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(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE
BESLUIT Nr. 2/94 VAN HET COMITÉ
VOOR DOUANESAMENWERKING ACS-EG

van 25 november 1994

tot wijziging van Besluit nr. 4/93 houdende afwijking van de definitie van het begrip
„produkten van oorsprong" met inachtneming van de bijzondere situatie van de Repu
bliek der Seychellen met betrekking tot haar produktie van conserven van tonijn
(94/946/EG)

HET COMITÉ VOOR DOUANESAMENWERKING ACS-EG,

Gelet op de op 15 december 1989 te Lomé ondertekende
Vierde ACS-EEG-Overeenkomst, inzonderheid op arti
kel 31 , leden 9 en 10, van Protocol nr. 1 bij de
Overeenkomst,

Gelet op Besluit nr. 4/93 van het Comité voor douanesa
menwerking ACS-EEG van 17 december 1993 houdende
afwijking van de definitie van het begrip „produkten van
oorsprong" met inachtneming van de bijzondere situatie
van de Republiek der Seychellen met betrekking tot haar
produktie van conserven van tonijn (*),
Overwegende dat in artikel 31 van het aan de Overeen
komst gehechte Protocol nr. 1 betreffende de definitie van
het begrip „produkten van oorsprong" en de methoden
van administratieve samenwerking is bepaald dat het
Comité voor douanesamenwerking de voorwaarden voor
toepassing van afwijkingen opnieuw kan onderzoeken
indien blijkt dat er zich een belangrijke wijziging heeft
voorgedaan in de feitelijke gegevens die aanleiding heb
ben gegeven tot het goedkeuren daarvan;
Overwegende dat de Staten van Afrika, het Caribisch
gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten) een verzoek van
de Regering van de Republiek der Seychellen hebben
ingediend om een wijziging van Besluit nr. 4/93 van het
Comité voor douanesamenwerking te verkrijgen;

BESLUIT :

Artikel 1

Artikel 1 van Besluit nr. 4/93 wordt gelezen:

„In afwijking van de bijzondere bepalingen van bij
lage II bij Protocol nr. 1 worden conserven van tonijn
van post ex 16.04 en bevroren filets van tonijn van
post 03.04 van het gemeenschappelijk douanetarief
die in de Republiek der Seychellen zijn vervaardigd,
als van oorsprong uit de ACS-Staten aangemerkt
onder de in dit besluit vermeld voorwaarden.".
Artikel 2

Artikel 2 van Besluit nr. 4/93 wordt gelezen:
„De in artikel 1 bedoelde afwijking geldt voor conser
ven van tonijn van post ex 16.04 en bevroren filets
van tonijn van post 03.04 van het gemeenschappelijk
douanetarief die in de Republiek der Seychellen zijn
vervaardigd en vandaar naar de Gemeenschap worden
uitgevoerd tussen 1 mei 1993 en 30 april 1998,
telkens voor een totale hoeveelheid van 1 800 ton per
jaar.".
Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt
aangenomen.

Overwegende dat de Republiek der Seychellen ter staving
van haar verzoek aanvoert dat de afzetmogelijkheden
voor haar tonijnverwerkende industrie gewijzigd zijn,
aangezien er een nieuwe markt is ontstaan voor bevroren
tonijnfilets voor de conservenindustrie in de Gemeen
schap;

Overwegende dat de gevraagde afwijking krachtens de
betrokken bepalingen van Protocol nr. 1 gerechtvaardigd
is,

H PB nr . L 12 van 15 . 1 . 1994, blz. 39.

Gedaan te Brussel, 25 november 1994.
Voor het Comité

voor douanesamenwerking ACS-EG
De Voorzitters
P. WILMOTT

L.-L. CUMBERBATCH
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BESLUIT Nr. 1/94 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EEG/EVA

„GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER"
van 8 december 1994

houdende wijziging van aanhangsel II van de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende
een regeling voor gemeenschappelijk douanevervoer
( 94/947/EG)
DE GEMENGDE COMMISSIE,

Gelet op de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een regeling voor gemeenschap
pelijk douanevervoer ( ! ), inzonderheid op artikel 15, lid 3, onder a),
Overwegende dat aanhangsel II van de Overeenkomst onder meer bepalingen bevat
betreffende het vervoer per container onder geleide van een overdrachtsformulier TR;
Overwegende dat, met het oog op de douanecontrole, het noodzakelijk is de bepalingen
betreffende de vrachtbrief CIM in overeenstemming te brengen met die betreffende het
overdrachtsformulier TR door de visering door de douane van exemplaar nr. 1 van het
overdrachtsformulier TR voor te schrijven; dat derhalve aanhangsel II van de Overeen
komst 'dienovereenkomstig moet worden aangepast,
BESLUIT:

Artikel 1

Aanhangsel II wordt als volgt gewijzigd:
A. De tekst van de leden 2, 3 , 6 en 7 van artikel 93 wordt vervangen door de volgende
tekst:

„2.

Wanneer de goederen, over het grondgebied van een of meerdere landen van

de EVA, van een punt naar een ander punt van de Gemeenschap worden vervoerd,
brengt het kantoor van vertrek duidelijk zichtbaar in het voor de douane bestemde
vak van de exemplaren nr. 1 , nr. 2, nr. 3A en nr. 3B van het overdrachtsformulier:
— het teken „Tl " aan, indien de goederen met toepassing van de regeling Tl
worden vervoerd;

— het teken- „T2", „T2ES" of „T2PT" aan, naar gelang van het geval, indien de
goederen worden vervoerd in de gevallen waarin, overeenkomstig de communau
taire bepalingen, het aanbrengen van een van deze tekens verplicht is.
Het teken „T2", „T2ES" of „T2PT" wordt door middel van het stempel van het
kantoor van vertrek gewaarmerkt.

3. Wanneer de goederen vanaf de Gemeenschap naar een van de landen van de
EVA worden vervoerd, brengt het bureau van vertrek duidelijk zichtbaar in het voor
de douane bestemde vak van de exemplaren nr. 1 , nr. 2, nr. 3A en nr. 3B van het
overdrachtsformulier TR:

— het teken „Tl " aan, indien de goederen met toepassing van de regeling Tl
worden vervoerd;
— het teken „T2ES" of „T2PT" aan, naar gelang van het geval, indien de goederen
met toepassing van de regeling T2ES of T2PT worden vervoerd.
Het teken „T2ES" of „T2PT" wordt door middel van het stempel van het kantoor
van vertrek gewaarmerkt.
6. Wanneer een overdrachtsformulier TR zowel betrekking heeft op containers die
goederen bevatten welke met toepassing van de regeling Tl worden vervoerd als op
containers die goederen bevatten welke met toepassing van de regeling T2 worden
vervoerd, maakt het kantoor van vertrek, in het voor de douane bestemde vak van de
exemplaren nr. 1 , nr. 2, nr. 3A en nr. 3B van het overdrachtsformulier TR,
afzonderlijk melding van de container, respectievelijk containers, naar gelang van het
soort goederen dat deze bevat, respectievelijk bevatten, en brengt respectievelijk het
(') PB nr. L 226 van 13 . 8 . 1987, blz. 2.
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teken „Tl ", „T2", „T2ES" of „T2PT" aan naast de vermelding van de desbetref
fende container, respectievelijk containers.
7. Wanneer, in het in lid 3 bedoelde geval, van lijsten van grote containers gebruik
wordt gemaakt, moeten per categorie van containers afzonderlijke lijsten worden
opgesteld . De containers worden in het voor de douane bestemde vak van de
exemplaren nr. 1 , nr. 2, nr. 3A en nr. 3B van het overdrachtsformulier TR aangeduid
met het volgnummer van de lijst van grote containers, respectievelijk met de
volgnummers van de lijsten ervan. Het teken „Tl " en het teken „T2ES" of „T2PT"
wordt naar gelang van de categorie van containers waarop het betrekking heeft,
respectievelijk waarop zij betrekking hebben, naast het volgnummer van de lijst,
respectievelijk naast de volgnummers van de lijsten aangebracht.".
B. De tekst van lid 1 van artikel 117 wordt vervangen door de volgende tekst:
„ 1 . Wanneer de ontheffing van de verplichting om de aangifte Tl of T2 op het
kantoor van vertrek over te leggen, voor goederen die zijn bestemd om overeenkom
stig de bepalingen van de artikelen 72 tot en met 101 onder geleide van een
vrachtbrief CIM of een overdrachtsformulier TR te worden verzonden, geldt, stellen
de bevoegde autoriteiten de nodige maatregelen vast om het aanbrengen van het teken
„Tl " of „T2", naar gelang van het geval, op de exemplaren nr. 1 , nr. 2 en nr. 3 van
de vrachtbrief CIM, of de exemplaren nr. 1 , nr. 2, nr. 3A en nr. 3B van het
overdrachtsformulier TR te waarborgen.".
Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1995 .

Gedaan te Brussel, 8 december 1994.

Voor de Gemengde Commissie
De Voorzitter
Peter WILMOTT
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BESLUIT Nr. 2/94 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EEG-EVA

„GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER"
van 8 december 1994

houdende toepassing van artikel 34 ter, lid 2, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van
20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer
( 94/94 8/EG )
DE GEMENGDE COMMISSIE,

Gelet op de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling
inzake douanevervoer (*), inzonderheid op artikel 34 ter, lid 2, van aanhangsel II ( 2 ),

Overwegende dat aanhangsel II van de Overeenkomst nadere bepalingen betreffende,
onder meer, de zekerheidstelling bevat;

Overwegende dat de overeenkomstsluitende partijen passende maatregelen met betrekking
tot bepaalde goederen dienen te nemen ingeval de procedure van het gemeenschappelijk
douanevervoer een toegenomen gevaar voor fraude oplevert vanwege de buitensporige
stijging van het aantal gevallen waarin bepaalde goederen niet bij de kantoren van
bestemming worden aangeboden;

Overwegende dat het voor de toepassing van artikel 34 ter, lid 2, van genoemd
aanhangsel noodzakelijk is de goederen vast te stellen waarvoor de Tl -regeling een
toegenomen gevaar voor fraude oplevert,

BESLUIT :

Artikel 1

De Tl -regeling levert een toegenomen gevaar voor fraude op voor de goederen die in de
bijlage bij dit besluit zijn genoemd.
Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1995 .

Gedaan te Brussel, 8 december 1994.

Voor de Gemengde Commissie
De Voorzitter
Peter WILMOTT

(') PB nr. L 226 van 13 . 8 . 1987, blz. 2 .
( 2 ) PB nr. L 12 van 15 . 1 . 1994, blz. 33 .
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BIJLAGE

Lijst van de goederen waarop artikel 34 ter, lid 2, van aanhangsel n bij de Overeenkomst van 20 mei 1987
van toepassing is
ex 01.02 Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras
ex 01.03 Levende varkens, andere dan fokdieren van zuiver ras

ex 01.04 Levende schapen en geiten, andere dan fokdieren van zuiver ras

02.01 Vlees van runderen, vers of gekoeld
02.02 Vlees van runderen, bevroren

02.03 Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren

04.02 Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
04.05 Boter en ander melkvet

04.06 Kaas en wrongel
10.01 Tarwe en mengkoren
10.02 Rogge
10.03

Gerst

10.04 Haver

ex 24.02 Sigaretten

Nr. L 371/5
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BESLUIT Nr. 3/94 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EEG/EVA

„ GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER"
van 8 december 1994

tot wijziging van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een
gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer
94/949/EG

DE GEMENGDE COMMISSIE,

Gelet op de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling
inzake douanevervoer (*), inzonderheid op artikel 15 , lid 3 , onder a ),

Overwegende dat aanhangsel II van de Overeenkomst, onder meer, nadere bepalingen
betreffende de zekerheidstelling bevat;
Overwegende dat het door de aanzienlijke toename van het aantal fraudegevallen in het
gemeenschappelijk douanevervoer noodzakelijk is om dë toepassing van de artikelen 34
bis en 34 ter, punt 2, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987
betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer uit te breiden en de
toepassing van artikel 34 ter van dit aanhangsel flexibeler te maken, welke artikelen
respectievelijk voorzien in een verbod op het gebruik van de doorlopende zekerheid en de
verhoging van het bedrag ervan , door deze artikelen te wijzigen en de bijlage met de lijst
van gevoelige produkten te schrappen, en om de overeenkomstige bepalingen van
artikel 41 van aanhangsel II betreffende de verhoging van de zekerheid voor een vast
bedrag daaraan aan te passen,

BESLUIT:

Artikel 1

Aanhangsel II van de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd :

1 . Artikel 34 bis, eerste alinea, wordt gelezen:
„Wanneer Tl - of T2-transacties vanwege de aard van de goederen in kwestie een
uitzonderlijk risico voor fraude opleveren, kan op verzoek van een of meer overeen
komstsluitende partijen de toepassing van de doorlopende zekerheid voor deze
goederen bij besluit van de Gemengde Commissie tijdelijk worden verboden.".

2 . Artikel 34 ter wordt gelezen:
„ Artikel 34 ter

Onverminderd de bepalingen van artikel 34 bis van dit aanhangsel wordt het bedrag
van de doorlopende zekerheid als volgt vastgesteld :
1 . Het bedrag van de doorlopende zekerheid wordt vastgesteld op ten minste 30%
van de verschuldigde rechten en andere heffingen, hetzij overeenkomstig het
bepaalde in punt 4, ' hetzij volgens een andere berekeningsmethode die hetzelfde
resultaat oplevert.

2 . De doorlopende zekerheid wordt vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan het
totale bedrag van de verschuldigde rechten en andere heffingen, hetzij overeen
komstig het bepaalde in punt 4, hetzij volgens een andere berekeningsmethode die
hetzelfde resultaat oplevert, wanneer de zekerheid wordt gesteld ter dekking van
Tl - of T2-transacties die betrekking hebben op goederen waarop een besluit van
de Gemengde Commissie van toepassing is dat door middel van een versnelde
schriftelijke procedure is aangenomen en waarbij de overeenkomstsluitende par
tijen zijn overeengekomen dat de regelingen voor douanevervoer een verhoogd
gevaar voor fraude opleveren.
(') PB nr. L 226 van 13 . 8 . 1987, blz. 2.
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Zodra de bovengenoemde schriftelijke procedure is ingeleid, nemen de overeen
komstsluitende partijen de maatregelen die noodzakelijk zijn om de doelstelling
van het voorgestelde besluit te verwezenlijken.
De bevoegde autoriteiten van de betrokken landen kunnen de zekerheid echter
vaststellen op een bedrag dat gelijk is aan 50 % van de verschuldigde rechten en
andere heffingen voor personen:
— die gevestigd zijn in het land waar de zekerheid word gesteld,

— die regelmatig van de regeling voor gemeenschappelijk douanevervoer gebruik
maken,

— die, gezien hun financiële situatie, hun verplichtingen kunnen nakomen, en
— die geen ernstige inbreuken op de douane- of belastingwetgeving hebben
gepleegd.
Bij toepassing van deze alinea brengt het kantoor van zekerheidstelling in vak 7
van het in artikel 35 van dit aanhangsel bedoelde certificaat van borgtocht een van
de volgende vermeldingen aan:
— aplicación del segundo apartado del punto 2 del artículo 34 ter del Apéndice II
del Convenio de 20 de mayo de 1987,
— anvendelse af artikel 34b, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af
20 . maj 1987,

— Anwendung von Artikel 34b, Nummer 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II
des Übereinkommens vom 20. Mai 1987,
— εφαρμογή του άρθρου 34B, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο του προσαρτήματος II της

σύμβασης της 20ης Μαΐου 1987
— application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Appendix II of
the Convention of 20 May 1987,
— application de l'article 34 ter point 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la
Convention du 20 mai 1987,

— applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II
della convenzione del 20 maggio 1987,
— toepassing van artikel 34 ter, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de
Overeenkomst van 20 mei 1987,

— aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34? B do apêndice II da
Convenção de 20 de Maio de 1987,
— 20. päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liiteen 34 b artiklan 2
kohdan toista alakohtaa sovellettu,

— Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul, 34. gr. II vidbaetis vid samninginn frá 20 . maí
1987,

— anvendelse av Artikkel 34 b, nummer 2, andre avsnitt av vediegg II til
konvensjonen av 20 . mai 1987,
— tillämpning av artikel 34 b, punkt 2, andra stycket, i bilaga II till konventionen
av den 20 mai 1987 .

3. Wanneer de aangifte voor gemeenschappelijk douanevervoer ook betrekking heeft
op andere goederen dan die waarop punt 2 van dit artikel van toepassing is,
worden de bepalingen betreffende het bedrag van de doorlopende zekerheid
toegepast alsof van ieder categorie goederen afzonderlijk aangifte is gedaan.

Er wordt evenwel geen rekening gehouden met de aanwezigheid van goederen van
een van beide categorieën, indien de hoeveelheid of de waarde relatief onbedui
dend zijn.
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4. Voor de toepassing van dit artikel raamt het kantoor van zekerheidstelling per
week:

— het aantal zendingen,

— het bedrag van de verschuldigde rechten en heffingen, op basis van de hoogste
heffingsvoet die in een van de betrokken landen van toepassing is.
Deze raming wordt gemaakt aan de hand van de handelsdocumenten en boek
houdkundige bescheiden van de belanghebbende met betrekking tot de tijdens het
afgelopen jaar vervoerde goederen, waarna het verkregen bedrag wordt gedeeld
door 52 .

Voor beginnende ondernemers raamt het kantoor van zekerheidstelling, in samen
werking met de belanghebbende, aan de hand van de reeds beschikbare gegevens
de hoeveelheid en de waarde van de tijdens een bepaalde periode vervoerde
goederen, evenals de belastingen welke daarop van toepassing zijn. Het kantoor
van zekerheidstelling raamt door extrapolatie de waarde en de verschuldigde
belastingen van de goederen die gedurende een periode van één week zullen
worden vervoerd .

Het kantoor van zekerheidstelling stelt een jaarlijks onderzoek in naar het bedrag
van de doorlopende zekerheid, in het bijzonder rekening houdend met de
inlichtingen die van de kantoren van vertrek zijn verkregen, en past dit bedrag
indien nodig aan.
5. De Gemengde Commissie stelt minstens een keer per jaar vast of de in punt 2 van
dit artikel vastgestelde maatregelen al dan niet moeten worden gehandhaafd.".
3 . Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:
— aan lid 2 wordt als tweede alinea toegevoegd:
„Het vervoer van goederen wordt in het bijzonder geacht een verhoogd risico met
zich te brengen wanneer het goederen betreft waarop, in het geval van doorlo
pende zekerheid, artikel 34 bis of 34 ter, punt 2, van toepassing is";
— lid 3, eerste alinea, wordt gelezen:

„Bovendien geeft het vervoer van de in bijlage VIII genoemde goederen aanleiding
tot een verhoging van het vaste bedrag, indien de hoeveelheid te vervoeren
goederen groter is dan de hoeveelheid die overeenkomt met het vaste bedrag van
7 000 ecu.".

4. Bijlage VIII bis van aanhangsel II bij de Overeenkomst wordt geschrapt.
Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 april 1995.

Gedaan te Brussel, 8 december 1994.

Voor de Gemengde Commissie
De Voorzitter
Peter WILMOTT
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BESLUIT Nr. 4/94 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EEG-EVA

„GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER"
van 8 december 1994

houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Overeenkomst van 20 mei
1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer
( 94/950/EG)
DE GEMENGDE COMMISSIE,

Gelet op de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling
inzake douanevervoer ( 1 ), inzonderheid op artikel 15 , lid 3 , onder e ),
Overwegende dat ten gevolge van de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek
Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden overgangsmaatregelen
dienen te worden genomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Met betrekking tot het vervoer van goederen tussen de Europese Gemeenschap en de
Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, en het Koninkrijk Zweden of tussen de drie
landen onderling, dat is aangevangen vóór hun respectievelijke toetreding tot de Europese
Unie, zullen de bepalingen die zijn vastgesteld in de Overeenkomst van toepassing blijven
na de toetreding van deze landen.
Artikel 2

Alle landen dienen de nodige maatregelen te treffen teneinde te verzekeren dat de
garanties en de formulieren als bedoeld in bijlage IV (doorlopende zekerheid), bijlage V
(zekerheidstelling voor een enkele aangifte), bijlage VI (zekerheidstelling voor een vast
bedrag) en bijlage VII (certificaat van borgtocht) van aanhangsel II van de Overeenkomst
zullen worden aangepast ten gevolge van de toetreding van elk van deze landen tot de
Europese Unie.

De formulieren die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in gebruik zijn,
mogen, tot uitputting van de voorraden en uiterlijk tot en met 31 december 1996, verder
worden gebruikt indien de bewoording ervan aangepast wordt.
Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1995 .

Gedaan te Brussel, 8 december 1994.

Voor de Gemengde Commissie
De Voorzitter
Peter WILMOTT

(') PB nr. L 226 van 13 . 8 . 1987, blz. 2.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 december 1994

betreffende aanvragen om de terugbetaling van anti-dumpingrechten die waren geïnd bij
de invoer van bepaalde kogellagers van oorsprong uit Thailand (NMB GmbH, NMB
France Sari, NMB Italia Sri en NMB (UK) Ltd)
( Slechts de teksten in de Duitse, de Engelse, de Franse en de Italiaanse taal zijn authentiek)

( 94/95 1/EG
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG) nr. 2423/88 van de Raad
van 11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen
tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die
geen lid zijn van de Europese Economische Gemeen
schap ( ! ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 522/94 (2), inzonderheid op artikel 16,
Overwegende hetgeen volgt:

A.

PROCEDURE

( 1 ) Op 9 oktober 1990 werd bij Verordening ( EEG)
nr. 2934/90 van de Raad (3 ) een definitief anti
dumpingrecht van 6,7 % ingesteld op de invoer van
bepaalde kogellagers van oorsprong uit Thailand.
(2 ) Sedert april 1992 dienden de importeurs NMB
GmbH, NMB France Sari, NMB Italia Sri en NMB

(UK) Ltd, geassocieerde dochtermaatschappijen van
Minebea Co. Ltd Japan, regelmatig maandelijkse
aanvragen in om terugbetaling van anti-dumping
rechten die waren betaald op hun invoer van kogel
lagers van oorsprong uit Thailand en vervaardigd

— NMB Italia [. . .] lire

— NMB UK

([•••] ecu),

[. . .] £ sterling ([...] ecu).

(4) Nadat de aanvragers hun standpunten hadden
bekendgemaakt met betrekking tot de dumpingmar
ges gedurende de bovenbedoelde referentieperiode,
verzamelde en verifieerde de Commissie alle gege
vens die zij voor de vaststelling van de dumping
nodig achtte en verrichtte zij onderzoek ten kantore
van de drie exporteurs (NMB Thai, Pelmec Thai en
NMB Hi-Tech) in Thailand.
Er werd ook onderzoek verricht in de bedrijfsruim
ten van de ondernemingen die de aanvragen hadden
ingediend. De aanvragers voldeden op voor de
Commissie bevredigende wijze overeenkomstig de
Mededeling van de Commissie inzake de terugbeta
ling van anti-dumpingrechten ( 5 ) aan alle verzoeken
om extra gegevens.

Naderhand werden de aanvragers van de resultaten
van het onderzoek van de Commissie op de hoogte
gebracht en in de gelegenheid gesteld daarover
opmerkingen te maken . Zij leverden het nodige
commentaar en waar nodig werd voor deze
beschikking met hun commentaar rekening gehou
den .

( 5 ) De Commissie bracht de Lid-Staten op de hoogte
en maakte haar standpunt terzake bekend . Geen
der Lid-Staten was het met dit standpunt oneens.

door NMB Thai, Pelmec Thai en NMB Hi-Tech,

die alle eigendom van Minebea zijn.

( 3 ) Deze beschikking heeft betrekking op aanvragen
om terugbetaling van anti-dumpingrechten die
betaald werden op de tussen april 1992 en decem
ber 1992 gebeurde invoer van de aanvragers.

B.

ARGUMENT VAN DE AANVRAGERS

( 6 ) De aanvragers baseerden hun eisen op de bewering
dat de uitvoerprijzen voor bepaalde verkopen in de
Gemeenschap dusdanig waren dat de dumping
lager lag dan het definitieve anti-dumpingrecht van
6,7 % .

De volgende bedragen ( 4 ) aan rechten werden
betaald :

C. ONTVANKELIJKHEID

— NMB GmbH [. . .] DM ([. . .] ecu),
— NMB France [. . .] Ffr.

([...] ecu),

( 1 ) PB nr. L 209 van 2 . 8 . 1988 , blz. 1 .
(2 ) PB nr. L 66 van 10. 3 . 1994, blz. 10.
(3 ) PB nr. L 281 van 12. 10. 1990, blz. 1 .

(4 ) In de gepubliceerde versie van deze beschikking zijn overeen
komstig het bepaalde in artikel 8 van Verordening (EEG)
nr. 2423/88 dat betrekking heeft op het zakengeheim,
bepaalde cijfers niet vermeld, hetgeen wordt aangegeven door
vierkante haken .

( 7) Wat NMB France betreft, hebben de aanvragen om
terugbetaling onder andere betrekking op bepaalde
transacties waarvoor de aanvraag om terugbetaling
meer dan drie maanden na de datum van vaststel

ling van het bedrag van het definitieve recht was
ingediend. Voor deze transacties werd de aanvraag
om terugbetaling als onontvankelijk beschouwd
overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 . De bedoelde transacties zijn die
(J) PB nr. C 266 van 22. 10. 1986, blz. 2.
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voor welke in juli 1992 anti-dumpingrechten wer
den betaald alsmede drie transacties met rechten

van [. . .] Ffr. die in september 1992 werden
betaald . Er zouden ook [. . .] Ffr. aan rechten teveel
zijn betaald bij een transactie die in december 1992
plaatsvond.
Voor de andere transacties zijn de aanvragen ont
vankelijk aangezien zij werden ingediend overeen
komstig de desbetreffende bepalingen van de anti
dumpingwetgeving van de Gemeenschap, in het
bijzonder de bepalingen met betrekking tot de ter
mijnen.
D.

GEGRONDHEID VAN DE AANVRAGEN

a ) Referentieperiode
( 8 ) De referentieperiode liep van april tot december
1992 aangezien tijdens deze periode herhaaldelijk
aanvragen werden ingediend.
b) Normale waarde

( 9 ) Zoals in het oorspronkelijke onderzoek werd de
normale waarde samengesteld, aangezien op de
binnenlandse markt geen toereikende hoeveelheden
werden verkocht. Omdat er in Thailand geen
andere exporteurs of producenten van kogellagers
waren en ook geen vergelijkbare ondernemingen in
dezelfde sector, werden de verkoopkosten en de
algemene en administratieve uitgaven alsmede de
winst vastgesteld op basis van de verkoop van in
Thailand vervaardigde lagers door Minebea Singa
pore op de markt van Singapore en deze basis werd
als de „ redelijkste basis" beschouwd overeenkom
stig artikel 2, lid 3, onder b ), ii ), van Verordening
( EEG) nr. 2423/88 . Deze verkopen waren ook het
best vergelijkbaar met de transacties die gebruikt
werden om de verkoopkosten, de administratieve
en de algemene uitgaven alsmede de winst in het
oorspronkelijke onderzoek vast te stellen; het ging
in dit onderzoek om verkopen aan een onafhanke
lijke koper in Singapore van in Thailand vervaar
digde kogellagers die meestal opnieuw naar Thai
land werden vervoerd. Dergelijke verkopen voor
wedervervoer naar Thailand doen zich niet langer
voor .

c ) Prijs bij uitvoer

( 10 ) Aangezien de importeurs met de betrokken expor
teurs geassocieerd zijn, werden de uitvoerprijzen
samengesteld ingevolge artikel 2, lid 8 , onder b ),
van Verordening (EEG ) nr. 2423/88 .
d) Vergelijking en dumpingmarge
( 11 ) De normale waarde en de uitvoerprijs werden voor
elk soort en elke transactie op hetzelfde handels
niveau na aanpassingen overeenkomstig artikel 2,
lid 10, van Verordening ( EEG ) nr. 2423/88 met
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elkaar vergeleken. Op deze basis werd een dum
pingmarge vastgesteld van 7,15 % . Aangezien deze
hoger ligt dan het anti-dumpingrecht van 6,7 %
worden de aanvragen om terugbetaling als onge
grond beschouwd .
e) Argument van de aanvragers
( 12 ) De aanvragers voerden evenwel aan dat zij op een
gedeeltelijke terugbetaling recht hebben omdat
eigenlijk een dumpingmarge zou moeten worden
vastgesteld die lager ligt dan het anti-dumpingrecht
van 6,7 % . Zoals in vroegere onderzoekingen met
betrekking tot terugbetalingen in verband met
invoer van hun geassocieerde exporteurs in Singa
pore i 1 ), baseerden zij deze bewering op het argu
ment dat het anti-dumpingrecht dat door de impor
teur werd betaald, bij de samenstelling van de prijs
bij uitvoer niet als een kostenelement mocht wor
den afgetrokken. Ingevolge het arrest van het Hof
van Justitie van 10 maart 1992 in zaak C-188/88
(NMB tegen Commissie ) (2), waarbij de aanvragen
van de importeurs om terugbetaling in verband met
Singapore van de hand werden gewezen, bevestigt
de Commissie dat het anti-dumpingrecht overeen
komstig artikel 2, lid 8 , onder b ), van Verordening
( EEG) nr. 2423/88 bij de samenstelling van de
uitvoerprijs als een kostenelement dient te worden
afgetrokken. Deze kosten zijn ontstaan tussen de
invoer en de wederverkoop. De Commissie wijst
derhalve het verzoek om een gedeeltelijke terugbeta
ling van de hand,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De door NMB GmbH, NMB France Sari, NMB Italia Sri

en NMB UK Ltd, voor de periode van april tot en met
december 1992 ingediende aanvragen om terugbetaling
worden afgewezen.
Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duits
land, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek als
mede tot het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland en
voorts tot NMB GmbH, Langen, Duitsland, NMB France
Sari, Argenteuil, Frankrijk, NMB Italia Sri, Mazza di
Rho, Italië en tot NMB UK Ltd, Bracknell, Berkshire,

Verenigd Koninkrijk.
Gedaan te Brussel, 12 december 1994.
Voor de Commissie
Sir Leon BRITTAN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 185 van 4. 7. 1992, blz. 35 .
(2 ) Jurspr. 1992, blz. I-1689 .
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 december 1994

tot goedkeuring van de door Frankrijk voor 1995 ingediende programma's voor de
uitroeiing van anaplasmose en babesiose in Réunion en van cowdriose en babesiose in
Guadeloupe en Martinique, en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage
van de Gemeenschap
(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

( 94/952/EG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

gebied van de diergezondheid nagestreefde doel, de finan
ciële bijdrage van de Gemeenschap moet worden vast

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

gesteld op 50 % van de door Frankrijk gedane uitgaven,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van
26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair
gebied ('), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/
EG (2 ), en met name op artikel 4, lid 6,
Overwegende dat krachtens Beschikking 90/424/EEG met
name kan worden voorzien in een financiële maatregel
van de Gemeenschap voor de uitroeiing van en de con
trole op door vectorinsekten overgedragen cowdriose,
babesiose en anaplasmose in de Franse overzeese departe

met een maximum van 1 300 000 ecu;

Overwegende dat een financiële bijdrage van de Gemeen
schap zal worden verleend op voorwaarde dat de vastge
stelde maatregelen worden uitgevoerd en dat de autoritei
ten tijdig de nodige informatie verstrekken;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

menten;

Overwegende dat Frankrijk, bij schrijven van 13 juli
1994, een programma heeft ingediend voor de uitroeiing
van anaplasmose en babesiose in Réunion en een pro
gramma voor de uitroeiing van cowdriose en babesiose in
Guadeloupe en Martinique;

Overwegende dat bij het onderzoek van de programma's
is gebleken dat zij voldoen aan alle communautaire
criteria betreffende de uitroeiing van de ziekten als
bepaald in Beschiking 90/63 8/EEG van de Raad van
27 november 1990 tot vaststelling van communautaire
criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en
de controle op bepaalde dierziekten ( 3 ), laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 92/65/EEG (4 );
Overwegende dat deze programma 's zijn opgenomen in
de bij Beschikking 94/769/EG van de Commissie (5) vast
gestelde lijst van programma's voor de uitroeiing van en
de controle op dierziekten waarvoor in 1995 een finan
ciële bijdrage van de Gemeenschap kan worden ver

Artikel 1

1 . Het door Frankrijk ingediende programma voor de
uitroeiing van anaplasmose en babesiose in Réunion
wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en
met 31 december 1995 .

2. Het door Frankrijk ingediende programma voor de
uitroeiing van cowdriose en babesiose in Guadeloupe en
Martinique wordt goedgekeurd voor de periode van
1 januari tot en met 31 december 1995 .
Artikel 2

Frankrijk doet op 1 april 1995 de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de in
artikel 1 bedoelde programma's in werking treden .
Artikel 3

leend;

Overwegende dat, aangezien het programma belangrijk is
voor het bereiken van het door de Commissie op het
(1 )
(2)
(J )
(4)
(5 )

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

224
168
347
268
305

van
van
van
van
van

18 . 8 . 1990, blz. 19 .
2 . 7. 1994, blz. 31 .
12 . 12. 1990, blz. 27.
13 . 7. 1992, blz. 54.
30. 11 . 1994, blz. 38 .

1 . De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt
vastgesteld op 50 % van de door Frankrijk gedane uitga
ven voor de tenuitvoerlegging van de in artikel 1
bedoelde programma's, met een maximum van:
— 205 000 ecu voor het in artikel 1 , lid 1 , bedoelde
programma;

— 1 095 000 ecu voor het in artikel 1 , lid 2, bedoelde
programma .
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2 . De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt
verleend op voorwaarde dat:
— per kwartaal bij de Commissie een verslag is inge
diend over de voortgang betreffende elk programma
en over de gedane uitgaven;
— uiterlijk op 1 juni 1996 bij de Commissie een eindver
slag is ingediend over de technische uitvoering van elk
programma, samen met de bewijsstukken betreffende
de gedane uitgaven.
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Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 20 december 1994 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 december 1994

houdende derde wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad inzake veterinairrechte
lijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten
( 94/953/EG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91 /68/EEG van de Raad van 28 januari
1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in schapen en gei
ten (*), gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredings
voorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Repu
bliek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk
Zweden en de aanpasssing van de Verdragen waarop de
Europese Unie is gegrond, inzonderheid op bijlage A,
hoofdstuk 1 , punt 11.2.i ),
Overwegende dat op grond van bijlage A, hoofdstuk 1 ,
punt 11.2.i ), bij Richtlijn 91/68/EEG in als officieel
brucellosevrij ( B. melitensis ), erkende Lid-Staten of gebie
den aselecte controles op het bedrijf uitgevoerd moeten
worden om te bewijzen dat de betrokken Lid-Staten of
gebieden nog steeds aan de daartoe vastgestelde voor
waarden voldoen;
Overwegende dat naar aanleiding van de vóór de inwer
kingtreding van het Toetredingsverdrag uit te voeren
herziening van deze bepaling moet worden voorgeschre
ven dat vanaf het tweede jaar na de erkenning van een
Lid-Staat of een gebied andere aselecte controles moeten
worden verricht;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

is erkend, door aselecte controles die hetzij op
het bedrijf, hetzij in het slachthuis worden
uitgevoerd, met een betrouwbaarheid van ten
minste 99% is aangetoond dat minder dan
0,2% van de bedrijven is geïnfecteerd, dan
wel ten minste 10% van de schapen en geiten
ouder dan zes maanden negatief heeft gerea
geerd op één van de overeenkomstig bijlage C
uitgevoerde tests;
— jaarlijks vanaf het tweede jaar nadat de Lid
Staat of het gebied als officieel brucellosevrij
( B. melitensis) is erkend, door aselecte contro
les die hetzij op het bedrijf, hetzij in het
slachthuis worden uitgevoerd, met een be
trouwbaarheid van ten minste 95 % is aange
toond dat minder dan 0,2 % van de bedrijven
is besmet, dan wel ten minste 5 % van de
schapen en de geiten ouder dan zes maanden
negatief heeft gereageerd op één van de over

eenkomstig bijlage C uitgevoerde tests;
— het bepaalde in de eerste twee streepjes wordt
gewijzigd volgens de procedure van artikel 15
van deze richtlijn.".
Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1995 .
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 20 december 1994.

In bijlage A, hoofdstuk 1 , bij Richtlijn 91/68/EEG wordt
punt 11.2.i ), vervangen door:

„ i ) — in het eerste jaar nadat de Lid-Staat of het
gebied als officieel brucellosevrij ( B. meliten
sis )

( ] ) PB nr. L 46 van 19 . 2. 1991 , blz. 19.

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1994

tot wijziging van Besluit 78/45/EEG ten aanzien van het aantal leden van het
Wetenschappelijk Comité voor kosmetologie
(Vopr de EER relevante tekst)

( 94/954/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Besluit 78/45/EEG van de Commissie van 19 de-,
cember 1977 betreffende de instelling van een Weten
schappelijk Comité voor kosmetologie 0), gewijzigd bij
Besluit 89/156/EEG (2), inzonderheid op artikel 4,
Gelet op de Akte van Toetreding van Noorwegen,
Oostenrijk, Finland en Zweden, inzonderheid op arti
kel 169,
Overwegende dat in Besluit 78/45/EEG is bepaald dat dit
Comité bestaat uit maximaal 18 leden; dat het, gezien de
uitbreidingen van de Gemeenschap sinds de instelling van
dit Comité en gezien de toename van de werkzaamheden,
dienstig lijkt het in bovengenoemd besluit vastgestelde
maximaal aantal leden te verhogen;
Overwegende dat Besluit 78/45/EEG derhalve dient te
worden gewijzigd,

H PB nr. L 13 van 17. 1 . 1978, blz. 24.
(2) PB nr. L 59 van 2. 3 . 1989, blz. 37.

BESLUIT:

Artikel 1

In artikel 3 van Besluit 78/45/EEG worden de woorden

„ 18 leden" vervangen door „ 21 leden".
Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerking
treding van het Verdrag betreffende de toetreding van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden, onder voor
behoud van de inwerkingtreding van dat Verdrag.

Gedaan te Brussel, 21 december 1994.
Voor de Commissie
Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1994

inzake een procedure op grond van artikel 83 van het Euratom-Verdrag (XVH-004
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid)
(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

(94/955/Euratom)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid arti
kel 83 ,

Gezien de gelegenheid die de Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid (Spanje) heeft gekregen om haar standpunt ten
aanzien van de door de Commissie aangevoerde bezwa
ren kenbaar te maken,

Overwegende hetgeen volgt:
I. DEFETTEN

Deze beschikking betreft het verzuim tot melding, tussen
januari 1986 en juni 1994, van een nucleaire installatie
die zich bevond op het terrein van de Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid (Spanje), hierna te noemen
„ETSII".

ETSÏÏ is een instituut voor de opleiding van universitair
gevormde ingenieurs en maakt deel uit van de Universi
dad Politécnica de Madrid. Voor praktische oefening van
de studenten voert zij technische demonstraties uit.

hoofdstuk VII van de tweede titel van het Verdrag op
Spanje van toepassing geworden. De installatie is
echter door ETSII niet overeenkomstig artikel 78,
lid 1 , aan de Commissie gemeld;
— op 14 juni 1994 hebben de Spaanse autoriteiten de
Commissie op de hoogte gesteld van het bestaan van
de installatie en het daarin aanwezige nucleaire mate
riaal. Tegelijkertijd is de Commissie op de hoogte
gesteld van het voornemen van ETSII om de installatie
te sluiten en te ontmantelen en het kerntechnisch

materiaal en de uitrusting te exporteren;
— op 17 juni 1994 heeft ETSII de fundamentele techni
sche kenmerken van de installatie aan de Commissie

medegedeeld;
— in de periode van januari 1986 tot juni 1994 was de
installatie bekend aan de verantwoordelijke autoritei
ten, die ook de bedrijfsvergunning hadden afgegeven.
De installatie werd echter niet opgenomen in de
oorspronkelijke verklaringen die de verantwoordelijke
autoriteiten bij de toetreding van Spanje tot de
Gemeenschappen bij de Commissie hebben inge
diend .

De feiten in verband met het verzuim tot melding van de
installatie worden door de exploitant niet betwist.

Door middel van een reeks documenten, controles ter

plaatse en de op 18 augustus 1984 ten kantore van de
Commissie gehouden hoorzitting zijn de volgende feiten
vastgesteld:

— ETSII heeft voor onderwijsdoeleinden van een nuc
leaire installatie gebruik gemaakt. De uitrusting
bestond uit een subkritische opstelling in de vorm van
een vat van roestvrij staal met een waterzuiveringssy
steem. In dit vat was een rooster gemonteerd, waarin
een reeks buizen kon worden geplaatst;

— de splijtstofinventaris bestond uit 1 350 splijtstofsta
ven die in totaal 3 622 kg metallisch natuurlijk ura
nium bevatten met een aluminium bekleding. Er

waren ook 270 buizen aanwezig, die elk 5 splijtstof
staven konden bevatten en die gebruikt werden om de
splijtstof in het reactorvat aan te brengen;
— het roestvrijstalen vat is in 1962 geleverd en het
kerntechnisch materiaal in 1971 en 1972 . Sedert die

datum tot 1982 is het voor onderwijsdoeleinden

gebruikt. Zowel de uitrusting als het kerntechnisch
materiaal is op het terrein van ETSII opgeslagen
gebleven tot zij in juli en augustus 1994 zijn geëxpor
teerd;

— bij de toetreding van Spanje tot de Europese Gemeen
schappen op 1 januari 1986 zijn de bepalingen van

II. JURIDISCHE BEOORDELING

A. De wettelijke bepalingen
In verband met de aard van de installatie en de splijtstof
inventaris is ETSII een instelling die onder artikel 196,
onder b), van het Verdrag valt. Derhalve zijn op haar van
toepassing hoofdstuk VII van de tweede titel van het
Verdrag en Verordening (Euratom) nr. 3227/76 van de
Commissie van 19 oktober 1976 houdende toepassing
van de bepalingen inzake de veiligheidscontrole van Eura
tom (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom)
nr. 2130/93 (2).

Overeenkomstig artikel 77 van het Verdrag moet de
Commissie zich ervan vergewissen of op het grondgebied
van de Lid-Staten:

a) de ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen niet
voor andere doeleinden worden aangewend dan
waarvoor de gebruikers verklaard hebben ze te
bestemmen;

b) de bepalingen met betrekking tot de voorziening en
elke bijzondere verbintenis betreffende controle, die
die Gemeenschap heeft aangegaan in een akkoord met
(') PB nr. L 363 van 31 . 12. 1976, blz. 1 .
(2) PB nr. L 191 van 31 . 7. 1993, blz. 75.
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een derde Staat of een internationale organisatie,
worden nageleefd .

Hiertoe verlangt artikel 78, lid 1 , van het Verdrag, dat
ieder die een installatie voor de produktie, de afscheiding
of enige aanwending van grondstoffen of bijzondere
splijtstoffen of voor de behandeling van bestraalde splijt
stoffen opricht of in gebruik heeft, „ de Commissie de
fundamentele technische kenmerken van die installatie

mededeelt, voor zover de kennis daarvan noodzakelijk is
voor de verwezenlijking van de in artikel 77 omschreven
doelstellingen.

Om deze bepaling ten uitvoer te leggen moeten deze
fundamentele technische kenmerken, overeenkomstig arti
kel 1 van Verordening (Euratom ) nr. 3227/76, aan de
Commissie worden medegedeeld aan de hand van de
desbetreffende vragenlijst die in bijlage I van die verorde
ning is opgenomen.

B. De geconstateerde inbreuk
Naar aanleiding van een door de Commissie ingesteld
onderzoek is een inbreuk geconstateerd op de bepalingen
over de mededeling van de fundamentele technische ken
merken, als bedoeld in artikel 78 , lid 1 , van het Verdrag
en artikel 1 van Verordening ( Euratom) nr. 3227/76.
C. De uit te spreken sanctie

Krachtens artikel 83 , lid 1 , van het Verdrag kan de
Commissie, ingeval personen of ondernemingen inbreuk
maken op de verplichtingen welke hun worden opgelegd,
sancties tegen hen uitspreken.
Deze sancties zijn, naar hun gewicht gerangschikt, de
volgende:
a ) de waarschuwing;
b ) het intrekken van bijzondere voordelen, zoals finan
ciële bijstand of technische hulp;

c) het stellen van de onderneming, voor een tijdsduur
van ten hoogste vier maanden, onder het beheer van
een persoon of groep van personen, daartoe aangewe
zen in onderlinge overeenstemming tussen de Com
missie en de Staat waaronder de onderneming ressor
teert;

d ) het geheel of gedeeltelijk intrekken van grondstoffen

kernmaterialen niet voor andere doeleinden worden aan

gewend dan waarvoor zij bestemd zijn".
De Commissie houdt echter rekening met de omstandig
heid dat de installatie na de toetreding van Spanje tot de
Europese Gemeenschappen niet gebruikt is en dat het
kerntechnisch materiaal in kwestie van betrekkelijk gering
belang was .

Verder blijkt dat subjectief bij het verzuim tot melding
geen opzet, met als doel wijziging van de bestemming in
het spel was. Daarnaast is aangetoond dat ETSII de
installatie heeft aangemeld bij de verantwoordelijke auto
riteiten, ten einde te voldoen aan alle wettelijke eisen die
haar bekend waren . Ten slotte heeft ETSII, toen zij zich

bewust werd van de verplichtingen die uit het Verdrag
voortvloeiden, daaraan onmiddellijk voldaan en haar vol
ledige medewerking verleend.

Zowel het objectieve als het subjectieve standpunt in
overweging nemende, is de Commissie van oordeel dat de
inbreuk die ETSII heeft gemaakt van dien aard is dat een
sanctie op haar plaats is.

Gegeven de omstandigheden, in het bijzonder dat de
installatie niet langer voorzien is van enig kerntechnisch
materiaal of uitrusting en dat geen sprake is van bijzon
dere voordelen voor ETSII, zoals financiële bijstand of
technische hulp, is de passende sanctie die welke wordt
genoemd in artikel 83, lid 1 , onder a) van het Verdrag,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
heeft inbreuk gemaakt op artikel 78 , lid 1 , van het
Euratom-Verdrag en artikel 1 van Verordening (Euratom)
nr. 3227/76 van de Commissie, door te verzuimen de
fundamentele technische kenmerken van de nucleaire
installatie aan de Commissie mede te delen .
Artikel 2

De Commissie legt de Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales een waarschuwing op .

of van bijzondere splijtstoffen.

Daar het doorslaggevende criterium voor de toepassing
van dit artikel de ernst van de inbreuk is, is in de eerste

plaats zowel een objectieve als een subjectieve analyse van
de aard van de inbreuk nodig.

Objectief gezien blijkt dat de bepalingen waarop inbreuk
is gemaakt, wezenlijke elementen vormen van de commu
nautaire wetgeving op het gebied van de veiligheidscon
trole, en dat de naleving daarvan essentieel is voor het
bereiken van het in artikel 77 van het Verdrag gestelde
doel .

Bovendien maakten de geconstateerde feiten het de
Gemeenschap onmogelijk de taak uit te voeren die haar
bij artikel 2, onder e ), van het Verdrag is opgedragen,
namelijk „ door passende controle waarborgen dat de

Artikel 3

1 . Deze beschikking is gericht tot de Universidad Poli
técnica de Madrid, Avenida de Ramiro de Maeztu, 7,
Ciudad Universitaria , E-28040 Madrid.
2. Deze beschikking wordt medegedeeld aan het
Koninkrijk Spanje.
Gedaan te Brussel, 21 december 1994.
Voor de Commissie

Marcelino OREJA
Lid van de Commissie
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AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1994

inzake de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom in Spanje
( Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)
( 94/95 6/Euratom )
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op arti
kel 83 , lid 3 ,

Overwegende dat krachtens artikel 78 , lid 1 , van het
Verdrag ieder die een installatie voor de produktie, de
afscheiding of enige aanwending van grondstoffen of
bijzondere splijtstoffen of voor de behandeling van
bestraalde splijtstoffen opricht of in gebruik heeft, gehou
den is aan de Commissie de fundamentele technische

kenmerken van de installatie mede te delen, voor zover de
kennis daarvan noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de in artikel 77 omschreven doelstellingen van Eura

welke autoriteiten ook de exploitatievergunning hebben
afgegeven;
Overwegende dat krachtens het Verdrag de Lid-Staten
alle passende maatregelen nemen om te zorgen voor de
naleving van de verplichtingen die daaruit voortvloeien en
in het . bijzonder om op hun grondgebied te zorgen voor
de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit
hoofdstuk VII van de tweede titel;

Overwegende dat het in die omstandigheden noodzakelijk
is te waarborgen dat, in overeenstemming met de bepalin
gen van het Verdrag, alle nucleaire installaties op het
grondgebied van Spanje aan de Commissie worden
gemeld,

tom;

Overwegende dat Spanje in juni 1994 de Commissie op
de hoogte heeft gesteld van het bestaan in Spanje van een
nucleaire installatie op het terrein van de Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid (hierna te noemen „ ETSII") die,

sinds 1972, had bestaan uit een subkritische opstelling
met een bijbehorende inventaris van 3 622 kg natuurlijk
uranium;

Overwegende dat deze installatie niet aan de Commissie

was gemeld, noch bij de toetreding van Spanje tot de
Europese Gemeenschappen op 1 januari 1986 , noch
daarna , totdat in juni 1994 het bestaan ervan bekend
werd;

Overwegende dat bij Beschikking 94/955/Euratom van de
Commissie van 21 december 1994 inzake een procedure
op grond van artikel 83 van het Euratom-Verdrag ('), aan
ETSII, als sanctie voor het verzuim tot melding van de
installatie, een waarschuwing is opgelegd ;
Overwegende dat uit het onderzoek van de Commissie is

gebleken dat de installatie tussen januari 1986 en juni
1994 bij de bevoegde nationale autoriteiten bekend was,

(') Zie bladzijde 16 van dit Publikatieblad.

DOET DE VOLGENDE AANBEVELING :

1 . Spanje neemt alle maatregelen die nodig zijn om te
waarborgen dat alle installaties in Spanje voor de
produktie, de afscheiding of enige aanwending van
grondstoffen of bijzondere splijtstoffen of voor de
behandeling van bestraalde splijtstoffen aan de Com
missie worden gemeld overeenkomstig de bepalingen
van het Verdrag.

2 . Spanje stelt de Commissie binnen een periode van
drie maanden op de hoogte van de resultaten van de
getroffen maatregelen.
Deze aanbeveling is gericht tot het Koninkrijk Spanje.
Gedaan te Brussel, 21 december 1994 .
Voor de Commissie

Marcelino OREJA
Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

tot vaststelling van de door Finland toe te passen overgangsmaatregelen inzake de
veterinaire controles voor levende dieren uit derde landen die in Finland worden

binnengebracht
( 94/95 7/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli
1991 to vaststelling van de beginselen voor de organisatie
van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen

die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot
wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en
90/675/EEG ( ] ), gewijzigd bij de Akte betreffende de
toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen,
de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen
waarop de Unie is gegrond, bijlage I, V, E, eerste deel,
hoofdstuk I, punt 2, onder a ), en met name op artikel 17
bis,

Overwegende dat Finland drie jaar heeft gekregen om de
in hoofdstuk I van Richtlijn 91/496/EEG vastgestelde
controleregeling ten uitvoer te leggen; dat voor die
periode overgangsmaatregelen moeten worden vastge
steld;

Overwegende dat, vóórdat de nodige infrastructuurvoor
zieningen aan de buitengrenzen tot stand zijn gebracht,
moet worden bepaald welke controleplaatsen verbonden
zijn aan de doorlaatposten aan de buitengrenzen; dat de
desbetreffende bepalingen van hoofdstuk I van Richtlijn
91/496/EEG bijgevolg moeten worden aangepast;
Overwegende dat de vastgestelde maatregelen ten doel
hebben te garanderen dat de nodige controles door de
Finse autoriteiten worden verricht;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

2 . Deze beschikking doet niets af aan de mogelijkheid
om een inspectiepost aan de grens op te nemen in de in
artikel 6 van Richtlijn 91/496/EEG bedoelde lijst.
Artikel 2

1 . Het binnenbrengen van levende dieren uit derde
landen op het grondgebied van de Republiek Finland
moet plaatsvinden via een van de in de bijlage genoemde
doorlaatposten.
2.
De Finse autoriteiten nemen de nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat elke door een natuurlijke per
soon of een rechtspersoon gepleegde inbreuk op het
bepaalde in lid 1 wordt bestraft. Deze maatregelen kun
nen in het uiterste geval inhouden dat de dieren worden
geslacht.
Artikel 3

1.
Bij elke doorlaatpost hoort een controleplaats, over
eenkomstig de bijlage . Elke doorlaatpost en de daarmee
corresponderende controleplaats staan onder de verant
woordelijkheid van de veterinaire dienst die bevoegd is
voor de grenscontroles .
2.
De levende dieren worden onverwijld en onder
douanetoezicht van de doorlaatpost naar de corresponde
rende controleplaats vervoerd. Bovendien stelt de
bevoegde autoriteit van de doorlaatpost de officiële
dierenarts die verantwoordelijk is voor de controleplaats,
aan de hand van een faxbericht ervan in kennis dat een

partij vertrokken is. De officiële dierenarts bevestigt op
dezelfde wijze ten behoeve van de bevoegde autoriteit van
de doorlaatpost dat een partij is aangekomen.
3.

Artikel 2, lid 2, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

1 . Artikel 3 van Richtlijn 91/496/EEG en de op basis
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
Artikel 1

passing.

1 . Met betrekking tot de organisatie van de controles
en gevolgen die aan deze controles moeten worden ver
bonden ( hoofdstuk I van Richtlijn 91 /496/EEG ), past
Finland in de periode van 1 januari 1995 tot en met
31 december 1997 de bij deze beschikking vastgestelde

Evenwel

maatregelen toe .
0 ) PB nr. L 268 van 24 9. 1991 , blz. 56 .

— wordt in artikel 3 , lid 1 , onder a ), het begrip „inspec
tiepost aan de grens " vervangen door „ doorlaat
post",

— wordt in artikel 3 , lid 1 , onder b) en c), het begrip
„inspectiepost aan de grens" vervangen door „contro
leplaats".
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2 . Artikel 4 van Richtlijn 91 /496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing.
Evenwel

— wordt in artikel 4, lid 1 , het begrip „ inspectiepost aan
de grens" vervangen door „doorlaatpost",
— wordt in artikel 4, leden 2 en 3 , het begrip „ inspectie
post aan de grens" vervangen door „controleplaats".
3 . Artikel 5 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing.

4. Artikel 7 van Richtlijn 91 /496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing. Evenwel wordt het begrip „ inspectiepost aan de
grens" vervangen door „controleplaats ".
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7.
Artikel 10 van Richtlijn 91/496/EEG en de op
grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van
toepassing. Evenwel wordt het begrip „ inspectiepost aan
de grens", vervangen door „controleplaats".

8.

Artikel 11 van Richtlijn 91/496/EEG is van toepas

sing.

9.
Artikel 12 van Richtlijn 91/496/EEG en de op
grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van
toepassing. Evenwel wordt in artikel 12, lid 1 , onder c ),
tweede alinea, in limine, het begrip „ inspectiepost aan de
grens" vervangen door „controleplaats".
10 .
De artikelen 13 , 14, 15 , 16 en 17 van Richtlijn
91 /496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoe
ringsbepalingen zijn van toepassing.

Artikel 5

5 . Artikel 8 van Richtlijn 91 /496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing.
Evenwel

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.

— wordt in artikel 8 , A, punt 1 , onder a), het begrip
„ inspectiepost aan de grens" vervangen door „ door
laatpost",

Artikel 6

— wordt in artikel 8, A, punt 1 , onder b ), het begrip
„inspectiepost aan de grens" vervangen door „contro
leplaats ".

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

— wordt in artikel 8 , A, punt 2, het begrip „inspectie
post aan de grens" vervangen door „controleplaats".

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.

6.
Artikel 9 van Richtlijn 91 /496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing. Evenwel wordt het begrip „ inspectiepost aan de
grens" vervangen door „controleplaats ".

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Doorlaatpost

Nuijamaa (grens Rusland-Finland)
Helsinki ( haven, luchthaven )

Controleplaats

Betrokken
levende dieren

Nuijamaa (dorp )

alle

Helsinki ( stad )

alle
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Nr. L 371 /21

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

tot vaststelling van de door Finland toe te passen overgangsmaatregelen inzake de
veterinaire controles voor produkten uit derde landen die in Finland worden
binnengebracht
( 94/95 8/EG )
Artikel 2

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/675/EEG van de Raad van 10 de
cember 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de
organisatie van de veterinaire controles voor produkten
uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnen
gebracht (*), gewijzigd bij de Akte betreffende de toetre
dingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de
Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen
waarop de Unie is gegrond, bijlage I, V, E, eerste deel,
hoofdstuk I, punt 1 , onder a), en met name op artikel 18

1.

Het binnenbrengen van produkten uit derde landen

op het grondgebied van de Republiek Finland moet
plaatsvinden via een van de in de bijlage genoemde
doorlaatposten.
2.
De Finse autoriteiten nemen de nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat elke door een natuurlijke per
soon of een rechtspersoon gepleegde inbreuk op het
bepaalde in lid 1 wordt bestraft. Deze maatregelen kun
nen in het uiterste geval inhouden dat de produkten
worden vernietigd.

bis,

Artikel 3

Overwegende dat Finland twee jaar heeft gekregen om de
in hoofdstuk I van Richtlijn 90/675/EEG vastgestelde
controleregeling ten uitvoer te leggen; dat voor die
periode overgangsmaatregelen moeten worden vastge
steld;

Overwegende dat, vóórdat de nodige infrastructuurvoor
zieningen aan de buitengrenzen tot stand zijn gebracht,
moet worden bepaald welke controleplaatsen verbonden
zijn aan de doorlaatposten aan de buitengrenzen; dat de
desbetreffende bepalingen van hoofdstuk I van Richtlijn
90/675/EEG bijgevolg moeten worden aangepast;

1 . Bij elke doorlaatpost hoort een controleplaats, over
eenkomstig de bijlage. Elke doorlaatpost en de daarmee
corresponderende controleplaats staan onder de verant
woordelijkheid van de veterinaire dienst die bevoegd is
voor de grenscontroles .

Finse autoriteiten worden verricht;

2. De produkten worden onverwijld en onder douane
toezicht van de doorlaatpost naar de corresponderende
controleplaats vervoerd . Bovendien stelt de bevoegde
autoriteit van de doorlaatpost de officiële dierenarts die
verantwoordelijk is voor de controleplaats, aan de hand
van een faxbericht ervan in kennis dat een partij vertrok
ken is . De officiële dierenarts bevestigt op dezelfde wijze
ten behoeve van de bevoegde autoriteit van de doorlaat
post dat een partij is aangekomen.

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

3.

Overwegende dat de vastgestelde maatregelen ten doel
hebben te garanderen dat de nodige controles door de

Artikel 2, lid 2 , is van overeenkomstige toepassing.

Permanent Veterinair Comité,
Artikel 4
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

1.

Artikel 3 van Richtlijn 90/675/EEG is van toepas

sing.
Artikel 1

1 . Met betrekking tot de organisatie van de controles
en gevolgen die aan deze controles moeten worden ver
bonden ( hoofdstuk I van Richtlijn 90/675/EEG), past
Finland in de periode van 1 januari 1 995 tot en met
31 december 1996 de bij deze beschikking vastgestelde
maatregelen toe.
2 . Deze beschikking doet niets af aan de mogelijkheid
om een inspectiepost aan de grens op te nemen in de in
artikel 9 van Richtlijn 90/675/EEG bedoelde lijst.
(') PB nr. L 373 van 31 . 12 . 1990, blz. 1 .

2. Artikel 4 van Richtlijn 90/675/EEG en de op basis
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing.
Evenwel

— wordt in artikel 4, lid 2, het begrip „ grensdoorlaat
post", vervangen door „doorlaatpost";
— worden in artikel 4, lid 4, de woorden „ het veteri
naire personeel van de inspectiepost aan de grens"
vervangen door „ de bevoegde autoriteit van de door
laatpost";
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3 . De artikelen 5 , 6 en 7 van Richtlijn 90/675/EEG en
de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen
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Artikel 5

de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.

zijn van toepassing. Het begrip „inspectiepost aan de
grens" wordt evenwel vervangen door „controleplaats".

Artikel 6

zijn van toepassing.

4.

De artikelen 8 en 10 van Richtlijn 90/675/EEG en

5 . Artikel 11 van Richtlijn 90/675/EEG en de op
grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van
toepassing. Evenwel wordt het begrip „ inspectiepost aan
de grens" vervangen door „controleplaats".
6.

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 28 december 1994 .

De artikelen 12, 13 , 14, 15 , 16, 17 en 18 van

Richtlijn 90/675/EEG en de op grond daarvan vastge
stelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing. Evenwel
wordt het begrip „inspectiepost aan de grens" vervangen

Voor de Commissie
René STEICHEN

door „controleplaats".

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Controleplaats

Betrokken categorieën

Helsinki (stad )

alle

Turku ( haven, luchthaven )

Turku (stad)

alle

Vaasa (haven)

Vaasa (stad)

alle

Vaalimaa (dorp)
Uusi-Vartsila ( dorp)

alle
alle

Doorlaatpost

Helsinki ( haven, luchthaven )

Vaalimaa (grens Rusland-Finland)
Uusi-Vartsila (grens Rusland-Finland)

dierlijke produkten
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Nr . L 371 /23

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

tot vaststelling van een controleregeling om de Finse rundveebeslagen verder als officieel
tuberculosevrij te kunnen erkennen
( 94/959/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van, 26 juni
1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het
gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
94/42/EG (2), en met name op artikel 3, lid 4,
Overwegende dat in Finland meer dan 99,9% van de
rundveebeslagen als officieel tuberculosevrij in de zin van
artikel 2, onder d), van Richtljn 64/432/EEG is erkend en
sedert ten minste tien jaar aan de voorwaarden voor deze
erkenning voldoet; dat ten minste in de afgelopen zes jaar
jaarlijks bij niet meer dan 1 op 10 000 beslagen rundertu
berculose is geconstateerd;

Overwegende dat bij alle in Finland geslachte runderen
een keuring na het slachten door een officiële dierenarts
wordt verricht;

4. Bij ieder dier verricht de bevoegde instantie de
nodige onderzoekingen om dit vermoeden al dan niet te
bevestigen en gaat zij na welk het beslag van oorsprong is
en van welke andere beslagen het deel heeft uitgemaakt.
Wanneer bij de keuring na het slachten of bij het slachten
laesies worden ontdekt die op tuberculose kunnen wijzen,
laat de bevoegde instantie deze laesies in een laborato
rium onderzoeken.

5 . De erkenning als officieel tuberculosevrij van het
beslag van oorsprong van de verdachte runderen en van
de andere beslagen waarvan zij deel hebben uitgemaakt,
wordt geschorst tot wanneer uit het klinische en het
laboratoriumonderzoek of uit de tuberculinetests blijkt
dat de dieren niet met rundertuberculose besmet zijn.
6.
Wanneer het vermoeden van tuberculose door
tuberculinetests of klinisch en laboratoriumonderzoek

bevestigd wordt, wordt de erkenning als officieel tubercu
losevrij van het beslag van oorsprong en van de andere
beslagen waarvan de dieren deel hebben uitgemaakt,
ingetrokken.

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Artikel 2

Permanent Veterinair Comité,

De erkenning als officieel tuberculosevrij erkend beslag
blijft ingetrokken totdat:
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

— alle als besmet beschouwde dieren uit het beslag zijn
verwijderd,

— de gebouwen en het materieel zijn ontsmet,
Artikel 1

1 . Een identificatiesysteem waarbij voor ieder rund
kan worden nagegaan welk het beslag van oorsprong is
en van welke andere beslagen het deel heeft uitgemaakt,
wordt ingevoerd.

— alle overblijvende runderen die minstens zes weken
oud zijn negatief gereageerd hebben op ten minste
twee officiële intradermale tuberculinetests overeen

komstig bijlage B bij Richtlijn 64/432/EEG, waarbij
de eerste test ten minste zes maanden nadat het

besmette dier uit het beslag is verwijderd, en de
tweede test ten minste zes maanden na de eerste moet

2.
Bij ieder geslacht rund moet door een officiële
dierenarts een keuring na het slachten worden verricht.

3 . Ieder geval waarbij bij een levend, gestorven of
geslacht rund tuberculose vermoed wordt, moet aan de
bevoegde instantie worden aangegeven.
O PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 1977/64.
(2) PB nr. L 201 van 4 . 8 . 1994, blz. 26.

zijn verricht.

Artikel 3

Gegevens over opnieuw besmette beslagen moeten samen
met een epizoötisch verslag onverwijld aan de Commissie
worden toegezonden. Onder een opnieuw besmet beslag
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wordt verstaan elk beslag waarvan een rund waarbij
besmetting met Mycobacterium bovis geconstateerd is,
deel heeft uitgemaakt.
Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking ónder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
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Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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Nr. L 371 /25

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

tot vaststelling van een controleregeling om de Finse rundveebeslagen verder als officieel
brucellosevrii te kunnen erkennen

( 94/960/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni
1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het
gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
94/42/EG (2 ), en met name op artikel 3, lid 13 ,
Overwegende dat in Finland meer dan 99,8 % van de
rundveebeslagen officieel als brucellosevrij in de zin van
artikel 2, onder e), van Richtlijn 64/432/EEG erkend zijn
en sedert ten minste tien jaar aan de voorwaarden voor

deze erkenning voldoen; dat er sedert ten minste drie jaar
geen enkele abortus als gevolg van besmetting met brucel
lose is geconstateerd;
Overwegende dat, om deze erkenning te kunnen handha
ven, controlemaatregelen moeten worden vastgesteld om
de juistheid van de erkenning te waarborgen; dat deze
maatregelen afgestemd moeten zijn op de specifieke
gezondheidssituatie van de rundveebeslagen in Finland;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

— wanneer wordt vermoed dat runderen met brucellose

zijn besmet, dient daarvan aangifte te worden gedaan
bij de bevoegde autoriteiten en dient bij de dieren een
officieel onderzoek op brucellose te worden verricht,
bestaande uit ten minste twee serologische tests, met
name een complementbindingsreactie, alsmede een
microbiologisch onderzoek van adequate, in geval van
abortus genomen monsters;
— zolang het vermoeden niet is weerlegd door de
gunstige uitkomsten van de onder het eerste streepje
voorgeschreven tests, wordt ten aanzien van het
beslag waartoe het verdachte dier of de verdachte
dieren behoren, de status van als officieel brucellose
vrij erkend beslag geschorst.
Artikel 2

Gegevens in verband met positieve beslagen, zowel als
een epizoötiologisch verslag, dienen onverwijld aan de
Commissie te worden meegedeeld.
Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 4

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 28 december 1994.

Artikel 1

Om de Finse rundveebeslagen verder als officieel brucel
losevrij te kunnen erkennen moet aan de volgende voor
waarden worden voldaan :

(») PB nr. 121 van 29 . 7. 1964, blz. 1977/64 .
(2) PB nr. L 201 van 4. 8 . 1994, blz. 26 .

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

houdende vierde wijziging van Beschikking 93/24/EEG en betreffende aanvullende
garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die bestemd zijn voor
ziektevrije regio's in Finland
( 94/961/EG )
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat de regio's in Finland die vrij zijn van
deze ziekte, aan de lijst in bijlage I bij Beschikking
93/24/EEG moeten worden toegevoegd;

Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni
1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het
gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens ( J ), gewijzigd bij de Akte betreffende
de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwe
gen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en
het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdra
gen waarop de Unie is gegrond, bijlage I, V, E (eerste
deel, hoofdstuk 2, punt 1 , onder g)), en met name op
artikel 10, leden 2 en 5,

Overwegende dat Finland van oordeel is dat delen van
zijn grondgebied vrij zijn van de ziekte van Aujeszky en
aan de Commissie overeenkomstig artikel 10 van Richt
lijn 64/432/EEG daarvoor de nodige bewijsstukken heeft
overgelegd;
Overwegende dat de autoriteiten van Finland voor het
vervoer van varkens in hun land voorschriften toepassen
die ten minste gelijkwaardig zijn aan de in deze beschik
king vastgestelde voorschriften;

Overwegende dat deze aanvullende garanties niet moeten
worden verlangd van Lid-Staten of delen van Lid-Staten
die zelf als vrij van de ziekte van Aujeszky worden

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 93/24/EEG van de Commissie
van 11 december 1992 wordt aangevuld als volgt:

„ Finland : alle regio's".
Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

beschouwd;

Overwegende dat bij Beschikking 93/24/EEG van de
Commissie ( 2 ), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/
163/EG (3 ), aanvullende garanties ten aanzien van de
ziekte van Aujeszky zijn vastgesteld voor varkens die
bestemd zijn voor ziektevrije Lid-Staten of regio's en dat
in bijlage I bij die beschikking een lijst van de betrokken
regio's is vastgesteld;

(!) PB nr. 121 van 29 . 7. 1964, blz. 1977/64.
(2 ) PB nr. L 16 van 25 . 1 . 1993 , blz . 18 .
(3 ) PB nr. L 72 van 16 . 3 . 1994, blz. 20.

Gedaan te Brussel, 28 december 1994 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

31 . 12 . 94
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Nr . L 371 /27

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

tot wijziging van Beschikking 93/ 14/EEG en betreffende aanvullende garanties ten aanzien van
infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) voor runderen die voor Finland bestemd zijn
( 94/962/EG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni
1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het
gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens (*), gewijzigd bij de Akte betreffende
de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwe
gen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en
het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdra
gen waarop de Unie is gegrond, bijlage I, V, E (eerste
deel, hoofdstuk 2, punt 1 , onder g)), en met name op
artikel 10, leden 2 en 5 ,

vastgesteld; dat het dienstig is die beschikking zo aan te
passen dat zij ook voor Finland geldt;
Overwegende dat deze aanvullende garanties niet geëist
mogen worden van Lid-Staten of gebieden daarvan die
zelf als vrij van IBR worden aangemerkt;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maat
regelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Overwegende dat Finland van oordeel is dat zijn grondge
bied vrij is van IBR en aan de Commissie de nodige
bewijsstukken daarvan heeft overgelegd overeenkomstig
artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG;

Artikel 1

Overwegende dat in 1992 Finland is begonnen met de
uitvoering van een programma voor de uitroeiing van

Beschikking 93/42/EEG van de Commissie wordt als
volgt gewijzigd:

IBR;

1 . In de titel worden de woorden na „ betreffende aan

Overwegende dat wordt aangenomen dat men er met het
programma in geslaagd is deze ziekte in Finland uit te
roeien;

vullende garanties" vervangen door „ ten aanzien van
IBR voor runderen die bestemd zijn voor Lid-Staten
of gebieden daarvan die vrij zijn van deze ziekte".
2 . In artikel 1 wordt de tekst vóór de woorden „ be

Overwegende dat de Finse autoriteiten voor het vervoer
van runderen in Finland voorschriften toepassen die ten
minste gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van deze
beschikking;

stemde slachtrunderen" vervangen door „ voor in de
bijlage vermelde Lid-Staten of gebieden".
3 . In artikel 2 wordt „ Denemarken" vervangen door „ in
de bijlage vermelde Lid-Staten of gebieden".

Overwegende dat het dienstig is bepaalde aanvullende
garanties voor te stellen om de in Finland geboekte
vooruitgang te behouden;

4 . In artikel 3 wordt „Denemarken" vervangen door „ in
de bijlage vermelde Lid-Staten of gebieden".

Overwegende dat Denemarken bij Beschikking 93/42/

5 . Het onderstaande artikel 3 bis wordt ingevoegd:

EEG van de Commissie ( 2 ) als vrij van IBR ' erkend is en
dat in die beschikking aanvullende garanties ten aanzien
van IBR voor voor dat land bestemde runderen zijn
(») PB nr . 121 van 29 . 7. 1964 , blz. 1977/64 .
( 2 ) PB nr. L 16 van 25 . 1 . 1993 , blz. 50 .

„ Artikel 3 bis

In afwijking van de bovenstaande artikelen mogen de
Lid-Staten of gebieden van bestemming van de in de

bijlage vermelde Lid-Staten of gebieden niet eisen dat
zij aan de aanvullende voorwaarden voldoen.".
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6. De volgende bijlage wordt aan de beschikking toege
voegd:
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Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.

„ BIJLAGE
Lid-Staat

Gebied

Denemarken
Finland

Alle gebieden
Alle gebieden".

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Artikel 2

Voor de Commissie

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van

René STEICHEN

Lid van de Commissie

31 . 12 . 94
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Nr. L 371 /29

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

tot vaststelling van de status van Finland ten aanzien van Newcastle disease
(pseudo-vogelpest)
( 94/963/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 okto
ber 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voor
schriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en

de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeie
ren ( x ), gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredings
voorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Repu
bliek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk
Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de
Unie is gegrond, hoofdstuk I, V, E, eerste deel, hoofd
stuk II, punt 4, onder d ), en met name op artikel 12,
lid 2,

Overwegende dat in Finland vaccinatie van pluimvee
tegen Newcastle disease sedert meer dan een jaar verbo
den is;

Artikel 1

Finland voldoet aan de in artikel 12, lid 2, van Richtlijn
90/539/EEG vastgestelde criteria.
Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Overwegende dat fokkoppels in Finland ten minste eens
per jaar op Newcastle disease worden onderzocht; dat op
de bedrijven geen pluimvee aanwezig is dat tegen New
castle disease is ingeënt;
Overwegende dat het, gelet op de situatie met betrekking
tot Newcastle disease, passend is de status van Finland
vast te stellen;

C ) PB nr . L 303 van 31 . 10 . 1990, blz. 6 .

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

Nr. L 371/30
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

houdende goedkeuring van het door Finland ingediende plan voor de erkenning van
inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren
( 94/964/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

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

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 okto
ber 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voor
schriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en

de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeie
ren ('), gewijzigd bij Richtlijn 93/120/EG (2 ), en met name
op artikel 3 , lid 2,

Overwegende dat Finland bij schrijven van 31 oktober

1994 bij de Commissie een plan heeft ingediend;

Het door Finland ingediende plan voor de erkenning van
inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer
in pluimvee en broedeieren wordt goedgekeurd.
Artikel 2

Finland doet vóór 1 januari 1995 de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen voor de uitvoering van het
in artikel 1 bedoelde plan in werking treden.
Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop het Verdrag van kracht wordt.
Artikel 4

Overwegende dat bij onderzoek van het plan is gebleken
dat het voldoet aan het bepaalde in Richtlijn 90/539/
EEG, en met name in bijlage II;

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 28 december 1994.

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

H PB nr. L 303 van 31 . 10. 1990, blz. 6.
(2) PB nr. L 340 van 31 . 12 . 1993 , blz. 35 .

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

31 . 12. 94
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Nr. L 371/31

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG in verband met de situatie van Finland op het
vlak van brucellose (Br. melitensis)
( 94/965/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de bepalingen van bijlage A, hoofd
stuk 1 , II, 2, i), van Richtlijn 91/68/EEG inzake de
serologische controle vóór 1 januari 1995 opnieuw zullen
worden bekeken; dat voor de handhaving van de status
van Finland met de uitkomsten van dat onderzoek reke

ning moet worden gehouden,

Gelet op Beschikking 93/52/EEG van de Commissie van
21 december 1992 houdende constatering dat bepaalde
Lid-Staten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om
te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br. meliten
sis) 0 ), als gewijzigd bij de Akte betreffende toetredings
voorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Repu
bliek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk
Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de
Unie is gegrond, bijlage I, V, E, tweede deel, punt 35 , en
met name op artikel 2 bis,
Overwegende dat met het oog op de toetreding van
Finland de situatie van dat land op het vlak van brucel
lose ( Br. melitensis) moet worden geëvalueerd en
bepaald;
Overwegende dat in Finland sedert ten minste vijf jaar
een aangifteplicht geldt voor brucellose; dat er in dat land
sedert ten minste vijf jaar geen enkel geval officieel is
bevestigd en dat vaccinatie er sedert ten minste drie jaar
verboden is; dat bijgevolg moet worden geconstateerd dat
Finland voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld
in bijlage A, hoofdstuk 1 , II, 1 , b), van Richtlijn 91/
68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veteri
nairrechtelijke voorschriften voor het intracommunau
taire handelsverkeer in schapen en geiten (2);

Overwegende dat Finland derhalve met ingang van 1 ja
nuari 1995 als officieel brucellosevrije . (Br. melitensis )
Lid-Staat moet worden erkend;

O PB nr. L 13 van 21 . 1 . 1993, blz. 14.
(2) PB nr. L 46 van 19. 2. 1991 , blz. 19.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In bijlage I van Beschikking 93/52/EEG wordt onder
„Lid-Staten" toegevoegd:
„— Finland".
Artikel 2 .

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

tot vaststelling, voor Finland, van het aantal Animo-eenheden dat voor de financiële
bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komt
( 94/966/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 91/539/EEG van de Commissie van
4 oktober 1991 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalin
gen van Beschikking 91/426/EEG (Animo) (*), gewijzigd
bij bijlage I, V, E, tweede deel, punt 16, van de Akte
betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Konink
rijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek
Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van
de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, en
met name op artikel 1 bis,
Overwegende dat de Finse autoriteiten de Commissie
hebben meegedeeld hoeveel Animo-eenheden als bedoeld
in artikel 1 van Beschikking 91/398/EEG van de Commis
sie van 19 juli 1991 betreffende een computernetwerk
voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten
(Animo) (2) op hun grondgebied moeten worden geïnstal
leerd;

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het aantal eenheden als bedoeld in artikel 1 van Beschik

king 91/398/EEG dat in aanmerking komt voor de finan
ciële bijdrage van de Gemeenschap voor de installatie van
het computernetwerk Animo in Finland, bedraagt 42.
Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie

Overwegende dat moet worden bepaald hoeveel eenheden
voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in aan
merking komen,

O PB nr. L 294 van 25. 10. 1991 , blz. 47.
(2) PB nr. L 221 van 9. 8. 1991 , blz. 30.

René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

houdende wijziging van Beschikking 92/175/EEG wat betreft de lijst van
Animo-eenheden in Finland

( 94/967/EG )
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 92/175/EEG van de Commissie van
21 februari 1992 tot identificatie van de eenheden van

het computernetwerk „Animo" en tot vaststelling van de
lijst ervan ( 1 ), gewijzigd bij de Akte betreffende de toetre
dingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de
Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen
waarop de Unie is gegrond, en met name op artikel 1 ,
lid 4,

Overwegende dat de Finse autoriteiten de lijst hebben
verstrekt van de Animo-eenheden op hun grondgebied;

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Aan de bijlage bij Beschikking 92/175/EEG wordt de
bijlage bij deze beschikking toegevoegd.
Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 28 december 1994.

Overwegende dat in het licht van deze informatie
Beschikking 92/175/EEG dient te worden gewijzigd door
in de bijlage bij die beschikking de lijst en het identifica
tienummer van de Animo-eenheden in Finland op te
nemen,

0 ) PB nr. L 80 van 25 . 3 . 1992, blz . 1 .

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

FINLAND

CENTRALE EENHEID: Ministry of Agriculture and Forestry Veterinary and Food Dept.
Identificatienummer

Adres

14.000.00

Ministry of Agriculture and Forestry
Veterinary and Food Dept.
PO Box 232

SF-00171 Helsinki

LOKALE EENHEDEN

Identificatienummer

Naam van de eenheid

14.001.00

Uudenmaan laani

14.001.01

Hyvinkaa

14.001.02

Vantaa

14.002.00

Turun ja Porin laani

14.002.01

Honkajoki

14.002.02

Yläne

14.003.00

Ahvenanmaan maakunta

14.003.01

Maarianhamina

14.004.00

Hameen laani

14.004.01

Valkeakoski

14.004.02

Tampere

14.005.00
14.005.01

Kymen laani
Lappeenranta

14.005.02

Valkeala

14.006.00

Mikkelin laani

14.006.01

Savonlinna

14.006.02

Kerimaki

14.007.00

Pohjois-Karjalan laani

14.007.01
14.007.02

Tohmajärvi
Polvijarvi

14.008.00

Kuopion laani

14.008.01

Iisalmi

14.008.02

Rautalampi

14.009.00

Keski-Suomen laani

14.009.01

Keuruu

14.009.02

Hankasalmi

14.010.00

Vaasan laani

14.010.01

Kokkola

14.010.02

Seinajoki

14.011.00

Oulun laani

14.011.01

Nivala

14.011.02

Alavieska

14.012.00

Lapin laani

14.012.01

Tornio

14.012.02

.

Ivalo
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GRENS-INSPECTIEPOSTEN
Identificatienummer

14.001.99

Naam van de eenheid

Helsinki

14.005.99

Nuijamaa

14.002.99

Turku

14.010.99

Vaasa

14.105.99

Vaalimaa

14.007.99

Uusi-Vartsila
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

houdende goedkeuring van het door Finland ingediende operationele programma inzake
de controle op Salmonellae bij bepaalde levende dieren en dierlijke produkten
( 94/968/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni
1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het
gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens ('), gewijzigd bij de Akte betreffende
de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwe
gen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en
het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdra

gen waarop de Unie is gegrond, bijlage I, V, E, eerste
deel, hoofdstuk 2, A, punt 1 , onder h), en met name op
artikel 10 bis, lid 2,

eerste deel, hoofdstuk 3, punt 3, onder b), en met name
op artikel 5 , lid 4,

Gelet op Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 de
cember 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke
en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer
en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor
ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke com
munautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A,
hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziektever
wekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (5), gewijzigd
bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor
het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de
Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de
aanpassing van de Verdragen waarop de Unie is gegrond,
bijlage I, V, E, eerste deel, hoofdstuk 4, punt 4, onder c),
en met name op bijlage II, hoofdstuk 2, eerste streepje,

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 okto
ber 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voor

onder c),

schriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en

Overwegende dat overeenkomstig artikel 10 bis, lid 2,
van Richtlijn 64/432/EEG, de artikelen 9 bis, 9 ter en 10
ter van Richtlijn 90/539/EEG, artikel 5 van Richtlijn
64/433/EEG, artikel 5 van Richtlijn 71/118/EEG, en
bijlage II, hoofdstuk 2, eerste streepje, bij Richtlijn 92/

de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeie
ren (2), gewijzigcl bij de Akte betreffende de toetredings
voorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Repu
bliek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk
Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de
Unie is gegrond, bijlage I, V, E, eerste deel, hoofdstuk 2,
A, punt 4, onder b) en c), en met name op de artikelen 9

118/EEG, Finland op 10 oktober 1994 en 13 december
1994 bij de Commissie zijn operationeel programma
inzake de controle op Salmonellae heeft ingediend;

bis, 9 ter en 10 ter,

Gelet op Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni
1964 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de
produktie en het in de handel brengen van vers vlees (3),
gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaar
den voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek
Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zwe
den en de aanpassing van de Verdragen waarop de Unie
is gegrond, bijlage I, V, E, eerste deel, hoofdstuk 3,
punt 1 , onder d), en met name op artikel 5, lid 4,
Gelet op Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 fe
bruari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het
gebied van de produktie en het in de handel brengen van
vers vlees van pluimvee (4), gewijzigd bij de Akte betref
fende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk
Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Fin
land en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de
Verdragen waarop de Unie is gegrond, bijlage I, V, E,
O
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

121 van 29. 7. 1964, blz. 1977/64.
L 303 van 31 . 10. 1990, blz. 6.
121 van 29. 7. 1964, blz. 2012/64.
L 55 van 8 . 3 . 1971 , blz. 23 .

Overwegende dat in dit operationele programma alle
maatregelen zijn vervat die door Finland ten uitvoer
zullen worden gelegd vanaf de datum van inwerkingtre
ding van het Toetredingsverdrag, met het oog op de
controle op Salmonellae bij fok-, gebruiks- en slachtrun
deren en fok-, gebruiks- en slachtvarkens, bij fokpluim
vee, bij eendagskuikens die bestemd zijn om te worden
opgenomen in koppels fokpluimvee of koppels gebruiks
pluimvee, bij legkippen (gebruikspluimvee dat wordt
gefokt voor de produktie van consumptie-eieren), bij
slachtpluimvee, bij rundvlees en varkensvlees, bij vlees
van pluimvee en bij voor directe menselijke consumptie
bestemde eieren;

Overwegende dat bijgevolg één enkele beschikking van de
Commissie volstaat om het operationele programma goed
te keuren;

Overwegende evenwel dat ten aanzien van Finland voor
elke categorie levende dieren of dierlijke produkten — in
voorkomend geval nog vast te stellen — garanties inzake
Salmonellae moeten gelden; dat deze- garanties evenwel
(5) PB nr. L 62 van 15. 3 . 1993, blz. 49.
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afhankelijk zijn van de goedkeuring van de door Finland
voor elke sector ten uitvoer te leggen maatregelen,

Artikel 6

De in het Finse programma vervatte maatregelen met
betrekking tot vlees van pluimvee worden goedgekeurd.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 7
Artikel 1

De. in het Finse programma vervatte maatregelen met
betrekking tot fok-, gebruiks- en slachtrunderen en fok-,
gebruiks- en slachtvarkens worden goedgekeurd.

De in het Finse programma vervatte maatregelen met
betrekking tot voor directe menselijke consumptie
bestemde eieren worden goedgekeurd.
Artikel 8

Artikel 2

De in het Finse programma vervatte maatregelen met
betrekking tot fokpluimvee, en tot eendagskuikens die
bestemd zijn om te worden opgenomen in fokpluimvee
koppels of koppels gebruikspluimvee, worden goedge

Finland doet op de datum van inwerkingtreding van het
Toetredingsverdrag de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden voor de tenuitvoerlegging
van de in de artikelen 1 , 2, 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde
maatregelen.

keurd.
Artikel 9
Artikel 3

De in het Finse programma vervatte maatregelen met
betrekking tot legkippen (gebruikspluimvee dat wordt
gefokt voor de produktie van consumptie-eieren) worden
goedgekeurd.

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 1 0

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

De in het Finse programma vervatte maatregelen met
betrekking tot slachtpluimvee worden goedgekeurd.
Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Artikel 5
Voor de Commissie

De in het Finse programma vervatte maatregelen met
betrekking tot rundvlees en varkensvlees worden goedge
keurd.

René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

houdende wijziging van Beschikking 92/175/EEG wat betreft de lijst van
Animo-eenheden in Oostenrijk
(94/969/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

HEEFT VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Aan de bijlage bij Beschikking 92/175/EEG wordt de
bijlage bij deze beschikking toegevoegd.

Gelet op Beschikking 92/175/EEG van de Commissie van
21 februari 1992 tot identificatie van de eenheden van

het computernetwerk „Animo" en tot vaststelling van de
lijst ervan (*), gewijzigd bij de Akte betreffende de toetre
dingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de
Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen
waarop de Unie is gegrond, en met name op artikel 1 ,

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Finland en Zweden en op de datum waarop
dat Verdrag van kracht wordt.

lid 4,
Artikel 3

Overwegende dat de Oostenrijkse autoriteiten de lijst
hebben verstrekt van de Animo-eenheden op hun grond
gebied;

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 28 december 1994.

Overwegende dat in het licht van deze informatie
Beschikking 92/175/EEG dient te worden gewijzigd door
in de bijlage bi) die beschikking de lijst en het identifica
tienummer van de Animo-eenheden in Oostenrijk op te
nemen,

0 ) PB nr. L 80 van 25. 3. 1992, blz. 1 .

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
OOSTENRIJK

CENTRALE EENHEID: Ministry of Agriculture
Identificatienummer

Adres

13.000.00

Das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz

Radetzkystraße 2
A-1031 Wien

LOKALE EENHEDEN

Identificatienummer

Naam van de eenheid

Burgenland
Burgenland

13.001.01

Kantten

13.002.01

Feldkirchen

13.002.02
13.002.03

Hermagor
Klagenfurt

13.002.04

St Veit a. d. Glan

13.002.05

Spittal a. d. Drau

13.002.06

Villach

13.002.07

Volkermark

13.002.08

Wolfsberg
Oberösterreich

13.004.01

Braunau am Inn

13.004.02

Freistadt

13.004.03

Gmunden

13.004.04

Grieskirchen

13.004.05

Kirchdorf a. d. Krems

13.004.06

Linz-Land

13.004.07

Perg

13.004.08

Ried im Innkreis

13.004.09

Rohrbach

13.004.10
13.008.11
13.008.12

Scharding
Steyr-Land
Urfahr-Umgebung

13.008.13

Vöcklabruck

13.008.14

Wels-Land

13.005.01

Salzburg
Salzburg-Umgebung

13.005.02

Hallein

13.005.03
13.005.04

-

St Johann im Pongau
Tamsweg

13.005.05

Zeil am See

13.005.06

Stadt Salzburg
Niederösterreich

13.003.01

Amstetten

13.003.02

Baden

13.003.03

Bruck a. d. Leitha

13.003.04

Gänserndorf

13.003.05

Gmünd

Nr. L 371/39
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Identificatienummer

Naam van de eenheid

13.003.06

Hollabrunn

13.003.07

Horn

13.003.08

Korneuburg

13.003.09

Krems a. d. D.-Stadt

13.003.10

Krems a. d. D.-Land

13.003.11

Lilienfeld

13.003.12

Melk

13.003.13

Mistelbach

13.003.14

Mödling

13.003.15

Neunkirchen

13.003.16

St Pölten-Stadt

13.003.17

St Pölten-Land

13.003.18

Scheibbs

13.003.19

Tulln

13.003.20

Waidhofen a. d. Thaya

13.003.21

Waidhofen a. d. Ybbs

13.003.22

Wiener Neustadt-Stadt

13.003.23

Wiener-Neustadt-Land

13.003.24

Wien-Umgebung

13.003.25

Zwettl
Steiermark

13.006.01

Steiermark
Tirol

13.007.01

Tirol

13.008.01

Vorarlberg
Vorarlberg
Wien

13.009.01

Wien

GRENS-INSPECTIEPOSTEN

. Identificatienummer

Naam van de eenheid

13.001.99

Berg

13.002.99

Buchs

13.003.99

Deutschkreutz

13.004 .99

Drasenhofen

13.005.99

Hegyeshalom

13.006.99

Höchst

13.007.99

Hohenau

13.008.99

Karawankentunnel

13.009.99

Linz

13.010.99

Nieckelsdorf

13.011.99
13.012.99

Sopron
Spielfeld

13.013.99

Tisis

13.014.99

Villach-Süd

13.015.99

Wien-Schwechat

13.016.99

Wullowitz
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Nr . L 371 /41

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

tot vaststelling van de door Oostenrijk toe te passen overgangsmaatregelen inzake de
veterinaire controles voor levende dieren uit derde landen die in Oostenrijk worden
binnengebracht
( 94/970/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli
1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisa

Oostenrijk in de periode van 1 januari 1995 tot en met
31 december 1997 de bij deze beschikking vastgestelde
maatregelen toe.
2 . Deze beschikking doet niets af aan de mogelijkheid
om een inspectiepost aan de grens op te nemen in de in
artikel 6 van Richltijn 91/496/EEG bedoelde lijst.

tie van de veterinaire controles voor dieren uit derde

landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en
tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG
en 90/675/EEG (*), gewijzigd bij de Akte betreffende de
toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen,
de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen
waarop de Unie is gegrond, bijlage I, V, E, eerste deel,
hoofdstuk I, punt 2, onder a), en met name op artikel 17
bis,

Overwegende dat Oostenrijk drie jaar heeft gekregen om
de in hoofdstuk I van Richtlijn 91/496/EEG vastgestelde
controleregeling ten uitvoer te leggen; dat voor die
periode overgangsmaatregelen moeten worden vastge

Artikel 2

1 . Het binnenbrengen van levende dieren uit derde
landen op het grondgebied van de Republiek Oostenrijk
moet plaatsvinden via een van de in de bijlage genoemde
doorlaatposten.
2. De Oostenrijkse autoriteiten nemen de nodige maat
regelen om ervoor te zorgen dat elke door een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon gepleegde inbreuk op het
bepaalde in lid 1 wordt bestraft. Deze maatregelen kun
nen in het uiterste geval inhouden dat de dieren worden
geslacht.

steld;

Artikel 3

Overwegende dat, vóórdat de nodige infrastructuurvoor
zieningen aan de buitengrenzen tot stand zijn gebracht,
moet worden bepaald welke controleplaatsen verbonden
zijn aan de doorlaatposten aan de buitengrenzen; dat de
desbetreffende bepalingen van hoofdstuk I van Richtlijn
91/496/EEG bijgevolg moeten worden aangepast;

1 . Bij elke doorlaatpost hoort een controleplaats, over
eenkomstig de bijlage. Elke doorlaatpost en de daarmee
corresponderende controleplaats staan onder de verant
woordelijkheid van de veterinaire dienst die bevoegd is
voor de grenscontroles.
2.

Overwegende dat de vastgestelde maatregelen ten doel
hebben te garanderen dat de nodige controles door de
Oostenrijkse autoriteiten worden verricht;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

De levende dieren worden onverwijld en onder

douanetoezicht van de doorlaatpost naar de corresponde
rende controleplaats vervoerd. Bovendien stelt de
bevoegde autoriteit van de doorlaatpost de officiële die
ren-arts die verantwoordelijk is voor de controleplaats,
aan de hand van een faxbericht ervan in kennis dat een

partij vertrokken is. De officiële dierenarts bevestigt op
dezelfde wijze ten behoeve van de bevoegde autoriteit van
de doorlaatpost dat een partij is aangekomen.

3.

Artikel 2, lid 2, is van overeenkomstige toepassing.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Artikel 4

1 . Artikel 3 van Richtlijn 91/496/EEG en de op basis
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing.

1 . Met betrekking tot de organisatie van de controles
en gevolgen die aan deze controles moeten worden ver
bonden (hoofdstuk I van Richtlijn 91/496/EEG), past
(') PB nr. L 268 van 24. 9. 1991 , blz. 56.

Evenwel

— wordt in artikel 3, lid 1 , onder a), het begrip „inspec
tiepost aan de grens" vervangen door „doorlaat
post",

Nr. L 371 /42

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

— wordt in artikel 3 , lid 1 , onder b ) en c), het begrip
„inspectiepost aan de grens" vervangen door „ contro
leplaats".

2. Artikel 4 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing.
Evenwel

— wordt in artikel 4, lid 1 , het begrip „ inspectiepost aan
de grens" vervangen door „ doorlaatpost",

— wordt in artikel 4, leden 2 en 3 , het begrip „inspectie
post aan de grens" vervangen door „controle
plaats",
3.
Artikel 5 van Richtlijn 91 /496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing.
4.
Artikel 7 van Richtlijn 91 /496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing. Evenwel wordt het begrip „ inspectiepost aan de
grens" vervangen door „controleplaats".

5 . Artikel 8 van Richtlijn 91 /496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing.
Evenwel

— wordt in artikel 8 , A, punt 1 , onder a ), het begrip
„ inspectiepost aan de grens" vervangen door „ door
laatpost",
— wordt in artikel 8 , A, punt 1 , onder b ), het begrip
„inspectiepost aan de grens" vervangen door „contro
leplaats ".

— wordt in artikel 8 , A, punt 2, het begrip „inspectie
post aan de grens " vervangen door „controleplaats".
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6 . Artikel 9 van Richtlijn 91/496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing. Evenwel wordt het begrip „ inspectiepost aan de
grens" vervangen door „ controleplaats".
7. Artikel 10 van Richtlijn 91/496/EEG en de op
grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van
toepassing. Evenwel wordt het begrip „ inspectiepost aan
de grens" vervangen door „ controleplaats ".
8.
Artikel 11 van Richtlijn 91/496/EEG is van toepas
sing.

9 Artikel 12 van Richtlijn 91 /496/EEG en de op grond
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing. Evenwel wordt in artikel 12 , lid 1 , onder c ),
tweede alinea, in limine, het begrip „inspectiepost aan de
grens" vervangen door „ controleplaats".
10.
De artikelen 13 , 14, 15 , 16 en 17 van Richtlijn
91/496/EEG en de op grond daarvan vastgestelde uitvoe
ringsbepalingen zijn van toepassing.
Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Doorlaatpost

Berg (weg)

Controleplaats

Gehöft

Betrokken levende dieren

Alle levende dieren

Christian Schmidt

Obere Hauptstraße 43a
A-2425 Nickelsdorf

Tiergarten Schönbrunn
Quarantanestation

Zoo- en tentoonstellingsdieren,
siervogels, exotische dieren

A-1130 Wien

Nickelsdorf (weg)

Gehöft

Alle levende dieren

Christian Schmidt

Obere Hauptstraße 43a
A-2425 Nickelsdorf

Tiergarten Schönbrunn
Quarantanestation

Zoo- en tentoonstellingsdieren,
siervogels, exotische dieren

A-1130 Wien

Deutschkreutz (weg)

Deutschkreutz (weg)
Tiergarten Schönbrunn
Quarantanestation

Hoefdieren met uitzondering van
paarden zijn niet toegelaten
Zoo- en tentoonstellingsdieren,
siervogels, exotische dieren

A-1130 Wien

Spielfeld (weg)

Spielfeld (weg)

Hoefdieren met uitzondering van
paarden zijn niet toegelaten

Karawankentunnel (weg)

Karawankentunnel (weg)

Hoefdieren met uitzondering van
paarden zijn niet toegelaten

Drasenhofen (weg)

Gut Thiergarten

Alle levende dieren

G. u . D. Haindl
A-2165 Kleinschweinbarth

Viehhalle Firma Purkhauser
A-2222 Kollnbrunn

Alle levende dieren

Tiergarten Schönbrunn
Quarantanestation

Zoo- en tentoonstellingsdieren,
siervogels, exotische dieren

A-1130 Wien

Wullowitz (weg)

Wullowitz (weg)

Hoefdieren met uitzondering van
paarden zijn niet toegelaten

Tisis (weg)

Tisis (weg)

Enkel geregistreerde paarden

Höchst (weg) 0

Versteigerungshalle 6850

Alle levende dieren

Dornbirn, Schoren

Viehmarktplatz Brüchergasse 10

Hegyeshalom (spoorweg)

Hegyeshalom (spoorweg)

Alle hoefdieren als huisdier ge
houden

Hohenau (spoorweg)

Hohenau (spoorweg)

Alle hoefdieren als huisdier ge
houden

Villach-Süd (spoorweg)

Villach-Süd (spoorweg)

Enkel geregistreerde paarden

Buchs (spoorweg)

Buchs (spoorweg)

Alle levende dieren

Schwechat (luchthaven)

Schwechat (luchthaven)

Hoefdieren met uitzondering van
paarden zijn niet toegelaten

Linz (luchthaven )

Linz (luchthaven)

Hoefdieren met uitzondering van
paarden zijn niet toegelaten v

(') Wanneer zich moeilijkheden voordoen doordat het aantal dieren dat wordt binnengebracht, toeneemt, wordt de situatie
op verzoek van de Oostenrijkse autoriteiten opnieuw bezien.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 28 december 1994

tot vaststelling van de door Oostenrijk toe te passen overgangsmaatregelen inzake
de veterinaire controles voor produkten uit derde landen die in Oostenrijk worden
binnengebracht
( 94/971/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/675/EEG van de Raad van 10 de
cember 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de
organisatie van de veterinaire controles voor produkten
uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnen
gebracht ('), gewijzigd bij de Akte betreffende de toetre
dingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de
Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen
waarop de Unie is gegrond, bijlage I, V, E, eerste deel,
hoofstuk I, punt 1 , onder a ), en met name op artikel 18
bis,

Overwegende dat Oostenrijk drie jaar heeft gekregen om
de in hoofdstuk I van Richtlijn 90/675/EEG vastgestelde
controleregeling ten uitvoer te leggen; dat voor die
periode overgangsmaatregelen moeten worden vastge

2. Deze beschikking doet niets af aan de mogelijkheid
om een inspectiepost aan de grens op te nemen in de in
artikel 9 van Richtlijn 90/675/EEG bedoelde lijst.
Artikel 2

1 . Het binnenbrengen van produkten uit derde landen
op het grondgebied van de Republiek Oostenrijk moet
plaatsvinden via een van de in de bijlage genoemde
doorlaatposten.
2.
De Oostenrijkse autoriteiten nemen de nodige maat
regelen om ervoor te zorgen dat elke door een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon gepleegde inbreuk op het
bepaalde in lid 1 wordt bestraft. Deze maatregelen kun
nen in het uiterste geval inhouden dat de produkten
worden vernietigd.
Artikel 3

steld;

Overwegende dat, vóórdat de nodige infrastructuurvoor
zieningen aan de buitengrenzen tot stand zijn gebracht,
moet worden bepaald welke controleplaatsen verbonden
zijn aan de doorlaatposten aan de buitengrenzen; dat de
desbetreffende bepalingen van hoofdstuk I van Richtlijn
90/675/EEG bijgevolg moeten worden aangepast;
Overwegende dat de vastgestelde maatregelen ten doel
hebben te garanderen dat de nodige controles door de
Oostenrijkse autoriteiten worden verricht;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

1 . Bij elke doorlaatpost hoort een controleplaats, over
eenkomstig de bijlage. Elke doorlaatpost en de daarmee
corresponderende controleplaats staan onder de verant
woordelijkheid van de veterinaire dienst die bevoegd is
voor de grenscontroles.
2. De produkten worden onverwijld en onder douane
toezicht van de doorlaatpost naar de corresponderende
controleplaats vervoerd. Bovendien stelt de bevoegde
autoriteit van de doorlaatpost de officiële dierenarts die
verantwoordelijk is voor de controleplaats, aan de hand
van een faxbericht ervan in kennis dat een partij vertrok
ken is. De officiële dierenarts bevestigt op dezelfde wijze
ten behoeve van de bevoegde autoriteit van de doorlaat
post dat een partij is aangekomen.
3.

Artikel 2 , lid 2, is van overeenkomstige toepassing.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1 . Met betrekking tot de organisatie van de controles
en gevolgen die aan deze controles moeten worden ver
bonden ( hoofdstuk I van Richtlijn 90/675/EEG), past
Oostenrijk in de periode van 1 januari 1995 tot en met
31 december 1997 de bij deze beschikking vastgestelde
maatregelen toe.
(') PB nr. L 373 van 31 . 12 . 1990, blz. 1 .

Artikel 4

1.

Artikel 3 van Richtlijn 90/675/EEG is van toepas

sing.

2.
Artikel 4 van Richtlijn 90/675/EEG en de op basis
daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van toe
passing.
Evenwel

— wordt in artikel 4, lid 2, het begrip „grensdoorlaat
post" vervangen door „ doorlaatpost";
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— worden in artikel 4, lid 4, de woorden „ het veteri

naire personeel van de inspectiepost aan de grens"
vervangen door „de bevoegde autoriteit van de door
laatpost";
3. De artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn 90/675/EEG en
de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen
zijn van toepassing.
4.
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wordt het begrip „inspectiepost aan de grens" vervangen
door „controleplaats".
Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.

De artikelen 8 en 10 van Richtlijn 90/675/EEG en

de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen
zijn van toepassing. Het begrip „inspectiepost aan de
grens" wordt evenwel vervangen door „controleplaats".
5.
Artikel 11 van Richtlijn 90/675/EEG en de op
grond daarvan vastgestelde uitvoeringsbepalingen zijn van
toepassing. Evenwel wordt het begrip „inspectiepost aan
de grens" vervangen door „controleplaats";

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie

6.

De artikelen 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 van
Richtlijn 90/675/EEG en de op grond daarvan vastge

René STEICHEN

stelde uitvoeringsbepalingen zijn van toepassing. Evenwel

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Doorlaatpost

Berg (weg)

Betrokken categorieën
dierlijke produkten

Controleplaats

Frigoscandia
Franzosengraben

Alle voor consumptie geschikte produk
ten

A-1030 Wien

Frigoscandia

Alle voor consumptie geschikte produk

SeitenhafenstraSe

ten

A-1020 Wien

Vereinigte Eisfabriken Sc Kühlhallen

Alle produkten

Passettistraße 76
A-1200 Wien

Nickelsdorf (weg)

Unifrost

Alle voor consumptie geschikte produk

Enzersdorf
Marchfelderstrafie 2
A-2301 Gross

ten

Glatter

Alle voor consumptie geschikte produk

An der BundesstraSe 331
A-7023 Pöttelsdorf

ten

Frigoscandia
Franzosengraben

Alle voor consumptie geschikte produk
ten

A-1030 Wien

Frigoscandia

Alle voor consumptie geschikte produk

Seitenhafenstrafie

ten

A-1020 Wien

Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen

Alle produkten

Passettistraße 76
A-1200 Wien

Unifrost

.Alle voor consumptie geschikte produk

Enzersdorf
Marchfelderstraße 2
A-2301 Gross

ten

Glatter

Alle voor consumptie geschikte produk

An der Bundesstrafie 331
A-7023 Pöttelsdorf

ten

Frigoscandia
Franzosengraben

Alle voor consumptie geschikte produk
ten

*

Deutschkreutz (weg)

A-1030 Wien

Frigoscandia

Alle voor consumptie geschikte produk

Seitenhafenstrafie

ten

A-1020 Wien

Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen

Alle produkten

Passettistraße 76
A-1200 Wien

Spielfeld (weg)

Glatter

Alle voor consumptie geschikte produk

An der Bundesstrafie 331
A-7023 Pöttelsdorf

ten

Kühlhaus Strobl

Alle voor consumptie geschikte produk

Lagergasse 132

ten

A-8020 Graz

Vieh-Fleisch-Süd Graz
Lagergasse 158

Alle produkten

A-8Ö20 Graz

Steir. Geflügel Schlacht- Sc VertriebsgmbH
A-8350 Fehring

Alle pluimveeprodukten
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Betrokken categorieën
dierlijke produkten

Controleplaats

Karawankentunnel

Kühlhaus Marcher

Alle voor consumptie geschikte produk

(weg)

Magdalenstrafie 57

ten

A-9500 Villach

Stadtischer Schlachthof

Alle produkten

Schlachthofstraße 20

A-9020 Klagenfurt

Drasenhofen (weg)

Frigoscandia

Alle voor consumptie geschikte produk

Franzosengraben

ten

A-1030 Wien

Frigoscandia

Alle voor consumptie geschikte produk

SeitenhafenstraSe

ten

A-1020 Wien

Vereinigte Eisfabriken & Kühlhallen

Alle produkten

Passettistraße 76
A-1200 Wien

Unifrost

Alle voor consumptie geschikte produk

Enzersdorf
Marchfelderstraße 2

ten

A-2301 Gross
■»

Wullowitz (weg)

Hietler

Alle voor consumptie geschikte produk

Eisengasse

ten

A-4240 Freistadt'

Zollfreizonen-Betriebs-gmbH Linz

Alle produkten

A-4020 Linz

Tisis (weg)

Schlachthof

Alle produkten

Schlachthausstraße 6
A-6850 Dornbirn

Höchst (weg)

Schlachthof

Alle produkten

Schlachthausstraße 6
A-6850 Dornbirn

Kühl-Alge

Alle voor consumptie geschikte produk

Bahnhofstrafie 4

ten

A-6922 Wolfurt

Hegyeshalom

Hegyeshalom (spoorweg)

(spoorweg)

Alle niet voor consumptie geschikte
produkten

Frigoscandia

Alle voor consumptie geschikte produk

Franzosengraben

ten

A-1030 Wien

Hohenau (spoorweg)

Hohenau (spoorweg)

Niet voor consumptie geschikte, niet
gekoelde produkten

Sopron ( spoorweg)

Sopron (spoorweg)

Alle produkten

Villach-Süd

Villach-Süd (spoorweg)

Niet-gekoelde produkten

Buchs (spoorweg)

Buchs (spoorweg)

Niet-gekoelde produkten

Schwechat

Schwechat (luchthaven)

Alle produkten

Linz (luchthaven)

Linz (luchthaven)

Alle produkten

Hafen Albern (')
(haven)

Hafen Albern (haven)

Niet voor consumptie geschikte, niet
gekoelde produkten

( spoorweg )

(luchthaven)

( ) De Oostenrijkse autoriteiten stellen de Commissie en de andere Lid-Staten in kennis van het hernemen van het vervoer

over de Donau en bijgevolg van de opening van deze doorlaatpost en de daarmee overeenkomende controleplaats.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG in verband met de situatie van Zweden op het
vlak van brucellose (Br. melitensis)
( 94/972/EG )
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de bepalingen van bijlage A, hoofd
stuk 1 , II, 2, i ), van Richtlijn 91/68/EEG inzake de
serologische controle vóór 1 januari 1995 opnieuw zullen
worden bekeken; dat voor de handhaving van de status
van Zweden met de uitkomsten van dat onderzoek reke

ning moet worden gehouden,
Gelet op Beschikking 93/52/EEG van de Commissie van
21 december 1992 houdende constatering dat bepaalde
Lid-Staten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om
te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br. meliten
sis ) (*), als gewijzigd bij de Akte betreffende toetredings
voorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Repu
bliek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk

Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de
Unie is gegrond, bijlage I, V, E, tweede deel, punt 35 , en
met name op artikel 2 bis,
Overwegende dat met het oog op de toetreding van
Zweden de situatie van dat land op het vlak van brucel
lose ( Br. melitensis ) moet worden geëvalueerd en
bepaald;
Overwegende dat in Zweden sedert ten minste vijf jaar
een aangifteplicht geldt voor brucellose; dat er in dat land
ten minste vijf jaar geen enkel geval officieel is bevestigd
en dat vaccinatie er sedert ten minste drie jaar verboden
is; dat bijgevolg moet worden geconstateerd dat Zweden
voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in bij
lage A, hoofdstuk 1 , II, 1 , b ), van Richtlijn 91 /68/EEG
van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechte
lijke voorschriften voor het intracommunautaire handels
verkeer in schapen en geiten (2 );

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN,

Artikel 1

In bijlage I van Beschikking 93/52/EEG wordt onder
„ Lid-Staten" toegevoegd:
„— Zweden".
Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 28 december 1994.
Voor de Commissie

Overwegende dat Zweden derhalve met ingang van 1 ja
nuari 19 95 als officieel brucellosevrij e ( Br. melitensis )
Lid-Staat moet worden erkend;

(') PB nr. L 13 van 21 . 1 . 1993 , blz . 14 .
(2 ) PB nr. L 46 van 19 . 2 . 1991 , blz. 19 .

René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 december 1994

houdende zevende wijziging van Beschikking 90/442/EEG tot vaststelling van de codes
voor de melding van dierziekten met betrekking tot Zweden
( 94/973/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Beschikking 90/442/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1 . Aan bijlage V wordt de volgende regel toegevoegd:
„Zweden

Gelet op Beschikking 90/442/EEG van de Commissie van
25 juli 1990 tot vaststelling van de codes voor de melding
van dierziekten (1), laatstelijk gewijzigd bij beschikking

van 20 december 1994 (2), en met name op artikel 1 ,
tweede alinea,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 84/90/

EEG (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 89/163/
EEG (4), heeft bepaald in welke vorm dierziekten moeten

16".

2. De bijlage bij deze beschikking wordt toegevoegd als
bijlage VI.
Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking onder voorbehoud
van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden en op de
datum waarop dat Verdrag van kracht wordt.
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

worden gemeld;
Gedaan te Brussel, 28 december 1994.

Overwegende dat in verband met de toetreding codes
moeten worden toegekend aan Zweden en aan de regio's
van Zweden,

O PB nr. L 227 van 21 . 8. 1990, blz. 39.

(2) Beschikking van de Commissie van 20 december 1994 hou
dende zesde wijziging van Beschikking 90/442/EEG tot vast
stelling van de codes voor de melding van dierziekten met
betrekking tot Finland (niet gepubliceerd: C(94) 3695).
(3) PB nr. L 50 van 21 . 2. 1984, blz. 10.
(4) PB nr. L 61 van 4. 3 . 1989, blz. 49.

Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

Nr. L 371/50
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