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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELĲK STANDPUNT VAN DE RAAD
van 9 april 2001
houdende verlenging van Gemeenschappelĳk Standpunt 96/635/GBVB betreffende Birma/Myanmar
(2001/284/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, en met name op artikel 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Gemeenschappelĳk Standpunt 96/635/GBVB van 28 oktober 1996 betreffende Birma/Myanmar (1)
zoals laatstelĳk verlengd bĳ Gemeenschappelĳk Standpunt 2000/601/GBVB van 9 oktober 2000 (2)
verstrĳkt op 29 april 2001.

(2)

Gemeenschappelĳk Standpunt 96/635/GBVB dient, gelet op punt 6 ervan, opnieuw te worden
verlengd,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELĲK STANDPUNT VASTGESTELD:

Artikel 1
Gemeenschappelĳk Standpunt 96/635/GBVB wordt verlengd tot en met 29 oktober 2001.
Artikel 2
Dit gemeenschappelĳk standpunt treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
Artikel 3
Dit gemeenschappelĳk standpunt wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.
Gedaan te Luxemburg, 9 april 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. LINDH

(1) PB L 287 van 8.11.1996, blz. 1.
(2) PB L 257 van 11.10.2000, blz. 1.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 9 april 2001
betreffende de benoeming van het hoofd van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM)
(2001/285/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel 23, lid 2,
Gelet op Gemeenschappelĳk Optreden 2000/811/GBVB van 22 december 2000 betreffende de Waarnemersmissie van de Europese Unie (1), inzonderheid op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 4 van Gemeenschappelĳk Optreden 2000/811/GBVB staat dat het hoofd van de EUMM op
basis van door de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger ingediende voorstellen wordt
benoemd.
De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger heeft de benoeming van ambassadeur Antóin MAC

UNFRAIDH voorgesteld,

BESLUIT:

Artikel 1
Ambassadeur Antóin MAC UNFRAIDH wordt benoemd tot hoofd van de EUMM.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag van zĳn aanneming.
Het is van toepassing tot en met 31 december 2001.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.
Gedaan te Luxemburg, 9 april 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. LINDH

(1) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 53.
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BESLUIT VAN DE RAAD
van 9 april 2001
houdende uitvoering van Gemeenschappelĳk Standpunt 1999/533/GBVB inzake de bĳdrage van de
Europese Unie tot de bevordering van de spoedige inwerkingtreding van het Alomvattend
Kernstopverdrag (CTBT)
(2001/286/GBVB)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name
artikel 23, lid 2,
Gelet op Gemeenschappelĳk Standpunt 1999/533/GBVB van
de Raad van 29 juli 1999 (1) inzake de bĳdrage van de Europese Unie tot de bevordering van de spoedige inwerkingtreding
van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT), en met name op
de artikelen 1 en 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 4 van Gemeenschappelĳk Standpunt 1999/533/GBVB heeft de Europese Unie zich ertoe
verbonden alle staten die het CTBT nog niet ondertekend en bekrachtigd hebben, aan te moedigen dit onverwĳld te doen, met name de staten genoemd in de lĳst
van de 44 staten wier bekrachtiging noodzakelĳk is voor
de inwerkingtreding van het CTBT.
Het is wenselĳk bĳ te dragen tot het welslagen van de
tweede conferentie uit hoofde van artikel XIV van het
CTBT, die van 25 tot en met 27 september 2001 te New
York zal plaatsvinden, om de bekrachtigingsprocedure te
versnellen, teneinde een spoedige inwerkingtreding van
het verdrag te vergemakkelĳken,

b) de staten die het CTBT ondertekend, maar niet bekrachtigd
hebben, in het bĳzonder de staten die stations van het
Internationaal Toezichtsysteem (IMS) zullen huisvesten;
c) de staten die het verdrag niet ondertekend hebben, in het
bĳzonder de staten die IMS-stations zullen huisvesten.
Artikel 2
De Europese Unie steunt de bĳeenroeping van de conferentie
op politiek niveau.
Artikel 3
Teneinde het bekrachtigingsproces te bespoedigen en de spoedige inwerkingtreding van het verdrag te vergemakkelĳken, kan
de Europese Unie in contact treden met regionale organisaties
(OAE, OAS, ASEAN …).
Artikel 4
Het voorzitterschap zal het voorlopig technisch secretariaat van
het CTBT naar behoren op de hoogte houden over de uitvoering van de artikelen 1 en 2.
Artikel 5

BESLUIT:

Dit besluit wordt van kracht op de datum van aanneming.
Artikel 1

In het kader van de in artikel 4 van Gemeenschappelĳk Standpunt 1999/533/GBVB bedoelde ondersteuning van de spoedige
inwerkingtreding van het CTBT, moedigt de Europese Unie alle
staten aan het verdrag onverwĳld te ondertekenen en te
bekrachtigen.
Te dien einde richt de Europese Unie haar aanmoedigingen tot:
a) in de eerste plaats, de staten genoemd in de lĳst van de 44
staten wier ondertekening en bekrachtiging noodzakelĳk is
voor de inwerkingtreding van het CTBT;

(1) PB L 204 van 4.8.1999, blz. 1.

Artikel 6
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.
Gedaan te Luxemburg, 9 april 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
A. LINDH
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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 709/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 april 2001
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zĳn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn vermeld, de
forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bĳlage bĳ deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 april 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 9 april 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
204
212
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
039
388
400
404
508
512
528
720
804
999
388
512
528
999

104,0
83,0
121,4
102,8
147,1
144,3
145,7
103,7
59,7
81,7
78,6
47,3
45,7
57,2
61,3
51,4
56,9
94,9
96,0
92,7
95,4
90,2
81,2
92,5
86,9
116,6
94,0
82,2
82,3
77,7
80,7

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 710/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 april 2001
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door
middel van inschrĳving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 47,
lid 8,

zĳn voor een behoorlĳke ondersteuning van de markt,
aan de hand van de prĳsnoteringen waarvan de
Commissie kennis heeft, moet de lĳst van de lidstaten of
gebieden van een lidstaat waar de inschrĳving gehouden
wordt, en van de kwaliteitsgroepen waarop de interventieaankopen betrekking kunnen hebben, overeenkomstig
de bĳlage bĳ deze verordening worden aangepast,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op grond van Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de
Commissie van 9 juni 1989 betreffende de aankoop van
rundvlees door middel van inschrĳving (2), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 557/2001 (3) kan in
bepaalde lidstaten of gebieden van een lidstaat rundvlees
van bepaalde kwaliteitsgroepen door middel van
inschrĳving worden aangekocht.
Op grond van artikel 47, leden 3, 4 en 5, van Verordening (EG) nr. 1254/1999 en van het feit dat de interventie moet worden beperkt tot de aankopen die nodig

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr. 1627/89 wordt vervangen
door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 april 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
(2) PB L 159 van 10.6.1989, blz. 36.
(3) PB L 82 van 22.3.2001, blz. 14.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη µέλη ή περιοχές κρατών µελών και οµάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC)
No 1627/89
États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement
(CEE) no 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 1627/89
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en
kwaliteitsgroepen
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.o 1 do artigo 1.o do
Regulamento (CEE) n.o 1627/89
Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος µέλος ή περιοχές
κράτους µέλους

Κατηγορία Α

Κατηγορία Γ

Member States or regions
of a Member State

Category A

Category C

États membres ou régions
d'États membres

Catégorie A

Catégorie C

Stati membri o regioni
di Stati membri

Categoria A

Categoria C

Lidstaat of gebied
van een lidstaat

Categorie A

Categorie C

Estados-Membros ou regiões
de Estados-Membros

Categoria A

Categoria C

Jäsenvaltiot tai alueet

Luokka A

Luokka C

Medlemsstater eller regioner

Kategori A

Kategori C

Belgique/België
Danmark
Deutschland
España
France
Ireland
Italia
Österreich
Nederland

U

R

O

×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×

×
×
×

U

R

O

×

×
×
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VERORDENING (EG) Nr. 711/2001 VAN DE COMMISSIE
van 9 april 2001
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van
27 mei 1997 betreffende de opening en de wĳze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 134/1999 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4
en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het
afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals
bedoeld in artikel 2, onder f).

(2)

In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is
de hoeveelheid vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit, van oorsprong en van herkomst uit de
Verenigde Staten van Amerika en Canada, die in het
tĳdvak van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001 onder
bĳzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

(3)

Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tĳdens de gehele
geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de veterinairrechtelĳke voorschriften in acht
worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en
met 5 april 2001 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren
rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2, onder
f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel
ingewilligd.
2.
Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel
5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf
dagen van de maand mei 2001 voor 9 625,945 t worden
ingediend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 april 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 april 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.
(2) PB L 17 van 22.1.1999, blz. 22.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 2 april 2001
houdende principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het
oog op eventuele opneming van mesosulfuronmethyl in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG van de
Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig is
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1000)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/287/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Op grond van artikel 6, lid 3, van de richtlĳn moet voor
elk dossier op communautair niveau officieel worden
bevestigd dat in beginsel is voldaan aan de in bĳlage II
en, voor ten minste één gewasbeschermingsmiddel dat
de betrokken werkzame stof bevat, aan de in bĳlage III
bĳ de richtlĳn vervatte voorschriften inzake gegevens en
informatie.

(6)

Deze bevestiging is nodig om het grondige onderzoek
van het dossier te mogen kunnen uitvoeren en de
lidstaten toe te staan gewasbeschermingsmiddelen met
deze werkzame stof voorlopig toe te laten overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de richtlĳn.

(7)

Deze beschikking doet geen afbreuk aan het recht van de
Commissie de aanvrager te verzoeken verdere gegevens
of informatie aan de rapporterende lidstaat te
verstrekken om bepaalde punten in het dossier te verduidelĳken. Een eventueel verzoek om nadere gegevens ter
verduidelĳking van het dossier is niet van invloed op de
termĳn voor de indiening van het in de negende overweging bedoelde verslag.

(8)

Tussen de lidstaten en de Commissie is overeengekomen
dat Frankrĳk ook het grondige onderzoek van het
dossier betreffende mesosulfuronmethyl zal verrichten.

(9)

Frankrĳk zal de conclusies van zĳn onderzoek — vergezeld van eventuele aanbevelingen over het al dan niet
opnemen van de betrokken werkzame stof en van eventuele aan die opneming te verbinden voorwaarden — zo
spoedig mogelĳk en uiterlĳk binnen één jaar na de
bekendmaking van deze beschikking in een verslag aan
de Commissie meedelen.

(10)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Plantenziektekundig Comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/80/EG van
de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Richtlĳn 91/414/EEG (hierna „de richtlĳn” genoemd)
voorziet in de opstelling van een communautaire lĳst
van werkzame stoffen die mogen worden gebruikt in
gewasbeschermingsmiddelen.

(2)

Op 15 december 2000 heeft Aventis bĳ de Franse autoriteiten een dossier betreffende de werkzame stof mesosulfuronmethyl ingediend met het oog op opneming van
deze stof in bĳlage I bĳ de richtlĳn.

(3)

De Franse autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld
dat het dossier na een eerste onderzoek lĳkt te voldoen
aan de in bĳlage II bĳ de richtlĳn vervatte voorschriften
inzake gegevens en informatie. Voorts zĳn zĳ de mening
toegedaan dat het dossier de op grond van bĳlage III bĳ
de richtlĳn vereiste gegevens en informatie bevat met
betrekking tot één gewasbeschermingsmiddel dat de
betrokken werkzame stof bevat. Vervolgens heeft de
aanvrager het dossier overeenkomstig artikel 6, lid 2,
van de richtlĳn aan de Commissie en de andere lidstaten
gezonden.

(4)

Het dossier is op 2 februari 2001 aan het Permanent
Plantenziektekundig Comité voorgelegd.

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(2) PB L 309 van 9.12.2000, blz. 14.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Het dossier dat Aventis aan de Commissie en de lidstaten heeft voorgelegd met het oog op opneming van
mesosulfuronmethyl als werkzame stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG en dat op 2 februari 2001 aan
het Permanent Plantenziektekundig Comité is voorgelegd, voldoet in principe aan de in bĳlage II bĳ de
richtlĳn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie. Met betrekking tot één gewasbeschermingsmiddel dat mesosulfuronmethyl bevat, voldoet het dossier, gezien het beoogde gebruik van het middel, aan
de in bĳlage III bĳ de richtlĳn vervatte voorschriften inzake gegevens en informatie.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 2 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 3 april 2001
houdende wĳziging van Richtlĳn 93/53/EEG van de Raad tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrĳding van bepaalde visziekten, met betrekking tot de lĳst van
nationale referentielaboratoria voor visziekten
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1012)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/288/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bovenbedoelde lĳst moet worden bĳgewerkt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

Gelet op Richtlĳn 93/53/EEG van de Raad van 24 juni 1993
tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor
de bestrĳding van bepaalde visziekten (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Richtlĳn 2000/27/EG (2), en met name op artikel 18, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 12, lid 1, van Richtlĳn 93/53/EEG is bepaald
dat de lidstaten erop toezien dat in elke lidstaat een
nationaal referentielaboratorium wordt aangewezen met
de nodige voorzieningen en het nodige gespecialiseerde
personeel om op elk moment, en met name bĳ de eerste
tekenen van de betrokken ziekte, het type, het subtype
en de variant van het desbetreffende ziekteverwekkende
agens vast te stellen en de door de regionale diagnoselaboratoria verkregen resultaten te bevestigen.
De lĳst van nationale referentielaboratoria voor
visziekten is vastgesteld in bĳlage A bĳ Richtlĳn
93/53/EEG.

(1) PB L 175 van 19.7.1993, blz. 23.
(2) PB L 114 van 13.5.2000, blz. 28.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Bĳlage A bĳ Richtlĳn 93/53/EEG van de Raad wordt vervangen
door de bĳlage bĳ deze beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 3 april 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
„BĲLAGE A
NATIONALE REFERENTIELABORATORIA VOOR VISZIEKTEN

België:

CODA — Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
CERVA — Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
Groeselenberg 99
B-1180 Brussel/Bruxelles.

Denemarken:

Statens Veterinære Serumlaboratorium
Fødevareministeriet
Hangøvej 2
DK-8200 Århus N.

Duitsland:

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Boddenblick 5a
D-17498 Insel Riems.

Griekenland:

Laboratory of Fish Pathology and Bio-Pathology of Aquatic Organisms
Centre of Athens Veterinary Institutes, Institute of Infectious and Parasitic Diseases
25 Neapoleos ST.
GR-153 10 Ag. Paraskevi Attiki.

Spanje:

Laboratorio Central de Veterinaria de Algete
Madrid.

Frankrĳk:

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
Laboratoire d'etudes et de recherches en pathologie des poissons (LERPP)
Technopôle Brest Iroise — BP 70
F-29280 Plouzane.

Ierland:

Fisheries Research Centre Abbotstown
Castleknock
Dublin15
Ireland.

Italië:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Via Romea 14/A
I-35020 Legnaro, Padova

Luxemburg:

CODA — Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
CERVA — Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
Groeselenberg 99
B-1180 Brussel/Bruxelles.

Nederland:

Fish Diseases Laboratory
ID-Lelystad
Institute for Animal Science and Health
Edelhertweg 15
PO Box 65
8200 AB Lelystad
Nederland.

Oostenrĳk:

Institut für Hydrobiologie, Fisch- und Bienenkunde
Veterinärmedizinische Universitãt Wien
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien.

Portugal:

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária
Estrada de Benfica 701
P-1500 Lisboa.

Finland:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (EELA)
PL 368
FIN-00231 Helsinki.

Zweden:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
S-751 89 Uppsala.
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CEFAS Weymouth Laboratory
Barrack Road
Weymouth DT4 8UB
United Kingdom.
The Marine Laboratory
PO Box 101
Victoria Road
Aberdeen AB9 8DB
United Kingdom.”
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 2949/92 van de Commissie van 9 oktober 1992 tot indeling van bepaalde
goederen in de gecombineerde nomenclatuur
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 296 van 13 oktober 1992)
Op bladzĳde 6, GN-code 6110 30 91, in kolom 1 (Omschrĳving van de goederen):
in plaats van: „waarvan de rechterzĳde gedeeltelĳk over de linkerzĳde valt.”
te lezen:

„waarvan de linkerzĳde gedeeltelĳk over de rechterzĳde valt.”.
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