af erhvervs- og brancheorganisationer, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 94/2002.

Datoerne for Kommissionens beslutning om programmer
som omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr.
2826/2000 bør rettes ind efter datoerne for Kommissionens beslutning om programmer, der foreslås af
erhvervs- og brancheorganisationer, som omhandlet i
artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 94/2002. Disse
beslutninger bør vedtages i overensstemmelse med
artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2826/2000.

Forordning (EF) nr. 94/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2. Ændret ved forordning (EF) nr.
2060/2004 (EUT L 357 af 2.12.2004, s. 3).
(2) EFT L 17 af 19.1.2002, s. 20. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1803/2004 (EUT L 318 af 19.10.2004, s. 4).

a) Første afsnit affattes således:

»3. Efter gennemsyn af de reviderede programmer som
omhandlet i artikel 6, stk. 3, tredje afsnit, i forordning
(EF) nr. 2826/2000 beslutter Kommissionen senest den
31. maj og den 15. december, hvilke programmer den
kan medfinansiere inden for rammerne af de vejledende
budgetter, der er omhandlet i bilag III til nærværende
forordning, efter proceduren i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2826/2000.«

b) I andet afsnit udgår første punktum.

2) Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8
Såfremt artikel 7 i forordning (EF) nr. 2826/2000 anvendes,
meddeles den foreløbige liste over programmer til Kommissionen senest den 15. marts og den 30. september hvert år.

Kommissionen beslutter senest den 31. maj og den 15.
december i samme år, hvilke programmer den vil medfinansiere inden for rammerne af de vejledende budgetter, der er
omhandlet i bilag III til nærværende forordning, efter proceduren i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2826/2000.«
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen
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3.3.2005
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 360/2005
af 2. marts 2005
om afholdelse af offentlige udbud af vinalkohol med henblik på at anvende den som bioethanol i EF
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Vin —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig
artikel 33, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli
2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning
for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) indeholder bl.a. gennemførelsesbestemmelser for afsætning
af de alkohollagre, der er opstået som følge af destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning
(EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne
ligger inde med.
Der bør efter artikel 92 og 93 i forordning (EF) nr.
1623/2000 afholdes offentlige udbud af vinalkohol
med henblik på at anvende denne i EF's brændstofsektor,
således at EF-lagrene af vinalkohol nedbringes, og der til
en vis grad sikres forsyninger til de godkendte virksomheder, der omhandles i artikel 92 i forordning (EF) nr.
1623/2000. Den EF-vinalkohol, der er oplagret i
medlemsstaterne, er sammensat af mængder fra destillationer som omhandlet i artikel 35, 36 og 39 i Rådets
forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den
fælles markedsordning for vin (3) samt i artikel 27, 28 og
30 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

Artikel 1
1.
Der afholdes offentlige udbud af 7 partier vinalkohol
100 % vol. med nummer 42/2005 EF, 43/2005 EF, 44/2005
EF, 45/2005 EF, 46/2005 EF, 47/2005 EF og 48/2005 EF på
henholdsvis 40 000 hl, 40 000 hl, 40 000 hl, 40 000 hl,
55 000 hl, 25 000 hl og 30 000 hl med henblik på anvendelse
i EF's brændstofsektor.

2.
Alkoholen, som det franske, de spanske, italienske og det
portugisiske interventionsorgan ligger inde med, stammer fra
destillationer som omhandlet i artikel 35 i forordning (EØF)
nr. 822/87 og i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr.
1493/1999.

3.
Det fremgår af bilaget, hvor de pågældende beholdere
befinder sig, hvad deres referencenumre er, hvor stor en
mængde alkohol hver beholder indeholder, hvor højt alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen har.

4.
Partierne tildeles de godkendte virksomheder, jf. artikel 92
i forordning (EF) nr. 1623/2000.

Artikel 2
(3)

(4)

Siden den 1. januar 1999 har salgsprisen og sikkerhedsstillelsen skullet angives i euro og betalinger foretages i
euro i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af
15. december 1998 om den agromonetære ordning for
euroen (4).
Da der er risiko for bedrageri i form af ombytning af
alkoholen, bør kontrollen af alkoholens endelige bestemmelse styrkes, så interventionsorganerne kan hente hjælp
hos internationale kontrolagenturer og efterprøve den
solgte alkohol ved hjælp af analyser ved kernemagnetisk
resonans.

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1795/2003 (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 13).
(2) EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1774/2004 (EUT L 316 af 15.10.2004, s. 61).
(3) EFT L 84 af 27.3.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1677/1999 (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 8).
(4) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

Alle meddelelser vedrørende dette offentlige udbud sendes til
følgende tjenestegren i Kommissionen:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne, kontor D-2
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 298 55 28
E-post: agri-d2@cec.eu.int

Artikel 3
De offentlige udbud afholdes i henhold til artikel 92, 93, 94,
95, 96, 98, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og
artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98.
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Prisen for alkohol ved de offentlige udbud er på 23,5 EUR/hl
alkohol 100 % vol.

relsen om offentligt udbud. Efter denne dato er det muligt at
udtage prøver efter artikel 98, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr.
1623/2000. Den mængde, der leveres til de godkendte virksomheder, er begrænset til fem liter pr. beholder.

Artikel 5

Artikel 8

Alkoholen skal være afhentet senest 6 måneder efter den dato,
hvor Kommissionens beslutning om tildeling meddeles.

Interventionsorganerne i de medlemsstater, hvor den alkohol
opbevares, som skal udbydes til salg, indfører en passende
kontrol for at sikre sig alkoholens art ved den endelige anvendelse. Med henblik herpå kan de:

Artikel 4

Artikel 6
Sikkerhedsstillelsen for korrekt opfyldelse fastsættes til
30 EUR/hl alkohol 100 % vol. Før den første afhentning af
alkoholen og senest på dagen for udstedelse af overtagelsesbeviset stiller tilslagsmodtagerne over for det pågældende interventionsorgan en sikkerhed for korrekt opfyldelse, som skal sikre,
at alkoholen anvendes som bioethanol i brændstofsektoren,
såfremt der ikke er stillet en permanent sikkerhed.
Artikel 7
De godkendte virksomheder, jf. artikel 92 i forordning (EF) nr.
1623/2000, kan mod betaling af 10 EUR/l få udleveret prøver
af den alkohol, som udbydes til salg, ved at henvende sig til det
pågældende interventionsorgan senest 30 dage efter bekendtgø-

a) med de fornødne ændringer anvende bestemmelserne i
artikel 102 i forordning (EF) nr. 1623/2000
b) foretage en stikprøvekontrol ved hjælp af en analyse ved
kernemagnetisk resonans for at efterprøve alkoholens art
ved den endelige anvendelse.
Udgifterne afholdes af de virksomheder, som har købt alkoholen.
Artikel 9
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen
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BILAG
OFFENTLIGE UDBUD AF VINALKOHOL MED HENBLIK PÅ AT ANVENDE DEN SOM BIOETHANOL I EF
Nr. 42/2005 EF, 43/2005 EF, 44/2005 EF, 45/2005 EF, 46/2005 EF, 47/2005 EF OG 48/2005 EF
I.

Oplagringssted, mængde og egenskaber for den alkohol, som udbydes til salg

Medlemsstat
og nummer på
parti

SPANIEN
Parti nr.
42/2005 EF

Nummer på
beholdere

Sted

Tarancón

D-1
A-1

25 176
14 824

I alt
PORTUGAL
Parti nr.
43/2005 EF

S. João da Pesqueira

Tomelloso

Inox
Inox
Inox
Inox
Inox

1
12
13
14
15

2
5

Aveiro

S 201
S 208

DEULEP
Bld Chanzy
30800 Saint Gilles
du Gard

Aniello Esposito —
Pomigliano d’Arco
(NA)
Villapana — Faenza
(RA)
Caviro — Faenza
(RA)

501
502
503
504
506
508
605

Bertolino-Partinico
(PA)
Trapas-Petrosino
(TP)
Gedis-Marsala (TP)
S.V.M-Sciacca (AG)

I alt

Ecocarburantes
españoles SA

2 017,11
10 304,12
10 330,69
10 186,54
7 161,54

30
30
30
27
27

Rå
Rå
Rå
Rå
Rå

Ecocarburantes
españoles SA

9 125
30 875

27
27

Rå
Rå

Bioetanol Galicia
SA

26 292,82
13 707,18

27
27

Rå
Rå

Bioetanol Galicia
SA

9 100
9 150
9 000
8 470
9 260
8 950
1 070

27
27
27
27
27
27
27

Rå
Rå
Rå
Rå
Rå
Rå
Rå

Sekab
(Svensk
Etanolkemi AB)

Sekab
(Svensk
Etanolkemi AB)

55 000
23A-24A25A-39A

7 883,94

30

Rå

9A

10 000,00

27

Rå

16A

7 116,06

27

Rå

I alt
ITALIEN
Parti nr.
48/2005 EF

Rå
Rå

40 000

I alt
ITALIEN
Parti nr.
47/2005 EF

27+28
27

40 000

I alt
FRANKRIG
Parti nr.
46/2005 EF

Godkendte virksomheder, jf.
artikel 92 i
forordning (EF) nr.
1623/2000

40 000

I alt
PORTUGAL
Parti nr.
45/2005 EF

Alkoholtype

40 000

I alt
SPANIEN
Parti nr.
44/2005 EF

Mængde
(hl alkohol
100 % vol.)

Henvisning
til forordning
(EØF) nr.
822/87 og
(EF)
nr. 1493/
1999
(artikel)

25 000
6A
30A
6A-14A

8 200,29
9 022,71
5 120,00

30+35
35
30

Rå
Neutral
Rå

9B
1A-4A-21A22A-31A

6 350,00
1 307,00

30
27

Rå
Rå

30 000

Altia Corporation
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II. Adressen på det spanske interventionsorgan er:
FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tlf. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32).

III. Adressen på det franske interventionsorgan er:
Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex
(tlf. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).

IV. Adressen på det italienske interventionsorgan er:
AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma (tlf. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61).

V. Adressen på det portugisiske interventionsorgan er:
IVV — Instituto da Vinha e do Vinho, R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa (tlf. (351) 213 50 67 00,
fax (351) 213 56 12 25).

3.3.2005

3.3.2005
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/16/EF
af 2. marts 2005
om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i
Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for
Fællesskabet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

Af oplysninger fra Italien og af yderligere oplysninger,
som Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret fik under et
kontrolbesøg i Italien i maj 2004, fremgår det, at Citrus
tristeza-virus nu er etableret i Italien. Italien bør derfor
ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn
til Citrus tristeza-virus.

(7)

I henhold til den schweiziske plantebeskyttelseslovgivning anerkendes kantonen Ticino ikke længere som
beskyttet zone med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. i Schweiz. Bestemmelserne vedrørende
import til Fællesskabet bør tilpasses for at afskaffe særbehandling af planter med oprindelse i Ticino.

(8)

Som følge af en skrivefejl ved udarbejdelsen af Kommissionens direktiv 2004/31/EF (2) blev de særlige krav med
hensyn til indførsel og flytning af Vitis-planter i Cypern
som fastsat i bilag IV, del B, punkt 21.1, til direktiv
2000/29/EF fejlagtigt slettet. Nævnte bilag bør derfor
ændres.

(9)

For at øge den plantesundhedsmæssige beskyttelse af EFfrø af Medicago sativa L. og EF-certificerede frø af Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex
Farw. og Phaseolus L. bør de pågældende frø ledsages af et
plantepas, når de flyttes inden for Fællesskabet,
medmindre der er tale om lokal flytning.

(10)

De relevante bilag til direktiv 2000/29/EF bør derfor
ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000
om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning
inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF fastlægges visse foranstaltninger
til beskyttelse mod indslæbning i medlemsstaterne af
skadegørere på planter eller planteprodukter fra andre
medlemsstater eller fra tredjelande. Direktivet indeholder
desuden bestemmelser om udpegelse af visse områder
som beskyttede zoner.

(2)

Som følge af en skrivefejl i tiltrædelsesakten af 2003 er
listen over len i Sverige, der er anerkendt som beskyttede
zoner med hensyn til Leptinotarsa decemlineata Say, ukorrekt og må rettes.

(3)

Af oplysninger fra Danmark fremgår det, at Danmark
ikke længere bør anerkendes som beskyttet zone med
hensyn til Beet necrotic yellow vein-virus, idet denne
skadegører tilsyneladende nu er etableret i Danmark.

(4)

(5)

Af oplysninger fra Det Forenede Kongerige fremgår det,
at Dendroctonus micans Kugelan nu er etableret i visse dele
af Det Forenede Kongerige. Den beskyttede zone med
hensyn til Dendroctonus micans Kugelan bør derfor
begrænses til at omfatte Nordirland. Den beskyttede
zone med hensyn til nævnte skadegører bør desuden
begrænses til Isle of Man og Jersey.

Af oplysninger fra Estland fremgår det, at Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. ikke forefindes i Estland.
Estland kan derfor anerkendes som beskyttet zone med
hensyn til denne skadegører.

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/102/EF (EUT L 309 af 6.10.2004, s. 9).

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Bilag I, II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som
angivet i bilaget til nærværende direktiv.
(2) EUT L 85 af 23.3.2004, s. 18.
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Artikel 2

Artikel 3

1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den
14. maj 2005 de love og administrative bestemmelser, der er
nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks
Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende
bestemmelser og dette direktiv.

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

De anvender disse bestemmelser fra den 15. maj 2005.
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning
til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2005.
På Kommissionens vegne
Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen
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BILAG
I bilag I, II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:
1) Bilag I, del B, ændres således:
a) Litra a), punkt 3, højre kolonne, affattes således:
»E (Ibiza og Menorca), IRL, CY, MT, P (Azorerne og Madeira), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar og Skåne),
FI (regionerne Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa og Satakunta)«.
b) I litra b), punkt 1, udgår »DK«.
2) Bilag II, del B, ændres således:
a) Litra a), punkt 3, højre kolonne, affattes således:
»EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man og Jersey)«.
b) I litra b), punkt 2, højre kolonne, indsættes »EE« før »F (Korsika)«.
c) I litra d), punkt 1, højre kolonne, udgår »I«.
3) I bilag III, del B, punkt 1 og 2, højre kolonne, indsættes »EE« før »F (Korsika)«.
4) Bilag IV, del B, ændres således:
a) Punkt 1, højre kolonne, affattes således:
»EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man og Jersey)«.
b) Punkt 7, højre kolonne, affattes således:
»EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man og Jersey)«.
c) Punkt 14.1, højre kolonne, affattes således:
»EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man og Jersey)«.
d) I punkt 20.1, højre kolonne, udgår »DK«.
e) I punkt 20.2, højre kolonne, udgår »DK«.
f)

Punkt 21 ændres således:
i) I midterste kolonne, litra c), udgår »Ticino«.
ii) I højre kolonne indsættes »EE« før »F (Korsika)«.

g) Følgende indsættes som punkt 21.1:

»21.1. Planter af Vitis L., dog ikke
frugter og frø

Uden at det berører forbuddet mod indførsel i Fællesskabet
af planter af Vitis L., undtagen frugter fra tredjelande
(bortset fra Schweiz), som anført i bilag III, del A, punkt
15, er det officielt konstateret, at planterne
a) har oprindelse i et område, der vides at være fri for
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
eller
b) er dyrket på steder, som er fundet fri for Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) ved officielle inspektioner foretaget i
løbet af de seneste to afsluttede vækstperioder
eller
c) har været underkastet rygning eller anden egnet
behandling mod Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY«

DA

L 57/22

Den Europæiske Unions Tidende

3.3.2005

h) Punkt 21.3 ændres således:
i) I midterste kolonne, litra b), udgår »Ticino«.
ii) I højre kolonne indsættes »EE« før »F (Korsika)«.
i)

I punkt 22, højre kolonne, udgår »DK«.

j)

I punkt 23, højre kolonne, udgår »DK«.

k) I punkt 25, højre kolonne, udgår »DK«.
l)

I punkt 26, højre kolonne, udgår »DK«.

m) I punkt 27.1, højre kolonne, udgår »DK«.
n) I punkt 27.2, højre kolonne, udgår »DK«.
o) I punkt 30, højre kolonne, udgår »DK«.
p) Punkt 31 affattes således:

»31. Frugter af Citrus
Swingle, Poncirus
brider heraf med
E, F (bortset fra
og I

L., Fortunella
Raf. og hyoprindelse i
Korsika), CY

Uden at det berører kravet om, at emballagen skal være
forsynet med oprindelsesmærke, jf. bilag IV, del A, kapitel
II, punkt 30.1:

EL,
F (Korsika),
M, P«

a) er frugterne fri for blade og stilke, eller
b) er det, når det gælder frugter med blade og stilke,
officielt konstateret, at frugterne er emballeret i
lukkede beholdere, som er blevet officielt forseglet og
forbliver officielt forseglet under transporten gennem
en beskyttet zone, som er anerkendt for disse frugter,
og er forsynet med et mærke, der gengives i plantepasset.

5) Bilag V, del A, ændres således:
Teksten i punkt 2.4 affattes således:
»— Frø og løg af Allium ascalonicum L., Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L. til udplantning samt planter af Allium
porrum L. til udplantning
— Frø af Medicago sativa L.
— Certificerede frø af Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. og Phaseolus L.«

3.3.2005
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/17/EF
af 2. marts 2005
om ændring af visse bestemmelser i direktiv 92/105/EØF for så vidt angår plantepas
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

Ordningen med ovennævnte etiketter bør tages op til
revision inden den 31. december 2006 for at tage
hensyn til de indhøstede erfaringer.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000
om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning
inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 2, stk. 1, litra f), andet
afsnit, og artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december
1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse
ved flytning af en række planter, planteprodukter og
andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere
regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas (2)
er der fastsat visse nærmere procedurer for udstedelse
af plantepas.

(2)

Der bør indføres nye bestemmelser, således at de
etiketter, der udstedes i henhold til EF-bestemmelser om
afsætning af visse typer officielt certificeret frø, og som
overholder de relevante krav i direktiv 2000/29/EF,
betragtes som plantepas.

(3)

Det har vist sig, at mange medlemsstater allerede
anvender etiketter uden betegnelsen »EF-plantepas« for
den kommende sæson 2004-2005. Det er hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser for anvendelsen af etiketter i
en overgangsperiode.

(4)

(5)

I henhold til direktiv 92/105/EØF skal plantepas indeholde bestemte oplysninger, bl.a. betegnelsen »EØF-plantepas«. Fællesskabets navn har siden vedtagelsen af traktaten om Den Europæiske Union været »Det Europæiske
Fællesskab«, forkortet »EF«, så betegnelsen bør ændres til
»EF-plantepas«.

Direktiv 92/105/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved direktiv
2004/102/EF (EUT L 309 af 6.10.2004, s. 9).
(2) EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

I direktiv 92/105/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 2, ændres således:

a) Litra c) affattes således:
»c) når der er tale om knolde af Solanum tuberosum L. til
udplantning, jf. punkt 18.1 i del A, kapitel II, i bilag
IV til Rådets direktiv 2000/29/EF (*), kan den officielle etiket, der er fastsat i bilag III til Rådets direktiv
2002/56/EF (**), anvendes i stedet for et plantepas,
forudsat at etiketten indeholder dokumentation for,
at kravene i artikel 6, stk. 4, i direktiv 2000/29/EF er
overholdt (efter den 31. december 2005 skal
etiketten være forsynet med betegnelsen »EF-plantepas«); det skal på etiketten eller handelsdokumentet
være anført, at bestemmelser vedrørende indføring af
knolde af Solanum tuberosum L. til udplantning til og
flytning heraf inden for en zone, der er anerkendt
som beskyttet med hensyn til skadegørere på de
pågældende knolde, er opfyldt
___________
(*) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.
(**) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60.«

b) Følgende indsættes som litra d), e) og f):
»d) når der er tale om frø af Helianthus annuus L., jf.
punkt 26 i del A, kapitel II, i bilag IV til direktiv
2000/29/EF, kan den officielle etiket, der er fastsat i
bilag IV til Rådets direktiv 2002/57/EF (*), anvendes i
stedet for et plantepas, forudsat at etiketten indeholder dokumentation for, at kravene i artikel 6,
stk. 4, i direktiv 2000/29/EF er overholdt (efter den
31. august 2005 skal etiketten være forsynet med
betegnelsen »EF-plantepas«)
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e) når der er tale om frø af Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw. og Phaseolus L., jf. punkt 27 og 29 i
del A, kapitel II, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF,
kan den officielle etiket, der er fastsat i bilag IV A til
Rådets direktiv 2002/55/EF (**), anvendes i stedet for
et plantepas, forudsat at etiketten indeholder dokumentation for, at kravene i artikel 6, stk. 4, i direktiv
2000/29/EF er overholdt (efter den 31. august 2005
skal etiketten være forsynet med betegnelsen »EFplantepas«)
f)

når der er tale om frø af Medicago sativa L., jf. punkt
28.1 og 28.2 i del A, kapitel II, i bilag IV til direktiv
2000/29/EF, kan den officielle etiket, der er fastsat i
bilag IV, del A, til Rådets direktiv 66/401/EØF (***),
anvendes i stedet for et plantepas, forudsat at
etiketten indeholder dokumentation for, at kravene
i artikel 6, stk. 4, i direktiv 2000/29/EF er overholdt
(efter den 31. august 2005 skal etiketten være
forsynet med betegnelsen »EF-plantepas«).
___________
(*) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74.
(**) EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.
(***) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66.«

3.3.2005

Artikel 2
Ordningen med de i artikel 1, nr. 1), omhandlede etiketter tages
op til revision inden den 31. december 2006.
Artikel 3
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme
dette direktiv senest den 14. maj 2005. De anvender bestemmelserne fra den 15. maj 2005.
Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning
til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv.
Artikel 4
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

2) Artikel 4 udgår.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2005.
3) Bilagets punkt 1 affattes således:
»1. »EF-plantepas« (betegnelsen »EØF-plantepas« kan
anvendes i en overgangsperiode, der udløber den 1.
januar 2006).«

På Kommissionens vegne
Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen

3.3.2005
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/18/EF
af 2. marts 2005
om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for
særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Af oplysninger fra Italien baseret på ajourførte undersøgelser og af de supplerende oplysninger, som Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret fik under et besøg i Italien
i maj 2004, fremgår det, at citrus tristeza-virus (CTV) nu
er etableret i dette land. Italien bør derfor ikke længere
anerkendes som beskyttet zone med hensyn til denne
skadegører.

(6)

Af oplysninger fra Sverige fremgår det, at stavemåden for
nogle navne på len i Sverige, der anerkendes som
beskyttet zone med hensyn til Leptinotarsa decemlineata
Say, bør ændres.

(7)

Kommissionens direktiv 2001/32/EF (2)
ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000
om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning
inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 2, stk. 1, litra h), første
afsnit,

under henvisning til anmodning fra Tjekkiet, Danmark, Estland,
Grækenland, Irland, Italien, Sverige og Det Forenede Kongerige,
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

Af oplysninger fra Tjekkiet, Danmark, Grækenland (for så
vidt angår Kreta og Lesvos), Irland, Sverige og Det
Forenede Kongerige (herunder Kanaløerne, men ikke
Isle of Man) fremgår det, at Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr. ikke forekommer på disse landes område.
Disse lande bør derfor anerkendes som beskyttede zoner
med hensyn til Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Af oplysninger fra Danmark baseret på ajourførte undersøgelser fremgår det, at Danmark ikke længere bør anerkendes som en beskyttet zone med hensyn til beet
necrotic yellow vein virus, da det viser sig, at denne
skadegører nu er etableret i Danmark.

Af oplysninger fra Estland fremgår det, at Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. ikke forekommer på
Estlands område. Estland bør derfor midlertidig anerkendes som beskyttet zone med hensyn til denne skadegører.

Af oplysninger fra Det Forenede Kongerige baseret på
ajourførte undersøgelser for forekomsten af Dendroctonus
micans Kugelan fremgår det, at denne skadegører nu er
etableret i visse dele af Det Forenede Kongerige, men ikke
i Nordirland, på Isle of Man eller Jersey. Den beskyttede
zone bør derfor ændres og begrænses til Nordirland, Isle
of Man og Jersey.

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/102/EF (EUT L 309 af 6.10.2004, s. 9).

bør

derfor

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 2001/32/EF foretages følgende ændringer:

1) I slutningen af artikel 1 indsættes følgende stykke:

»Når det gælder bilagets litra b), punkt 2, anerkendes den
nævnte zone i Estland indtil den 31. marts 2007.«

2) Bilaget ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 14.
maj 2005 de love og administrative bestemmelser, der er
nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De anvender
disse bestemmelser fra den 15. maj 2005.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning
til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
(2) EFT L 127 af 9.5.2001, s. 38. Senest ændret ved direktiv
2004/32/EF (EUT L 85 af 23.3.2004, s. 24).
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2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2005.
På Kommissionens vegne
Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen
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BILAG
I bilaget til direktiv 2001/32/EF foretages følgende ændringer:
1) Under litra a):
i) I punkt 4 affattes højre kolonne således:
»Grækenland, Irland, Det Forenede Kongerige (Nordirland, Isle of Man og Jersey)«.
ii) I punkt 13 ændres i højre kolonne »Blekinge len, Gotlands lens« til »Blekinge len, Gotlands len«.

2) I litra b), punkt 2, indsættes »Estland« før »Frankrig (Korsika)«.

3) I litra c) indsættes følgende punkt før punkt 1:
»01. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

4) Under litra d):
i) I punkt 1 udgår »Danmark«.
ii) I punkt 3 udgår »Italien«.

Tjekkiet, Danmark, Grækenland (Kreta og Lesvos), Irland,
Sverige og Det Forenede Kongerige (undtagen Isle of
Man)«
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af flere forordninger
vedrørende den fælles markedsordning for vin som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens,
Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union
(Den Europæiske Unions Tidende L 163 af 30. april 2004)
Side 57, artikel 2, nr. 2), ellevte led:
I stedet for: »— Grainamoji išmoka mokama ne daugiau kaip u …(nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)«
læses:

»— Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už …(nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)«.
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