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(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
er obligatorisk)

FORORDNINGER
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 519/2007
af 7. maj 2007
om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af
visse vine, der er importeret fra Argentina, og som eventuelt har været genstand for en ønologisk
behandling, der ikke er fastsat i forordning (EF) nr. 1493/1999
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

behandlingsmetoder samt beskyttelsen af geografiske
betegnelser.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(4)

Indtil ikrafttrædelsen af en aftale mellem Fællesskabet og
Mercosur om handel med vin, som gensidigt anerkender
de enkelte parters respektive ønologiske behandlingsmetoder og letter importen i Fællesskabet af vin med oprindelse i Argentina, som eventuelt er tilsat æblesyre, bør
der ske en forlængelse indtil nævnte ikrafttrædelse af
tilladelsen til den pågældende behandling af argentinsk
vin, dog senest til den 31. december 2008.

(5)

Forordning (EF) nr. 527/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig
artikel 45, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som undtagelse fra artikel 45, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1493/1999 tillader forordning (EF) nr. 527/2003 (2)
import i Fællesskabet af vine, der er produceret i
Argentina, og som har været genstand for en ønologisk
behandling, der ikke er fastsat i EF-bestemmelserne,
specielt tilsætning af æblesyre. Denne tilladelse udløb
den 31. december 2006.

(2)

Anvendelsen af æblesyre er en ønologisk behandling, der
er godkendt af Den Internationale Vinorganisation.

(3)

Der er fortsat forhandlinger mellem Fællesskabet og
Mercosur, som Argentina er medlem af, med henblik
på indgåelse af en handelsaftale om vin. Forhandlingerne
vedrører navnlig de to parters respektive ønologiske

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).
(2) EUT L 78 af 25.3.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1912/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 1).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 527/2003
ændres datoen den »31. december 2006« til den »31. december
2008«.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2007.
På Rådets vegne
H. SEEHOFER

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 520/2007
af 7. maj 2007
om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter og om
ophævelse af forordning (EF) nr. 973/2001
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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

kapacitetsbegrænsning. Sådanne henstillinger er bindende
for Fællesskabet og bør derfor gennemføres.

(5)

Fællesskabet
godkendte
ved
Rådets
afgørelse
95/399/EF (3) aftalen om oprettelse af Tunkommissionen
for Det Indiske Ocean. Ved denne aftale skabes der en
passende ramme for styrkelse af det internationale samarbejde og rationel udnyttelse af tun og beslægtede arter i
Det Indiske Ocean gennem oprettelse af Tunkommissionen for Det Indiske Ocean, i det følgende benævnt
»IOTC«, og gennem vedtagelse af henstillinger om bevarelse og forvaltning i IOTC-området, der bliver bindende
for de kontraherende parter.

(6)

IOTC har vedtaget en henstilling om tekniske foranstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende arter i Det
Indiske Ocean, herunder kapacitetsbegrænsning. Den
pågældende henstilling er bindende for Fællesskabet og
bør derfor gennemføres.

(7)

Fællesskabet
godkendte
ved
Rådets
afgørelse
2005/938/EF (4) aftalen om det internationale program
for bevarelse af delfiner. Fællesskabet bør derfor
anvende bestemmelserne i aftalen.

(8)

Formålet med aftalen er bl.a. gradvis at nedbringe den
utilsigtede delfindødelighed i forbindelse med notfiskeri
efter tun i den østlige del af Stillehavet til næsten nul ved
at indføre årlige fangstbegrænsninger og ved at gøre
tunbestandene i aftaleområdet bæredygtige på lang sigt.

(9)

Fællesskabet har fiskeriinteresser i den østlige del af Stillehavet og har deltaget i proceduren for vedtagelse af
konventionen om styrkelse af Den Interamerikanske
Kommission for Tropisk Tunfisk, i det følgende
benævnt »Antigua-konventionen«. Ved Rådets afgørelse
2005/26/EF (5) undertegnede Fællesskabet Antiguakonventionen, og det har indledt proceduren for tiltrædelse af denne konvention. I afventning af Antiguakonventionens ikrafttræden har Fællesskabet som ikkekontraherende samarbejdspart i Den Interamerikanske
Kommissionen for Tropisk Tunfisk, i det følgende
benævnt »IATTC«, besluttet at anvende de tekniske foranstaltninger, der er vedtaget af IATTC. Disse foranstaltninger bør derfor indarbejdes i EF-retten.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

Fællesskabet har ved Rådets afgørelse 98/392/EF (1)
godkendt De Forenede Nationers havretskonvention, der
indeholder visse principper og regler for bevarelse og
forvaltning af levende akvatiske ressourcer. Fællesskabet
får stadigt større internationale forpligtelser og deltager i
bestræbelserne for at bevare fiskebestandene i de internationale farvande.

I medfør af Rådets afgørelse 86/238/EØF (2) har Fællesskabet siden den 14. november 1997 været kontraherende part i den internationale konvention for bevarelse
af tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i det følgende
benævnt »ICCAT-konventionen«.

Ved ICCAT-konventionen fastsættes der rammebestemmelser for det regionale samarbejde om bevarelse og
forvaltning af bestandene af tun og beslægtede arter i
Atlanterhavet og tilstødende farvande gennem oprettelse
af en international kommission for bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i det følgende benævnt
»ICCAT«, og vedtagelse af henstillinger om bevarelse og
forvaltning i konventionsområdet, der bliver bindende for
de kontraherende parter.

ICCAT har henstillet, at der for visse bestande af stærkt
vandrende arter i Atlanterhavet og Middelhavet træffes en
række tekniske foranstaltninger, bl.a. vedrørende mindstemål og -vægt, begrænsning af fiskeriet i visse
områder, i visse perioder eller med visse redskaber samt

(1) EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1.
(2) EFT L 162 af 18.6.1986, s. 33.

(3) EFT L 236 af 5.10.1995, s. 24.
(4) EUT L 348 af 30.12.2005, s. 26.
(5) EUT L 15 af 19.1.2005, s. 9.
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I medfør af Rådets afgørelse 2005/75/EF (1) og med virkning fra den 25. januar 2005 er Fællesskabet kontraherende part i konventionen om bevarelse og forvaltning af
stærkt vandrende fiskebestande i det vestlige og centrale
Stillehav, i det følgende benævnt »WCPFC-konventionen«.

12.5.2007

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I
INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1
(11)

Ved WCPFC-konventionen skabes der en ramme for regionalt samarbejde med henblik på bevarelse på lang sigt
og rationel udnyttelse af bestande af stærkt vandrende
arter i det vestlige og centrale Stillehav gennem oprettelse
af en fiskerikommission for det vestlige og centrale Stillehav (WCPFC).

Formål
Ved denne forordning fastsættes tekniske foranstaltninger for
fangst og landing af fisk fra visse bestande af stærkt vandrende
arter som nævnt i bilag I og for bifangster.

Artikel 2
Anvendelsesområde
(12)

Fællesskabet bør derfor anvende konventionens bestemmelser og de tekniske foranstaltninger, der er vedtaget af
WCPFC.

(13)

De tekniske foranstaltninger, der er vedtaget af disse regionale fiskeriorganisationer, blev indarbejdet i Rådets
forordning (EF) nr. 973/2001 af 14. maj 2001 om
tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af
stærkt vandrende fiskearter (2).

Denne forordning gælder for fartøjer, der fører medlemsstaternes flag, og som er registreret i Fællesskabet, i det følgende
benævnt »EF-fiskerfartøjer«, jf. dog artikel 9.

Artikel 3
Definitioner
I denne forordning forstås ved:

1) »stærkt vandrende arter«: de arter, der er anført i bilag I
(14)

(15)

(16)

Som følge af, at disse organisationer har vedtaget nye
tekniske foranstaltninger, og at de foranstaltninger, der
har været i kraft siden vedtagelsen af forordning (EF)
nr. 973/2001, skal ajourføres, bør nævnte forordning
ophæves og erstattes med nærværende forordning.

Kapacitetsbegrænsningerne skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr.
2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og
bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i
den fælles fiskeripolitik (3).

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen
af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4) —

(1) EUT L 32 af 4.2.2005, s. 1.
(2) EFT L 137 af 19.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
831/2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 33).
(3) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved afgørelse
2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

2) »tun og beslægtede arter omfattet af ICCAT«: de arter, der
er anført i bilag II

3) »loft for delfindødelighed«: loftet for delfindødelighed som
fastsat i artikel V i aftalen om det internationale program
for bevarelse af delfiner (5)

4) »sportsfiskeri«: fiskeri, hvor de levende akvatiske ressourcer
udnyttes i rekreativt eller sportsligt øjemed

5) »omkredsende net«: net, med eller uden snurpewire, der
fanger fisk ved indeslutning fra siden og fra neden

6) »not«: omkredsende net, som trækkes sammen i bunden
ved hjælp af en snurpewire, der løber igennem en række
ringe langs undertællen og således gør det muligt at trække
nettet sammen og lukke det. Not kan anvendes til fiskeri
efter små pelagiske arter, store pelagiske arter eller demersale arter
(5) EFT L 348 af 30.12.2005, s. 28.
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7) »langline«: et fiskeredskab bestående af en hovedline,
hvorpå der er monteret talrige tavser (forfang), hver
forsynet med en krog, af forskellig længde og med
forskellig afstand imellem alt efter målart. Langliner kan
sættes lodret eller vandret på vandoverfladen. De kan
sættes på eller nær bunden (langliner til bundfiskeri), i de
frie vandmasser eller tæt ved overfladen (flydeliner)
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AFSNIT II
TEKNISKE FORANSTALTNINGER FOR OMRÅDE 1
KAPITEL 1

Restriktioner for anvendelsen af bestemte fartøjs- og
redskabstyper
Artikel 5

8) »krog«: et fiskeredskab af bukket ståltråd, tilspidset og
sædvanligvis forsynet med modhager. Krogens spids kan
være lige eller vredet (off-set point) eller indadbøjet
(curved-in point). Krogens stang kan have forskellig form
og længde og have rundt tværsnit (normal krog) eller fladt
tværsnit (smedet krog). En krogs samlede længde er lig med
stangens maksimumslængde overalt fra den normalt øjeformede ende af krogen, hvor linen fastgøres, til buens
toppunkt. En krogs bredde er lig med den største vandrette
afstand mellem stangens yderside og modhagens yderside

9) »indretning, der tiltrækker fisk«: anordning, der flyder på
havoverfladen for at tiltrække fisk

10) »not- eller stangfartøjer til tunfiskeri«: fartøjer der anvendes
til not- eller stangfiskeri efter tun.

Beskyttelse af storøjet tun i visse tropiske farvande
1.
Fiskeri med not- eller stangfartøjer til tunfiskeri er forbudt
i perioden 1.-30. november i det område, der er afgrænset som
følger:

— mod syd: 0° S

— mod nord: 5° N

— mod vest: 20° V

— mod øst: 10° V.
Artikel 4
Områder
I denne forordning anvendes følgende farvandsdefinitioner:

1) Område 1

Alle farvande i Atlanterhavet og tilstødende have, der hører
ind under ICCAT-konventionsområdet som defineret i
ICCAT-konventionens artikel 1.

2) Område 2

Alle farvande i Det Indiske Ocean, der hører ind under
IOTC-aftaleområdet som defineret i IOTC-aftalens artikel 2.

3) Område 3

Alle farvande i den østlige del af Stillehavet i det område, der
er defineret i artikel 3 i aftalen om det internationale
program for bevarelse af delfiner.

4) Område 4

Alle farvande i den vestlige og centrale del af Stillehavet i det
område, der er defineret i WCPFC-konventionens artikel 3.

2.
Medlemsstaterne sender senest den 15. august hvert år
Kommissionen en rapport om denne foranstaltnings gennemførelse, i givet fald suppleret med en liste over de overtrædelser,
der er begået af EF-fiskerfartøjer under deres flag, og som er
blevet forfulgt af deres kompetente myndigheder.

Artikel 6
Fiskeri efter almindelig tun i Middelhavet
1.
Notfiskeri efter almindelig tun er forbudt i Middelhavet i
perioden 16. juli-15. august.

2.
Flydelinefiskeri efter almindelig tun fra fartøjer af en
længde på over 24 m er forbudt i Middelhavet i perioden
1. juni-31. juli. Fartøjernes længde beregnes som fastsat i
bilag III.

3.
Det er forbudt at anvende fly eller helikoptere til støtte for
fiskeri efter almindelig tun i Middelhavet i perioden 1.-30. juni.

4.
Definitionen af de perioder og områder, der er omhandlet
i denne artikel, og fartøjernes længde som defineret i bilag III
kan i medfør af ICCAT’s henstillinger, der er bindende for
Fællesskabet, ændres af Kommissionen efter proceduren i
artikel 30.
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Artikel 7

Artikel 11

Fiskeri efter bugstribet bonit, storøjet tun og gulfinnet tun i
visse portugisiske farvande

Prøveudtagningsprocedure for bure med almindelig tun

Det er forbudt at beholde bugstribet bonit, storøjet tun og
gulfinnet tun, der er fanget med not i farvande henhørende
under Portugals højhedsområde eller jurisdiktion, i ICES-underområde X nord for 36°30′ N eller i CECAF-områder nord for
31° N og øst for 17°30′ V, om bord, uanset mængde, eller at
fiske efter disse arter i de nævnte områder med sådanne
redskaber.

KAPITEL 2

1.
Hver medlemsstat fastlægger en prøveudtagningsprocedure
med henblik på at vurdere antallet af fangede tun opdelt efter
størrelsesklasse.

2.
Størrelsesbestemmelsen i burene sker ved at udtage en
stikprøve på 100 fisk pr. 100 t levende fisk eller på 10 % af
det samlede antal fisk anbragt i bur. Stikprøveudtagning med
henblik på størrelsesbestemmelse foretages under høsten på
akvakulturbruget efter den metode, som ICCAT har valgt for
meddelelse af data som led i opgave II.

Mindstemål
Artikel 8
Størrelse

3.
Der skal udvikles yderligere metoder og prøveudtagninger
for fisk, der opdrættes i mere end ét år.

1.
Fisk af de arter, der er anført i bilag IV, betragtes som
undermålere, hvis de ikke overholder mindstemålene i nævnte
bilag.

2.
Mindstemålene som fastsat i bilag IV kan i medfør af
ICCAT’s henstillinger, der er bindende for Fællesskabet, ændres
af Kommissionen efter proceduren i artikel 30.

4.
Prøveudtagning foregår under en tilfældigt udvalgt høst og
skal omfatte alle bure. Dataene meddeles ICCAT senest den 31.
juli for så vidt angår prøveudtagning foretaget i det foregående
kalenderår.

KAPITEL 3

Begrænsning af fartøjsantallet
Artikel 9

Artikel 12

Forbud

Storøjet tun og nordatlantisk hvid tun

1.
Undermålsfisk af de arter, der er anført i bilag IV, som er
fanget i område 1, må ikke beholdes om bord, omlades, landes,
transporteres, oplagres, frembydes til salg, udbydes til salg,
sælges eller markedsføres. Sådanne fisk skal straks genudsættes.

1.
Rådet fastsætter efter proceduren i artikel 20 i forordning
(EF) nr. 2371/2002 antallet af og den samlede kapacitet udtrykt
i bruttotonnage (GT) for EF-fartøjer med en længde overalt på
over 24 m, der må fiske efter storøjet tun som målart i område
1. Dette sker:

2.
Undermålsfisk af de arter, der er anført i bilag IV, som er
fanget i område 1, med oprindelse i tredjelande, må ikke bringes
i fri omsætning eller markedsføres i Fællesskabet.

a) på basis af det gennemsnitlige antal EF-fiskerfartøjer, der har
fisket efter storøjet tun som målart i område 1 i perioden
1991-1992, og disses kapacitet udtrykt i GT

Artikel 10

b) på basis af begrænsningen af det antal EF-fiskerfartøjer, der
fiskede efter storøjet tun i 2005, og som blev meddelt
ICCAT pr. 30. juni 2005.

Måling af størrelse
1.
Alle arter bortset fra sejlfiskarter (istiophoridae) måles i
lodret projektion fra overkæbens spids til halekløftens bund.

2.
Sejlfiskarter (istiophoridae) måles fra underkæbens spids til
halekløftens bund.

2.
Rådet fastsætter efter proceduren i artikel 20 i forordning
(EF) nr. 2371/2002, hvor mange EF-fiskerfartøjer der må fiske
efter nordatlantisk hvid tun som målart. Antallet fastsættes til
det gennemsnitlige antal EF-fiskerfartøjer, der har fisket efter
nordatlantisk hvid tun som målart i perioden 1993-1995.
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3.
Rådet fordeler følgende mellem medlemsstaterne efter
proceduren i artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002:
a) antallet og kapaciteten udtrykt i GT som fastsat i overensstemmelse med stk. 1
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Artikel 16
Sportsfiskeri i Middelhavet
1.
Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til
at forbyde anvendelsen af trukne redskaber, omkredsende net,
skrabere, hildingsgarn, toggegarn og langliner i forbindelse med
sportsfiskeri i Middelhavet efter tun og beslægtede arter.

b) antallet af fartøjer som fastsat i overensstemmelse med stk.
2.
4.
Hver medlemsstat sender hvert år inden den 15. maj ad de
sædvanlige dataoverførselskanaler Kommissionen:
a) en liste over de fartøjer med en længde overalt på over
24 m, der fører dens flag, og som fisker efter storøjet tun

2.
Hver medlemsstat sørger for, at tun og beslægtede arter,
der fanges i forbindelse med sportsfiskeri i Middelhavet, ikke
markedsføres.

Artikel 17
Rapportering

b) en liste over de fartøjer, der fører dens flag, og som fisker
efter nordatlantisk hvid tun som målart.

Medlemsstaterne sender senest den 15. august hvert år Kommissionen en rapport om dette kapitels gennemførelse.

Kommissionen videresender hvert år inden den 31. maj disse
oplysninger til ICCAT’s sekretariat.

AFSNIT III
TEKNISKE FORANSTALTNINGER FOR OMRÅDE 2

5.
I de lister, der er omhandlet i stk. 4, anføres det interne
nummer, som fartøjet har fået tildelt i fiskerflåderegistret, jf.
bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af
30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (1), og den
anvendte redskabstype.

KAPITEL 1

Begrænsning af fartøjsantallet
Artikel 18
Antal tilladte fartøjer

KAPITEL 4

Ikke-målarter og sportsfiskeri
Artikel 13
Marliner
Medlemsstaterne fremmer brugen af monofilamentforfang på
drejeleddene for at lette genudsætningen af levende blå og
hvid marlin.
Artikel 14
Hajer

1.
Rådet fastsætter efter proceduren i artikel 20 i forordning
(EF) nr. 2371/2002, hvor mange EF-fiskerfartøjer med en
længde overalt på over 24 m der må fiske i område 2. Antallet
af fartøjer fastsættes til det antal EF-fiskerfartøjer, der var registreret i IOTC’s fartøjsregister i 2003. Begrænsningen i antallet
af fartøjer skal svare til den samlede bruttotonnage (GT), og i
tilfælde af udskiftning af fartøjer må den samlede tonnage ikke
overskrides.

2.
Rådet fordeler det antal fartøjer, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1, mellem medlemsstaterne efter proceduren i artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

1.
Medlemsstaterne tilskynder til genudsætning af utilsigtet
fangede levende hajer, især ungfisk.
KAPITEL 2

2.
Medlemsstaterne tilskynder til, at genudsætningen af hajer
reduceres, ved at fiskeredskaberne gøres mere selektive.
Artikel 15
Havskildpadder

Ikke-målarter
Artikel 19
Hajer
1.
Medlemsstaterne gør deres yderste for at tilskynde til, at
utilsigtet fangede levende hajer, navnlig ungfisk, genudsættes.

Medlemsstaterne tilskynder til genudsætning af utilsigtet fangede
levende havskildpadder.
(1) EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25. Ændret ved forordning (EF) nr.
1799/2006 (EUT L 341 af 7.12.2006, s. 26).

2.
Medlemsstaterne tilskynder til, at genudsætningen af hajer
reduceres.
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Artikel 20

2.
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Notfartøjer må ikke omlade fisk på havet.

Havskildpadder
1.
Medlemsstaterne gør deres yderste for at begrænse fiskeriets indvirkning på havskildpadder, bl.a. ved at anvende foranstaltningerne i stk. 2, 3 og 4.

Artikel 22
Begrænsning af fartøjsantallet

2.
For anvendelsen af alle fiskeredskaber gælder følgende
betingelser:
a) Havskildpadder, der fanges utilsigtet (på krog eller i net) eller
som bifangst, skal håndteres korrekt, hvilket bl.a. kan
omfatte genoplivning eller hurtig genudsætning.
b) Fartøjerne skal medføre det nødvendige udstyr til genudsætning af havskildpadder, der er fanget utilsigtet eller som
bifangst.
3.

For anvendelsen af not gælder følgende betingelser:

a) Det skal i videst muligt omfang undgås at indeslutte havskildpadder.
b) Der skal udarbejdes og anvendes specifikationer for egnede
redskaber, så bifangsterne af havskildpadder minimeres.
c) Der skal træffes alle fornødne foranstaltninger til at befri og
genudsætte indesluttede eller fangede havskildpadder.

1.
Rådet fastsætter efter proceduren i artikel 20 i forordning
(EF) nr. 2371/2002, hvor mange EF-notfartøjer der må fiske i
område 3. Antallet af fartøjer fastsættes til det antal EF-notfartøjer, der var registreret i IATTC’s fartøjsregister pr. 28. juni
2002.

2.
Medlemsstaterne sender hvert år inden den 10. december
Kommissionen en liste over de fartøjer, der føres deres flag, og
som agter at fiske efter tun i område 3. Fartøjer, som ikke er
opført på denne liste, betragtes som inaktive og må ikke fiske i
det pågældende år.

3.
I listerne anføres det interne nummer, som fartøjet har
fået tildelt i fiskerflåderegistret, jf. bilag I til forordning (EF)
nr. 26/2004, og den anvendte redskabstype.

Artikel 23
Beskyttelse af delfiner

d) Der skal træffes alle fornødne foranstaltninger til at overvåge
indretninger, der tiltrækker fisk, hvori havskildpadder kunne
blive fanget, så eventuelt fangede skildpadder kan slippes fri,
og ikke anvendte indretninger kan hales om bord.
4.

Kun EF-fiskerfartøjer, der fisker på betingelserne i aftalen om det
internationale program for bevarelse af delfiner, og som har fået
tildelt et loft for delfindødelighed (DML), må indeslutte stimer
eller grupper af delfiner med not ved fiskeri efter gulfinnet tun i
område 3.

For anvendelsen af langliner gælder følgende betingelser:

a) Der skal udvikles og anvendes kombinationer af krogformer,
agntyper, dybde, netdesign og fangstmetoder for at begrænse
utilsigtet fangst eller bifangster af havskildpadder og for at
bringe dødeligheden for havskildpadder ned.
b) Der skal medføres fornødent udstyr til genudsætning af
havskildpadder, der er fanget utilsigtet eller som bifangst,
herunder værktøj til at fjerne kroge og kappe liner samt
fiskeketsjere.
AFSNIT IV

Artikel 24
Anmodning om DML’er
Medlemsstaterne sender hvert år inden den 15. september
Kommissionen følgende:

a) en liste over de fartøjer med en lastekapacitet på over 363
metriske tons (400 short tons), der fører deres flag, og som
har anmodet om en DML for hele det følgende år

TEKNISKE FORANSTALTNINGER FOR OMRÅDE 3

Artikel 21
Omladning
1.
Fartøjer, der fisker ved hjælp af indretninger, der tiltrækker
fisk, må ikke anvende hjælpefartøjer.

b) en liste over de fartøjer med en lastekapacitet på over 363
metriske tons (400 short tons), der fører deres flag, og som
har anmodet om en DML for første eller andet halvår af det
følgende år
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c) for hvert fartøj, der anmoder om en DML, en attest, der
bekræfter, at fartøjet har alt fornødent materiel og udstyr
til beskyttelse af delfiner, og at fartøjsføreren har gennemgået
et anerkendt kursus i, hvordan delfiner reddes og slippes fri.
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Artikel 27
Havskildpadder
1.
Når det opdages, at der er en havskildpadde i nettet, skal
der gøres enhver rimelig indsats for at komme den til undsætning, inden den bliver filtret ind i nettet, herunder om nødvendigt indsætning af en speedbåd.

d) en liste over de fartøjer, der fører deres flag, og som kan
forventes at fiske i området i det følgende år.

Artikel 25
Fordeling af DML’er
1.
Medlemsstaterne sikrer sig, at anmodningerne om DML’er
opfylder betingelserne i aftalen om det internationale program
for bevarelse af delfiner og er forenelige med IATTC’s bevarelsesforanstaltninger.

2.
Kommissionen gennemgår listerne og undersøger, om de
opfylder betingelserne i aftalen om det internationale program
for bevarelse af delfiner og er forenelige med IATTC’s bevarelsesforanstaltninger, hvorefter den videresender dem til direktøren for IATTC. Hvis Kommissionens gennemgang af en
anmodning viser, at anmodningen ikke opfylder betingelserne
i dette stykke, meddeler den straks den pågældende medlemsstat, at hele eller en del af anmodningen ikke kan videresendes
til direktøren for IATTC, idet den samtidig angiver årsagerne
hertil.

3.
Kommissionen meddeler hver medlemsstat den samlede
DML, som den har fået tildelt til fordeling mellem de fartøjer,
der fører dens flag.

4.
Medlemsstaterne meddeler hvert år inden den 15. januar
Kommissionen, hvordan de har fordelt de tildelte DML’er
mellem de fartøjer, der fører deres flag.

2.
Hvis en havskildpadde er blevet filtret ind i nettet, skal
netspillet stoppes, så snart skildpadden kommer op af vandet,
og det må først startes igen, når skildpadden er viklet ud og
genudsat.

3.
Hvis en havskildpadde tages om bord på et fartøj, skal der
træffes alle fornødne foranstaltninger til at hjælpe den til at
komme sig, inden den genudsættes.

4.
Tunfiskerfartøjer må ikke kaste saltsække eller enhver
anden form for plastaffald i havet.

5.
Havskildpadder, der er fanget i indretninger, der tiltrækker
fisk, eller andre former for fiskeredskaber, skal slippes fri.

6.
Indretninger, der tiltrækker fisk, og som ikke anvendes i
forbindelse med fiskeriet, skal hales om bord.

AFSNIT V
TEKNISKE FORANSTALTNINGER FOR OMRÅDE 4

Artikel 28
Begrænsning af affald
5.
Kommissionen sender hvert år inden den 1. februar direktøren for IATTC en liste over, hvordan DML’erne er blevet
fordelt mellem EF-fiskerfartøjerne.

Artikel 26

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til i videst muligt
omfang at begrænse affald, genudsætning, spøgelsesfiskeri
(mistede og efterladte redskabers fangst), forurening fra fiskerfartøjer, fangst af fisk og andre dyr, der ikke er målarter, samt
indvirkningen på beslægtede eller afhængige arter, især udryddelsestruede arter.

Beskyttelse af andre ikke-målarter
1.
Notfartøjer genudsætter så hurtigt som muligt og i størst
muligt omfang alle havskildpadder, hajer, bugstribede boniter,
rokker, guldmakreller og andre ikke-målarter i uskadt stand.

AFSNIT VI
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 29
2.
Fiskerne skal tilskyndes til at udvikle og anvende metoder
og udstyr, der gør det lettere at genudsætte sådanne dyr på
hurtig og sikker vis.

Havpattedyr
1.
Det er forbudt at indeslutte stimer eller grupper af havpattedyr med not.
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2.
Stk. 1 gælder for alle EF-fiskerfartøjer, bortset fra dem, der
er omhandlet i artikel 23.
AFSNIT VII

Artikel 31
Ophævelse
Forordning (EF) nr. 973/2001 ophæves.

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30
Artikel 32

Komitologi
De foranstaltninger, der skal træffes i henhold til artikel 6,
stk. 4, og artikel 8, stk. 2, vedtages efter proceduren i artikel
30, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2007.
På Rådets vegne
H. SEEHOFER

Formand
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BILAG I
Liste over stærkt vandrende arter
— Hvid tun: Thunnus alalunga
— Almindelig tun: Thunnus thynnus
— Storøjet tun: Thunnus obesus
— Bugstribet bonit: Katsuwonus pelamis
— Rygstribet pelamide: Sarda sarda
— Gulfinnet tun: Thunnus albacares
— Sortfinnet tun: Thunnus atlanticus
— Thunninarter: Euthynnus spp.
— Sydlig tun: Thunnus maccoyii
— Auxidearter: Auxis spp.
— Havbrasen: Bramidae
— Marlinarter: Tetrapturus spp., Makaira spp.
— Sejlfiskarter: Istiophorus spp.
— Sværdfisk: Xiphias gladius
— Makrelgeddearter: Scomberesox spp., Cololabis spp.
— Guldmakrel: Coryphaena hippurus, Coryphanea equiselis
— Hajer: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae
— Hvaler (hvaler og marsvin): Physeteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae, Delphinidae.
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BILAG II
ICCAT’s liste over tun og beslægtede arter
— Almindelig tun: Thunnus thynnus
— Sydlig tun: Thunnus maccoyii
— Gulfinnet tun: Thunnus albacares
— Hvid tun: Thunnus alalunga
— Storøjet tun: Thunnus obesus
— Sortfinnet tun: Thunnus atlanticus
— Thunnin: Euthynnus alletteratus
— Bugstribet bonit: Katsuwonus pelamis
— Rygstribet pelamide: Sarda sarda
— Auxide: Auxis thazard
— Fregatmakrel: Auxis rochei
— Ustribet pelamide: Orcynopsis unicolor
— Wahoo: Acanthocybium solandri
— Plettet kongemakrel: Scomberomorus maculatus
— Atlantisk kongemakrel: Scomberomorus cavalla
— Vestafrikansk kongemakrel: Scomberomorus tritor
— Brasiliansk kongemakrel: Scomberomorus brasilliensis
— Prægtig kongemakrel: Scomberomorus regalis
— Sejlfisk: Istiophorus albicans
— Sort marlin: Makaira indica
— Blå marlin: Makaira nigricans
— Hvid marlin: Tetrapturus albidus
— Sværdfisk: Xiphias gladius
— Langnæbet spydfisk: Tetrapturus pfluegeri
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BILAG III
Fartøjers længde (artikel 6, stk. 2)
ICCAT’s definition af et fartøjs længde:
— For fiskerfartøjer, der er bygget efter den 18. juli 1982, 96 % af længden overalt målt på en vandlinje ved 85 % af den
mindste sidehøjde på spant over kølens overkant eller længden fra stævnens forkant til rorstammens akse på nævnte
vandlinje, hvis denne længde er større. I skibe konstrueret med styrlastighed skal den vandlinje, som længden måles
på, være parallel med konstruktionsvandlinjen.
— For fiskerfartøjer, der er bygget inden den 18. juli 1982, længden som opført i de nationale fartøjsregistre eller i
ethvert andet officielt skibsdokument.

BILAG IV
MINDSTEMÅL
(artikel 8, stk. 1)
Art

Mindstemål

Almindelig tun (Thunnus thynnus) (1)

6,4 kg eller 70 cm

Almindelig tun (Thunnus thynnus) (2)

10 kg eller 80 cm

Sværdfisk (Xiphias gladius) (3)

25 kg eller 125 cm (underkæbe)

(1) Dette mindstemål gælder kun for den østlige del af Atlanterhavet.
(2) Dette mindstemål gælder kun for Middelhavet.
(3) Dette mindstemål gælder kun for Atlanterhavet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 521/2007
af 11. maj 2007
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
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.

(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
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 12. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 11. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode

(1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

39,4
110,8
113,3
87,8

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

171,8
35,1
115,6
107,5

0709 90 70

TR
ZZ

107,0
107,0

0805 10 20

EG
IL
MA
ZZ

43,2
62,2
44,8
50,1

0805 50 10

AR
ZZ

50,0
50,0

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

86,7
79,9
81,7
96,5
123,8
127,6
88,5
85,4
96,3

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).
Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 522/2007
af 11. maj 2007
om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 31. særlige licitation, der
afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets
fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr.
1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr.
1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for
så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør
og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse
mængder interventionssmør, som de ligger inde med,
og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I
artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på
grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 31. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den
i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation,
fastsættes minimumssalgspriserne for interventionssmør og
forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. henholdsvis artikel 25 og
28 i nævnte forordning, som anført i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).
(2) EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).
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BILAG
Minimumssalgspriserne for smør og forarbejdningssikkerhedstillelsen for den 31. særlige licitation, der afholdes i
forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005
(EUR/100 kg)
Formel

A
Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Ubehandlet
smør

—

265,2

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Ubehandlet
smør

—

30

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Iblandingsmetode

Minimumssalgspris

Smør
≥ 82 %

Forarbejdningssikkerhedsstillelse

B
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 523/2007
af 11. maj 2007
om den 31. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005,
kapitel II, fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

kan differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets
fedtindhold og iblandingsmetoden. Forarbejdningssikkerhedsstillelsen, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr.
1898/2005, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr.
1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for
så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør
og koncentreret smør på EF's marked (2) kan interventionsorganerne ved løbende licitation sælge visse
mængder interventionssmør, som de ligger inde med,
og yde støtte for fløde, smør og koncentreret smør. I
artikel 25 i nævnte forordning er det fastsat, at der på
grundlag af de ved hver licitation indkomne bud fastsættes en minimumssalgspris for smør og en maksimumsstøtte for fløde, smør og koncentreret smør, der

(2)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 31. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den
i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende
licitation, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).
(2) EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 524/2007
af 11. maj 2007
om den 31. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005,
kapitel III, fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Der skal stilles en destinationssikkerhed, jf. artikel 53, stk.
4, i forordning (EF) nr. 1898/2005, for at sikre, at detailhandelen overtager det koncentrerede smør.

(3)

En gennemgang af de modtagne bud medfører, at licitationen skal være uden virkning.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 47 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1898/2005 af 9. november 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr.
1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's
marked (2) afholder interventionsorganerne en løbende
licitation for ydelse af støtte for koncentreret smør. I
artikel 54 i nævnte forordning er det fastsat, at der
under hensyntagen til de ved hver særlig licitation
indkomne bud fastsættes en maksimumsstøtte for
koncentreret smør med et fedtstofindhold på mindst
96 %.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det besluttes, at den 31. særlige licitation, der er afholdt i
forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel
III, fastsatte løbende licitation, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).
(2) EUT L 308 af 25.11.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2107/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 20).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 525/2007
af 11. maj 2007
om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 63. dellicitation under den
løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, litra c), og

dellicitation, en minimumssalgspris, eller det besluttes
ikke at give tilslag.
(3)

På baggrund af de modtagne bud bør der fastsættes en
minimumssalgspris.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

ud fra følgende betragtninger:
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
(1)

(2)

I henhold til artikel 21 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr.
1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (2) har interventionsorganerne udbudt visse mængder smør, som de
ligger inde med, til salg ved løbende licitation.
Ifølge artikel 24a i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes der på grundlag af de bud, der modtages ved hver

Artikel 1
I forbindelse med den 63. dellicitation i henhold til forordning
(EF) nr. 2771/1999, for hvilken fristen for indgivelse af bud
udløb den 8. maj 2007, fastsættes minimumssalgsprisen for
smør til 248,00 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).
(2) EFT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1802/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 3).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 526/2007
af 11. maj 2007
om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97
af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter
for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for
frosset bøffelkød (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 936/97 fastsætter
betingelserne for licensansøgninger og udstedelse af
importlicenser for kød som omhandlet i samme forordnings artikel 2, litra f).
I artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97 blev den
mængde fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet,
der opfylder definitionen i samme bestemmelse, og som

kan indføres på særlige betingelser i perioden fra 1. juli
2006 til 30. juni 2007, fastsat til 11 500 t.
(3)

Det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved
denne forordning, dog kun kan anvendes i hele deres
gyldighedsperiode med forbehold af de bestående
ordninger på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
De mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i perioden 1. til 5. maj 2007 vedrørende
fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som omhandlet i
artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97, imødekommes
fuldstændigt.
2.
Der kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning
(EF) nr. 936/97 i løbet af de fem første dage af juni 2007
indgives licensansøgninger for 9 751,474 t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. maj 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s.
nr. 1913/2005 (EUT L 307
(2) EFT L 137 af 28.5.1997, s.
nr. 317/2007 (EUT L 84 af

21. Senest ændret ved forordning (EF)
af 25.11.2005, s. 2).
10. Senest ændret ved forordning (EF)
24.3.2007, s. 4).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 527/2007
af 10. maj 2007
om forbud mod fiskeri efter brosme i EF-farvande og internationale farvande i ICES-område V, VI
og VII fra fartøjer, der fører spansk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af
20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig
artikel 26, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den
pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Opbrugt kvote
Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er
omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag
omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den
dato, der fastsat i det pågældende bilag.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december
2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har
fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til
denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme
bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i
den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at
den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

Forbud
Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne
forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat,
er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.
Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster
af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den
pågældende dato.
Artikel 3
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
(2) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36
af 8.2.2007, s. 6).
(3) EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Ænddret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 22).
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BILAG

Nr.

06

Medlemsstat

Spanien

Bestand

USK/567EI.

Art

Brosme (Brosme brosme)

Område

EF-farvande og internationale farvande i ICES-område V, VI
og VII

Dato

31. marts 2007
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 528/2007
af 10. maj 2007
om forbud mod fiskeri efter torsk i norske farvande i ICES-område I og II fra fartøjer, der fører
portugisisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af
20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig
artikel 26, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den
pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Opbrugt kvote
Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er
omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag
omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den
dato, der fastsat i det pågældende bilag
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december
2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har
fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til
denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme
bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i
den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at
den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

Forbud
Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne
forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat,
er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.
Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster
af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den
pågældende dato.
Artikel 3
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
(2) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36
af 8.2.2007, s. 6).
(3) EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2007 (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 22).
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Nr.

07

Medlemsstat

Portugal

Bestand

COD/1N2AB.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Norske farvande i ICES-område I og II

Dato

13. april 2007
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 529/2007
af 11. maj 2007
om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset kød af hornkvæg henhørende
under KN-kode 0202 og varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (1. juli 2007 til
30. juni 2008)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

har opnået importrettigheder, være i stand til i løbet af
kontingentperioden at beslutte, hvornår de ønsker at
ansøge om importlicens på basis af deres aktuelle
handelsstrømme. Ifølge nævnte forordning udløber licensernes gyldighedsperiode den sidste dag i importtoldkontingentperioden.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens
tiltrædelse,

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni
1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen
med import- og eksportlicenser for oksekød og om
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (3) og
Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af
9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) bør gælde for
importlicenser, der er udstedt i henhold til nærværende
forordning, medmindre undtagelser er berettiget.

(4)

Kontingentet for 2006/07 blev forvaltet efter Kommissionens forordning (EF) nr. 704/2006 af 8. maj 2006 om
åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød
af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for
varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (1. juli
2006 til 30. juni 2007) (5). Nævnte forordning indførte
en forvaltningsmetode, der er baseret på importmængden
for at sikre, at kontingentet tildeles rigtige erhvervsdrivende, der kan importere oksekød uden utilbørlig spekulation.

(5)

Erfaringen fra anvendelsen af denne metode viser, at der
er positive resultater, og det er derfor hensigtsmæssigt at
opretholde samme forvaltningsmetode for kontingentåret
fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastlægge en referenceperiode for omfattede
indførsler, der er lang nok til at vise en repræsentativ
import, men også tilstrækkelig kort til at afspejle den
seneste udvikling i handelen.

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge WTO’s CXL-liste skal Fællesskabet åbne et årligt
toldkontingent for import af 53 000 tons frosset
oksekød henhørende under KN-kode 0202 og varer
henhørende under KN-kode 0206 29 91 (løbenummer
09.4003). Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for kontingentåret 2007/08, der begynder den
1. juli 2007.

(2)

I henhold til artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1254/1999 bør importen i Fællesskabet forvaltes ved
hjælp af importlicenser. Det er imidlertid hensigtsmæssigt
at administrere dette kontingent ved først at tildele
importrettigheder og derpå udstede importlicenser efter
artikel 6, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr.
1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for
administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2). På denne måde burde erhvervsdrivende, der

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s.
nr. 1913/2005 (EUT L 307
(2) EUT L 238 af 1.9.2006,
nr. 289/2007 (EUT L 78 af

21. Senest ændret ved forordning (EF)
af 25.11.2005, s. 2).
s. 13. Ændret ved forordning (EF)
17.3.2007, s. 17).

(3) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1965/2006 (EUT L 408 af 30.12.2006, s. 26. Berigtiget i EUT
L 47 af 16.2.2007, s. 21).
4
( ) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).
(5) EUT L 122 af 9.5.2006, s. 8. Ændret ved forordning (EF)
nr. 1965/2006.
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For at sikre lige vilkår for alle ansøgere i hele Fællesskabet bør der fastsættes en overgangsforanstaltning for
indførsler i Bulgarien og Rumænien inden den
31. december 2006. Den indsendte ansøgning skal indeholde en for medlemsstatens myndigheder tilfredsstillende dokumentation for, at sådanne indførsler, som
anvendes som referencemængde med hensyn til dette
kontingent, stammede fra virksomheder og tredjelande
eller dele af tredjelande som omhandlet i artikel 9 i
Rådets beslutning 79/542/EØF (1), artikel 8, stk. 1), i
Rådets direktiv 2002/99/EF (2) og artikel 11 og 12 i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
854/2004 (3).

Forordning (EF) nr. 1301/2006 fastsætter specielt detaljerede bestemmelser om ansøgninger om importrettigheder, ansøgernes status og udstedelsen af importlicenser.
Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1301/2006 bør fra
den 1. juli 2007 anvendes for importlicenser udstedt i
henhold til nærværende forordning med forbehold af
yderligere betingelser, som er fastsat i nærværende
forordning.

L 123/27

Toldkontingentet har løbenummer 09.4003.

2.
Værditolden i den fælles toldtarif for det i stk. 1 omhandlede kontingent er på 20 %.

Artikel 2
1.
Importtoldkontingentet i artikel 1, stk. 1, administreres
ved først at tildele importrettigheder og derpå udstede importlicenser.

2.
Forordning (EF) nr. 1445/95, (EF) nr. 1291/2000 og (EF)
nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3
I forbindelse med denne forordning:
(8)

For at forebygge spekulation bør der fastsættes en
sikkerhed for importrettigheder for hver ansøger i forbindelse med kontingentet.
a) svarer 100 kg ikke-udbenet kød til 77 kg udbenet kød

(9)

For at forpligte de erhvervsdrivende til at ansøge om
importlicenser for alle de tildelte importrettigheder bør
det fastsættes, at en sådan forpligtelse er et primært krav
som omhandlet i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (4).

b) betragtes kød, der er frosset til en indre temperatur på
– 12 °C eller derunder, når det føres ind på EF's toldområde,
som frosset kød.

Artikel 4
(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Der åbnes herved et toldkontingent for import af frosset
kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og varer
henhørende under KN-kode 0206 29 91 på i alt 53 000 tons,
udtrykt som udbenet kød, for perioden fra 1. juli 2007 til 30.
juni 2008.
(1) EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).
(2) EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.
3
( ) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af
25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.
(4) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1913/2006.

1.
Med hensyn til anvendelsen af artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1301/2006 skal ansøgere om importrettigheder fremlægge
bevis for, at de mellem den 1. maj 2006 og den 30. april 2007
efter de relevante toldbestemmelser har importeret, eller at der
på deres vegne er blevet importeret, en mængde oksekød
henhørende under KN-kode 0201, 0202, 0206 10 95 eller
0206 29 91 (i det følgende benævnt »referencemængde«).

2.
Et selskab, der er oprettet ved fusion af selskaber, som
hvert især har importeret referencemængder, kan benytte disse
referencemængder som grundlag for sin ansøgning.

3.
Hvis referencemængden vedrører indførsler i Bulgarien
eller Rumænien inden den 31. december 2006, skal ansøgerne
om importrettigheder dokumentere, at disse indførsler stammede fra virksomheder og tredjelande eller dele af tredjelande
som omhandlet i artikel 9 i beslutning 79/542/EØF, artikel 8,
stk. 1, i direktiv 2002/99/EF og artikel 11 og 12 i forordning
(EF) nr. 854/2004.
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Medlemsstatens myndigheder afgør, hvad der er acceptabel
dokumentation for bevis for overholdelse af betingelserne i
første afsnit.

2.
Importlicensansøgningerne skal omfatte alle de fordelte
mængder. Denne forpligtelse er et primært krav som omhandlet
i artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Artikel 5
1.
Ansøgninger om importrettigheder
kl. 13.00, belgisk tid, den 1. juni 2007.

12.5.2007

Artikel 8
indgives

senest

Den samlede mængde, for hvilken der ansøges om importrettigheder, må ikke overstige ansøgerens referencemængder. Ansøgninger, der ikke opfylder denne betingelse, afvises af de kompetente myndigheder.
2.
Der bør stilles en sikkerhed på 6 EUR pr. 100 kg udbenet
vægt samtidig med ansøgningen om importrettigheder.
3.
Senest kl. 13.00 belgisk tid den tredje fredag efter udløbet
af den i stk. 1 omhandlede periode for indgivelse af ansøgninger
meddeler medlemsstaterne Kommissionen de samlede mængder,
der er ansøgt om.

1.
Der kan kun indgives licensansøgninger i den medlemsstat, hvor ansøgeren har opnået importrettigheder under kontingentet i artikel 1, stk. 1.

Ved hver udstedelse af importlicens nedsættes de opnåede
importrettigheder med en tilsvarende mængde, og den
sikkerhed, der er stillet efter artikel 5, stk. 2, frigives straks i
forhold hertil.

2.
Importlicenserne udstedes efter ansøgning fra de importører, der har fået tildelt importrettigheder, og i deres navn.

3.

I licensansøgningerne og licenserne anføres:

Artikel 6
1.
Importrettighederne tildeles fra den syvende til den
sekstende arbejdsdag efter udløbet af den meddelelsesperiode,
der omhandles i artikel 5, stk. 3.
2.
Hvis anvendelsen af den fordelingskoefficient, der
omhandles i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1301/2006, medfører, at der tildeles færre importrettigheder
end dem, der er ansøgt om, frigives den sikkerhed, der er
stillet efter artikel 5, stk. 2, i nærværende forordning, straks i
forhold hertil.

a) i rubrik 16 en af følgende grupper af KN-koder:
— 0202 10 00, 0202 20
— 0202 30, 0206 29 91;
b) i rubrik 20 kontingentets løbenummer (09.4003) og en af
angivelserne i bilaget til denne forordning.

Artikel 7
1.
De mængder, der er tildelt under det kontingent, der
omhandles i artikel 1, stk. 1, kan kun overgå til fri omsætning,
hvis der fremlægges en importlicens.

Artikel 9
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 11. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

12.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG
Angivelser omhandlet i artikel 8, stk. 3, litra b)
— På bulgarsk:

Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007]

— på spansk:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 529/2007]

— på tjekkisk:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007)

— på dansk:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007)

— på tysk:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007)

— på estisk:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007)

— på græsk:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007]

— på engelsk:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007)

— på fransk:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 529/2007]

— på italiensk:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007]

— på lettisk:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007)

— på litauisk:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007)

— på ungarsk:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet)

— på maltesisk:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007)

— på nederlandsk:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007)

— på polsk:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007)

— på portugisisk:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 529/2007]

— på rumænsk:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 529/2007]

— på slovakisk:

Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007]

— på slovensk:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007)

— på finsk:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007)

— på svensk:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007)
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II
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
ikke er obligatorisk)

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 4. maj 2007
om ophævelse af forbud mod transport af visse animalske produkter på øen Cypern i henhold til
Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 og fastsættelse af vilkår for transport af disse produkter
(meddelt under nummer K(2007) 1911)
(EØS-relevant tekst)

(2007/330/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

Cyperns regering ikke udøver faktisk kontrol, kan
forbuddet ophæves for så vidt angår fersk fisk og
honning.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(4)

Det er nødvendigt at sikre, at ophævelsen af forbuddene
ikke bringer folke- og dyresundheden i fare. Det er ligeledes nødvendigt at garantere fødevaresikkerheden i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr.
1480/2004 (2), hvori fastsættes særlige regler for varer,
der ankommer fra områder, hvor Republikken Cyperns
regering ikke udøver faktisk kontrol, til områder, hvor
regeringen udøver faktisk kontrol. Der bør derfor fastsættes visse vilkår for handel med de berørte produkter.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 866/2004 af 29.
april 2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol
nr. 10 til tiltrædelsesakten (1), særlig artikel 4, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Indtil Cypern genforenes, suspenderes EU-retten i
henhold til artikel 1, stk. 1, i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten i de områder af Republikken Cypern, som
Republikken Cyperns regering ikke udøver faktisk
kontrol over.

Af hensyn til folke- og dyresundheden er det i henhold til
forordning (EF) nr. 866/2004 forbudt at transportere
animalske produkter over linjen mellem de områder,
hvor Republikken Cyperns regering ikke udøver faktisk
kontrol, til områder, hvor regeringen udøver faktisk
kontrol.

Som et første skridt og på baggrund af produktionen i de
områder af Republikken Cypern, hvor Republikken

(1) EUT L 161 af 30.4.2004, s. 128. Berigtiget i EUT L 206 af
9.6.2004, s. 51. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 1283/2005 (EUT L 203 af 4.8.2005, s. 8).

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Forbuddene i artikel 4, stk. 9, i forordning (EF) nr. 866/2004
vedrørende transport af animalske produkter over linjen mellem
de områder af Republikken Cypern, hvor Republikken Cyperns
regering ikke udøver faktisk kontrol, til områder, hvor regeringen udøver faktisk kontrol, finder ikke længere anvendelse
for så vidt angår de animalske produkter, der er omhandlet i
bilag I og II til denne beslutning.
(2) EUT L 272 af 20.8.2004, s. 3.
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Vilkårene for handel med de angivne animalske produkter er fastsat i de respektive bilag.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen

BILAG I
Fersk fisk
A. Animalsk produkt: fersk fisk
B. Vilkår
1. Fersk fisk skal landes direkte fra fiskerfartøjer, på hvilke fangster opbevares i under 24 timer. De pågældende
fiskerfartøjer skal operere i overensstemmelse med betingelserne i afsnit VIII, kapitel I, del IA og II, i bilag III til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser
for animalske fødevarer (1).
Uafhængige eksperter, der er udpeget af Kommissionen, skal inspicere fartøjerne og sende Kommissionen en liste
over de fartøjer, der overholder bestemmelserne. Kommissionen fremsender listen til de kompetente veterinærmyndigheder i Republikken Cypern og offentliggør den på sit websted.
2. Alle sendinger af fersk fisk skal ledsages af et dokument, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 2 i
forordning (EF) nr. 1480/2004. Dette dokument skal udstedes af det tyrkisk-cypriotiske handelskammer, som er
bemyndiget hertil af Kommissionen efter aftale med Republikken Cyperns regering, eller af et andet organ, der er
bemyndiget hertil af nævnte regering. Dokumentet skal udstedes efter proceduren i artikel 4, stk. 5 og 6, i
forordning (EF) nr. 866/2004 og skal angive, at fisken landes direkte fra fiskerfartøjer, som er på den i punkt 1
nævnte liste over fartøjer, der overholder bestemmelserne; listen skal være behørigt forelagt.
3. Fersk fisk skal være bestemt til detailforretninger eller restauranter eller salg direkte til forbrugerne.
(1) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.
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BILAG II
Honning til konsum
A. Animalsk produkt: honning til konsum
B. Vilkår
1. Honningen skal udelukkende fremstilles af producenter, der er bosiddende i de områder af Republikken Cypern,
hvor Republikken Cyperns regering ikke udøver faktisk kontrol.
2. Honningen skal transporteres
a) enten i løs vægt
b) eller pakket i individuelle beholdere, der egner sig til markedsføring, på en virksomhed, som har udstyr dertil, i
overensstemmelse med del A, afsnit II, i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004
af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1).
3. Hver sending af honning skal ledsages af et dokument, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 2 i forordning
(EF) nr. 1480/2004. Dette dokument skal udstedes af det tyrkisk-cypriotiske handelskammer, som er bemyndiget
hertil af Kommissionen efter aftale med Republikken Cyperns regering, eller af et andet organ, der er bemyndiget
hertil af nævnte regering. Dokumentet skal udstedes efter proceduren i artikel 4, stk. 5 og 6, i forordning (EF)
nr. 866/2004 og skal angive, at vilkårene i punkt 1 er overholdt.
4. Der må først foregå handel, når Kommissionen har fået tilsendt resultaterne af analyserne af ti prøver fra produktionskæden, der er taget af uafhængige eksperter udpeget af Kommissionen. Kommissionen meddeler de kompetente veterinærmyndigheder i Republikken Cypern resultaterne af analyserne og offentliggør dem på sit websted.
Analyserne skal foretages i et godkendt laboratorium som defineret i artikel 2, litra f), i Rådets direktiv 96/23/EF af
29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i
levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning
89/187/EØF og 91/664/EØF (2). Prøverne skal anvendes således:
a) seks af prøverne til test for antibiotika (gruppe B1) og carbamater og pyrethroider (gruppe B2, antiparasitære
stoffer)
b) fire af prøverne til test for pesticider (gruppe B3a, organiske klorforbindelser og gruppe B3b, organiske fosforforbindelser) og tungmetaller (gruppe B3c).
5. Prøveudtagningen og analyserne i punkt 4 skal gentages hvert år.
6. For honning, som transporteres i henhold til denne beslutning, gælder bestemmelserne i Rådets direktiv
2001/110/EF af 20. december 2001 om honning (3).

(1) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.
(2) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.
(3) EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47.
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HENSTILLINGER

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS HENSTILLING
af 3. maj 2007
om overvågning af acrylamidindholdet i fødevarer
(meddelt under nummer K(2007) 1873)
(EØS-relevant tekst)

(2007/331/EF)
producenter og forarbejdningsvirksomheder med at identificere metoder til at reducere acrylamid i deres respektive produkter. Der er siden 2002 gjort en kraftig indsats
for at reducere acrylamidindholdet i forarbejdede fødevarer.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 155, andet led, og

(3)

Det er nødvendigt at indsamle pålidelige data om acrylamidindholdet i fødevarer i en periode på mindst 3 år i
hele Fællesskabet, for at man kan få et klart billede af
acrylamidindholdet i de fødevarer, som vides at have et
stort acrylamidindhold og/eller i betragteligt omfang
bidrager til indtagelsen via kosten for befolkningen som
helhed og for særligt sårbare grupper som spædbørn og
småbørn.

(4)

Det er vigtigt, at sådanne data indberettes årligt til EFSA,
som vil sikre, at dataene samles i en database.

(5)

Analyseresultaterne vil blive evalueret med henblik på at
vurdere, hvor effektive de frivillige foranstaltninger er.
Det overvågningsprogram, som denne henstilling
omhandler, kan tilpasses når som helst, hvis de indhøstede erfaringer giver anledning hertil,

som tager følgende i betragtning:

(1)

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA)
Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden
vedtog den 19. april 2005 en erklæring om acrylamid i
fødevarer, hvori det tilsluttede sig den risikovurdering af
acrylamid i fødevarer, som Det Fælles FAO-WHOekspertudvalg for Tilsætningsstoffer i Levnedsmidler
(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
— JECFA) foretog i februar 2005. I vurderingen konkluderede JECFA, at eksponeringsmargenerne for personer
med et gennemsnitligt eller højt forbrug var lave for en
forbindelse, der er genotoksisk og kræftfremkaldende, og
at dette kan være foruroligende for så vidt angår menneskers sundhed. Der bør derfor fortsat gøres en relevant
indsats for at reducere acrylamidkoncentrationer i fødevarer.

Fødevareindustrien og medlemsstaterne har undersøgt
forskellige måder, acrylamid dannes på. Fødevarebranchen har udarbejdet frivillige foranstaltninger, f.eks.
den såkaldte værktøjskassemetode (1), som hjælper

(1) »Værktøjskassen« indeholder 13 forskellige parametre (»redskaber«)
opdelt i 4 hovedkategorier (»redskabsgrupper«), som fødevareproducenter efter eget valg kan anvende i overensstemmelse med deres
specifikke behov for at reducere acrylamidindholdet i deres
produkter. De 4 grupper er agronomiske faktorer, opskriften på
tilberedningen af fødevaren, forarbejdning og endelig tilberedning.

HENSTILLER:

1) at medlemsstaterne i 2007, 2008 og 2009 hvert år gennemfører overvågning i overensstemmelse med bilag I af acrylamidindholdet i de fødevarer, der er anført i samme bilag
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2) at medlemsstaterne senest den 1. juni hvert år indberetter
overvågningsdataene for det foregående år til EFSA med de
oplysninger og i det format, der er angivet i bilag II, så disse
data kan samles i en enkelt database

3) at medlemsstaterne i forbindelse med overvågningsprogrammet anvender de prøveudtagningsmetoder, der er
fastsat i del B i bilaget til Kommissionens forordning (EF)
nr. 333/2007 af 28. marts 2007 om prøveudtagnings- og
analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly,
cadmium, kviksølv, uorganisk tin, 3-MCPD og benzo(a)pyren
i fødevarer (1), for at sikre, at prøverne er repræsentative for
det parti, der er udtaget prøver af

(1) EUT L 88 af 29.3.2007, s. 29.

12.5.2007

4) at medlemsstaterne gennemfører acrylamidanalyserne i
overensstemmelse med kriterierne i punkt 1 og 2 i bilag
III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med
henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne
overholdes (2).

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2007.
På Kommissionens vegne
Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen

(2) EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004,
s. 1. Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363
af 20.12.2006, s. 1).
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BILAG I
A. Prøveudtagningssteder og -procedure:
1. Der bør udtages prøver af produkter i afsætningsleddet (f.eks. i supermarkeder, mindre butikker, bagerier, pomfritboder
og restauranter), hvor der er god sporbarhed, eller på produktionssteder. Om muligt (1) bør der udtages prøver af
produkter med oprindelse i en af medlemsstaterne.
2. Prøveudtagning og analyse bør gennemføres, inden prøvens holdbarhedsdato udløber.

B. Produkter, prøveantal og -frekvens, analysekrav
1. Skema 1 indeholder en oversigt over det anbefalede minimumsantal prøver, der skal analyseres årligt for de enkelte
produktkategorier. Medlemsstaterne opfordres til om muligt at udtage et højere antal prøver. Fordelingen af prøver pr.
medlemsstat er baseret på befolkningstal, dog udtages der mindst 4 prøver pr. produkt pr. medlemsstat.
2. Det angivne antal prøver er det minimumsantal prøver, der skal udtages årligt. Hvis der gælder særlige betingelser
(f.eks. prøveudtagning to gange årligt), fremgår det af punkt C i bilag I for de enkelte produktgrupper.
3. Da hver produktkategori omfatter mange forskellige produkter med forskellige specifikationer, bør der fremlægges
supplerende oplysninger for alle de produkter, der udtages prøver af (jf. punkt C i bilag I). For at få et billede af
tendenser over tid er det vigtigt, at der om muligt hvert år udtages prøver af produkter med ens specifikationer (f.eks.
samme type brød eller samme handelsmærke). For pomfritter, der udtages prøver af på små salgssteder, bør de samme
salgssteder om muligt udvælges hvert år.
4. Hvis man for produkter med ens specifikationer gentagne gange får resultater, der ligger under bestemmelsesgrænsen
(LOQ), kan produktet udskiftes med et andet produkt, forudsat at det tilhører samme produktkategori og at der gives
en beskrivelse af produktet.
5. For at sikre, at analyseresultaterne er sammenlignelige, bør der vælges metoder, hvormed man kan opnå en LOQ på
30 μg/kg (kraftigste SRM-signal) for brød og babymad og 50 μg/kg for kartoffelprodukter, andre kornprodukter, kaffe
og andre produkter. Resultaterne indberettes korrigeret for genfinding.

(1) I ekstraordinære tilfælde findes et givet produkt kun på markedet som import fra et tredjeland. I så fald kan der udtages prøver af det
importerede produkt.

L 123/35

4

4

4

6

4

14

4

MT

NL

PT

PL

SE

202

8

4

20

4

6

4

4

4

4

4

14

202

8

4

20

4

4

4

14

4

6

4

4

4

4

4

20

4

4

20

4

4

14

4

202

8

4

20

4

4

4

14

4

6

4

4

4

4

4

20

4

4

20

4

4

14

4

24

4

4

4

4

202

8

4

20

4

4

4

14

4

6

4

4

4

4

4

20

4

4

20

4

4

14

4

24

4

4

4

4

Morgenmadscerealier (5)

202

8

4

20

4

4

4

14

4

6

4

4

4

4

4

20

4

4

20

4

4

14

4

24

4

4

4

4

Kiks, herunder
babykiks (6)

202

8

4

20

4

4

4

14

4

6

4

4

4

4

4

20

4

4

20

4

4

14

4

24

4

4

4

4

Ristet kaffe (7)

202

8

4

20

4

4

4

14

4

6

4

4

4

4

4

20

4

4

20

4

4

14

4

24

4

4

4

4

202

8

4

20

4

4

4

14

4

6

4

4

4

4

4

20

4

4

20

4

4

14

4

24

4

4

4

4

Forarbejdet
Babymad på dåse babymad baseret
på kornprodukter
(8)
(9)

224

8

8

14

8

4

8

14

8

8

4

4

4

4

8

14

8

8

14

8

4

14

8

14

8

4

8

8

Andre produkter
(10)

2 042

80

44

194

44

40

44

140

44

62

40

40

40

40

44

194

44

44

194

44

40

140

44

230

44

40

44

44

I alt

Den Europæiske Unions Tidende

202

8

4

4

LT

LV

RO

4

4

4

14

4

IE

LU

20

4

20

IT

BG

4

4

FI

HU

UK

4

4

FR

4

4

4

20

GR

4

20

4

EE

SI

4

14

ES

4

24

4

4

4

4

Brød (4)

DA

SK

20

4

DK

4

DE

24

4

24

CZ

I alt

4

4

BE

CY

4

4

4

AT

Kartoffelchips (2)

Spiseklare
pomfritter (1)

Salgsland

Forstegte
pomfritter/
kartoffelprodukter til
tilberedning i
hjemmet (3)

Minimumsantal prøver pr. produktkategori

Skema 1

L 123/36
12.5.2007

12.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C. Supplerende oplysninger, der som minimum skal fremlægges for de enkelte produkter
De supplerende oplysninger, der som minimum skal fremlægges for de enkelte produkter, der er udtaget prøver af,
fremgår af punkt 1-10. Medlemsstaterne opfordres til at fremlægge mere detaljerede oplysninger.

1. Spiseklare pomfritter: Prøveudtagning to gange om året i marts og november (1), således at man opnår det samlede
antal prøver, der er anført i skemaet. Der bør udtages prøver af spiseklare produkter på små salgssteder, fastfoodkæder og i restauranter. Om muligt bør prøveudtagningen hvert år finde sted på de samme salgssteder.
Særlige oplysninger, der skal fremlægges: råvarer (friske kartofler eller præfabrikata), tilsætning af andre ingredienser.

2. Kartoffelchips: Prøveudtagning to gange om året i marts og november (1), således at man opnår det samlede antal
prøver, der er anført i skemaet.
Særlige oplysninger, der skal fremlægges: råvarer (friske kartofler eller præfabrikata), tilsætning af andre ingredienser,
aromaer eller tilsætningsstoffer.

3. Forstegte pomfritter/kartoffelprodukter til tilberedning i hjemmet: Herunder produkter, der sælges frosne. Prøveudtagning to
gange om året i marts og november (1), således at man opnår det samlede antal prøver, der er anført i skemaet.
Analyserne af de enkelte prøver bør gennemføres efter tilberedning af produktet (f.eks. ved stegning eller i ovn).
Tilberedningen bør finde sted i laboratoriet i overensstemmelse med mærkningens anvisninger. Særlige oplysninger,
der skal fremlægges: råvarer (friske kartofler eller præfabrikata), tilsætning af andre ingredienser, produktets salgstilstand (frisk eller frosset), tilberedningsbetingelser ifølge mærkningen.

4. Brød:
Særlige oplysninger, der skal fremlægges: brødtype (tørret eller ikke-tørret), fiberindhold, korntype, gæret/ugæret,
gæringstype (f.eks. gær), andre ingredienser. Valget af den brødtype, der udtages prøver af, bør afspejle kostvanerne i
de enkelte lande.

5. Morgenmadscerealier: Undtagen mysli og grød. Særlige oplysninger, der skal fremlægges: korntype, andre ingredienser
(f.eks. sukker, nødder, honning og chokolade).

6. Kiks, herunder babykiks:
Særlige oplysninger, der skal fremlægges: bløde eller hårde, til normal kost eller diabeteskost, komplet ingrediensliste.

7. Ristet kaffe:
Særlige oplysninger, der skal fremlægges: ristningsgrad (f.eks. mellem eller mørk), bønnetype (hvis oplysningerne
foreligger), solgt formalet eller som hele bønner.

8. Babymad på dåse:
Prøveudtagningen bør fokusere på fødevarer, der indeholder kartofler, rodfrugter eller korn. Særlige oplysninger, der
skal fremlægges: dåsens sammensætning.

9. Forarbejdet babymad baseret på kornprodukter: Analyser foretages af produkterne, som de sælges.
Særlige oplysninger, der skal fremlægges: korntype, andre ingredienser.
(1) Hvis fødevarerne er fremstillet af kartoffelpræfabrikata, er det ikke nødvendigt at udtage prøver to gange om året.
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10. Andre produkter: Denne kategori omfatter kartoffelprodukter, kornprodukter, kaffeprodukter, kakaoprodukter og mad
til spædbørn, som ikke falder ind under ovennævnte produktkategorier (f.eks. kartoffelrøsti, honningkager og
kaffeerstatning). Valget af, hvad der udtages prøver af, bør afspejle kostvanerne i medlemsstaterne. Det er måske
nødvendigt at foretage analysen efter tilberedning ifølge mærkningen. I så fald bør det angives, hvilke betingelser der
er anvendt.
Særlige oplysninger, der skal fremlægges: detaljeret produktbeskrivelse (f.eks. vigtigste ingredienser), tilberedningsbetingelser ifølge mærkningen.
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B. Forklarende bemærkninger vedrørende indberetningsformatet
Indberettende land: Den medlemsstat, hvor overvågningen har fundet sted.
År: Prøveudtagningsår.
Prøvekode: Prøvens identifikationskode givet af laboratoriet.
Produktkategori: Nummeret på produktkategorien ifølge skema 1 i bilag I (tal fra 1 til 10 indsættes, f.eks. pomfritter = 1 og
kartoffelchips = 2).
Produktnavn: Herunder produktnavn på engelsk og på originalsproget.
Produktbeskrivelse: Der bør gives en kort produktbeskrivelse, hvor som minimum de oplysninger, der kræves i henhold til
punkt C i bilag I, tages i betragtning.
Producent: Producentnavn, hvis det foreligger.
Produktionsland: Hvis det foreligger. Der anvendes ISO-kode for produktionslande (ISO-koder, se skema 1, første kolonne, i
bilag I). I henhold til punkt A i bilag I bør det produkt, prøven er udtaget af, om muligt have oprindelse i en af
medlemsstaterne (jf. fodnote 1 i bilag I).
Holdbarhedsdato: Som den fremgår af mærkningen. Datoen angives i formatet dd/mm/åå.
Produktionsdato: Som den fremgår af mærkningen (hvis den fremgår). Datoen angives i formatet dd/mm/åå.
Prøveudtagningsdato: Dato for prøveudtagning. Datoen angives i formatet dd/mm/åå.
Prøveudtagningssted: Sted, hvor prøven blev udtaget, f.eks. supermarked, lille butik, bageri og fastfood-kæde.
Pakningsstørrelse: Størrelsen (g) på pakningen med det produkt, hvorfra enkeltprøverne er udtaget (hvis relevant).
Prøvens vægt: Den samlede prøves vægt (g).
Tilberedningsbetingelser: Tilberedningsbetingelserne bør oplyses, når det drejer sig om forstegte pomfritter eller andre
kartoffelprodukter til tilberedning i hjemmet (produktkategori 3), som bør tilberedes forud for prøveudtagning og
analyse. Mærkningens tilberedningsanvisninger bør følges og anføres i denne rubrik. Det samme gælder for visse
»Andre produkter« (produktkategori 10).
Analysedato: Hvis prøven blev homogeniseret og opbevaret inden analysen, bør den faktiske begyndelsesdato for analyseproceduren angives. I sådanne tilfælde bør der gives nærmere oplysninger om opbevaringsbetingelserne.
Akkrediteret metode: Der anføres »J« (ja) eller »N« (nej), afhængigt af om analyseresultatet er tilvejebragt ved anvendelse af en
metode, der er akkrediteret ifølge EN ISO 17025.
Analysemetode: Der oplyses, hvilken analysemetode der er blevet anvendt (GC-MS med derivatisering, GC-MS uden
derivatisering, LC-MS-MS eller anden metode), og der gives en kort beskrivelse af prøveklargøringen (f.eks. oprensningsprocedure).
Nærmere oplysninger om præstationsprøvninger: Der gives oplysninger om den, der har tilrettelagt præstationsprøvningen,
prøvningsplanens nummer, rundens nummer, matrix og z-score (1) i følgende kortform: tilrettelægger/plan/runde/matrix/z-score.
Acrylamidindhold: I μg/kg korrigeret for genfinding.
Detektionsgrænse: I μg/kg.
Bestemmelsesgrænse: I μg/kg.
Måleusikkerhed: Hvis oplysningerne foreligger, angives måleusikkerheden (interval i %).

(1) NB: Z-score anvendes udelukkende til at bedømme dataenes kvalitet. Oplysningerne behandles fortroligt.
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