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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2898/95
av den 15 december 1995

om bestämmelser för kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

tivt för partiet. I detta syfte bör relevanta bestämmelser i
kommissionens förordning (EEG) nr 2251 /92 av den 29
juli 1992 om kvalitetskontroll av färsk frukt och grön
saker ^), ändrad genom förordning (EG) nr 3148/94 (*),
göras tillämpliga för utförandet av kontrollerna, med
hänsyn tagen till metoder och gjorda erfarenheter inom
sektorn.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av
den 13 februari 1993 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för bananer ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 4 i denna,
och

Bananhandeln är mycket starkt konkurrensutsatt. Berörda
aktörer har själva genomfört stränga kontrollmetoder. Det
är därför lämpligt att aktörer som ger lämpliga garantier
beträffande personal och hanteringsutrustning och kan

med beaktande av följande:

garantera en enhetlig kvalitet på de bananer som saluförs i
gemenskapen undantas från kontroll på föreskrivet
stadium. Denna dispens måste beviljas av den medlems

I enlighet med artiklarna 2 — 4 i förordning (EEG) nr
404/93 har gemensamma kvalitetsnormer fastställts för

stat inom vars territorium kontrollen i regel bör göras.
Den måste upphävas i fall av bristande respekt för
normerna och villkoren för denna dispens.

bananer avsedda att levereras färska till konsumenten

genom kommissionens förordning (EG) nr 2257/94 (3).
Dessa kvalitetsnormer skall tillämpas på bananer med
ursprung i tredje land på det stadium när de övergår till
fri omsättning, på bananer med ursprung i gemenskapen
på det stadium när de först lossas i en hamn i gemen
skapen och på bananer som saluförs i produktionsom
rådet inom gemenskapen på det stadium när de lämnar
förpackningsanläggningen.

Det är lämpligt att fastställa åtgärder för att garantera
enhetlig tillämpning av normerna, särskilt i fråga om
kontrollen av överensstämmelse .

Utförandet av kontrollerna medför att information skall

lämnas till behöriga organ av berörda aktörer.
Det intyg om överensstämmelse som utfärdas vid
kontrollen skall inte vara ett dokument som följer bana
nerna till det sista saluföringsledet utan ett bevis på att
bananerna fram till mogningsanläggningen godkänts
enligt normerna och det skall visas fram på de behöriga
myndigheternas begäran. Det är vidare lämpligt att
påminna om att de bananer som inte godkänts enligt de
normer som fastställts genom förordning (EG) nr 2257/94
inte får saluföras för konsumtion i färskt skick inom

gemenskapen.

Med tanke både på egenskaperna hos en produkt som är
mycket förgänglig och på de saluföringssätt och de
kontrollmetoder som används på området är det lämpligt
att föreskriva att kontrollen av överensstämmelse i princip

Förvaltningskommittén för bananer har inte avgivit något
yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

skall utföras på det stadium som normerna gäller för i
enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 2257/94.

En produkt som godkänts i kontrollen på detta stadium

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

skall anses vara i överensstämmelse med normerna. Detta

godkännande ges med förbehåll oanmälda kontroller som
utförs i ett senare saluföringsstadium fram till mognings
anläggningen.

Kontrollen av överensstämmelse bör inte genomföras
systematiskt utan genom undersökning av ett övergri
pande slumpmässigt urval ur det parti som det behöriga
organet valt ut för kontroll och som antas vara representa
(•) EGT nr L 47, 25.2.1993, s. 1 .
(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

V) EGT nr L 245, 205.1994, s. 6.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall utföra kontrollerna av överensstäm

melse med de kvalitetsnormer som fastställs genom
förordning (EG) nr 2257/94 för bananer som hänförs till
KN-nummer ex 0803 avsedda att levereras färska till

konsumenten enligt denna förordning.
(4) EGT nr L 219, 4.8.1992, s. 9.

M EGT nr L 332, 22.12.1994, s. 28.
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Artikel 2

Bananer producerade i gemenskapen skall vara föremål
för kontroll av överensstämmelse med bestämmelserna i

kvalitetsnormerna innan transporten inleds mot saluföring
i färskt tillstånd. Denna kontroll kan utföras i förpack
ningsanläggningen.
De bananer som saluförs utanför produktionsområdet
skall vara föremål för oanmälda kontroller vid den första
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rande som föreskrivs i artikel 7, i god tid förse det behö
riga kontrollorganet med nödvändiga upplysningar för
identifiering av varupartierna liksom exakta angivelser av
förpacknings- samt avsändningsplats och -datum när det
galler bananer som skördats inom gemenskapen, av
beräknad lossningsplats och -datum för varor med
ursprung i tredje land eller gemenskapens produktionsre
gioner samt upplysningar om leverans till mogningsan
läggningar för bananer som inte har kunnat kontrolleras
vid den första lossningen i gemenskapen.

lossningen inom resten av gemenskapen.
De kontroller som avses i föregånde stycken skall genom
föras med förbehåll för tillämpningen av artikel 7.

Artikel 6

1.
Artikel 3

De bananer som importeras från tredje land skall innan

de övergår till fri omsättning vara föremål för kontroll av
överensstämmelse med bestämmelserna i kvalitetsnor

merna i den medlemsstat där den första lossningen inom

gemenskapen sker, om inte annat följer av artikel 7.

Kontrollerna av överensstämmelse skall utföras av de

kontrollbyråer eller organ som utsetts av de behöriga
nationella myndigheterna. Dessa skall lämna tillräckliga
garantier för utförandet av kontrollerna, i synnerhet i fråga
om utrustning, utbildning och erfarenhet.
2. De behöriga nationella myndigheterna får delegera
genomförandet av kontrollerna till privata kontrollföretag
som auktoriserats till detta och som

Artikel 4

1 . Kontrollen av överensstämmelse skall ske i enlighet
med bestämmelserna i artiklarna 2 och 3, med undantag
av artikel 3.7 i förordning (EEG) nr 2251 /92.

2.

b) förfogar över material och nödvändiga installationer för
de verifikationer och analyser som krävs vid kontrol
len,

För produkter som av tekniska skäl inte kan under

ställas kontroll av överensstämmelse vid den första loss

ningen skall kontrollen genomföras senare, dock senast
vid ankomsten till mogningsanläggningen och för

produkter med ursprung i tredje land i alla händelser före
övergången till fri omsättning.
3.

a) förfogar över kontrollörer som deltagit i utbildning
som godkänts av behörig myndighet,

Efter

kontrollen

av

överensstämmelse

skall

ett

c) förfogar över lämplig utrustning för överföring av
information .

3. Den behöriga myndigheten skall göra en periodisk
uppföljning av utförandet och effektiviteten av kontrol
lerna. Åuktorisationen skall dras in om konstaterade avvi

kontrollintyg utfärdas i enlighet med bilaga I för de varor

kelser eller oriktigheter som kan riskera att hämma

som överensstämmer med normerna.

kontrollverksamheten förekommer eller om kraven inte

längre uppfylls.

Kontrollintyget för bananer med ursprung i tredje land
skall uppvisas för tullmyndigheterna vid produktemas
övergång till fri omsättning i gemenskapen.
4.

skall bestämmelserna i artikel 3.9 och följande punkter i
förordning (EEG) nr 2251 /92 gälla.
5. Om det behöriga organet inte kontrollerat vissa
varor skall den sätta sin stämpel på det meddelande som
avses i artikel 5, eller om så inte är möjligt när det gäller
importerade produkter skall den underrätta tullmyndighe
terna på annat lämpligt sätt.

6.

Artikel 7

Om varorna inte överensstämmer med normerna

Aktören skall ställa alla erforderliga hjälpmedel till

det behöriga organets förfogande för att kontrollerna skall
kunna utföras i enlighet med denna förordning.

I. Aktörer som saluför bananer skördade i gemen
skapen eller bananer importerade från tredje land skall
inte vara skyldiga att genomgå förfarandet med kontroll
av överensstämmelse med kvalitetsnormerna vid
stadier som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 om de

de

a) förfogar över personal som är sakkunnig ifråga om
kvalitetsnormer, hanterings- och kontrollutrustning,

b) för register över de kontroller som utförs, och
c) ger tillräckliga garantier för att säkerställa att de
bananer som de saluför överensstämmer med kvalitets
normerna.

Artikel 5

Den berörda aktören eller dennes representant skall,
såvida han inte beviljats dispens från det kontrollförfa

Aktörer som beviljats dispens från kontroll skall erhålla
ett intyg om befrielse från kontroll enligt mallen i bilaga
II .
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2. Befrielse från kontrollförfarande skall, på den
berörda aktörens begäran, beviljas av de kontrollorgan
eller kontrollbyråer som utsetts av de behöriga myndighe
terna, antingen i medlemsstaten där bananerna produce
rats för bananer som skall saluföras i produktionsområdet
inom gemenskapen, eller i den medlemsstat där bana
nerna lossas för gemenskapsbananer som skall saluföras i
resten av gemenskapen och för bananer som importerats
från tredje land. Dispensen skall beviljas för en period på

högst tre år och skall gå att förnya. Denna dispens skall
gälla för hela gemenskapsmarknaden för produkter som

3.

Nr L 304/ 19

De behöriga kontrollbyråerna eller organen i

medlemsstaterna skall regelbundet kontrollera kvaliteten
på de bananer som saluförs genom de aktörer som avses i
punkt 1 , samt att villkoren i den punkten iakttas. De
aktörer som beviljats dispens från kontroll skall likaså
ställa alla erforderliga hjälpmedel till förfogande för att
dessa kontroller skall kunna genomföras utan problem.

De skall meddela kommissionen förteckningen över de
aktörer som beviljats den dispens som föreskrivs i denna
artikel samt de fall där dispensen återkallats.

lossas i den medlemsstat som beviljat dispensen.

Dessa kontrollbyråer eller organ skall återkalla beviljad
dispens om de konstaterar att avvikelser eller oriktigheter
förekommer som gör att bananernas överensstämmelse
med normerna kan ifrågasättas, eller om kraven enligt

punkt 1 inte längre uppfylls. Återkallandet kan vara

temporärt eller definitivt beroende på graden av de brister
som konstaterats .

Artikel 8

Bestämmelserna i denna förordning skall genomföras
utan att detta inverkar på de oanmälda punktkontroller
som utförs på senare stadier fram till ankomsten till
mogningsanläggningen.

Medlemsstaterna skall upprätta ett register över aktörer

som beviljats dispens från kontroll och tilldela dem ett
registreringsnummer samt vidta erforderliga åtgärder för
att sprida denna information.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 december 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA I

1 . Aktör/ importör (1 )

Kontrollintyg
EG nr

(Detta intyg är endast avsett för kontrollorganen)

2 . Packare som anges på förpackningen (om annan än aktören / importören)

3. Kontrollmyndighet

4. Kontrollplats/
Ursprungsland (2)

5. Bestämmelseort (område eller land)

7. Kontroll på bestämmelseorten (om sådan
krävs)

6. Transportmedel

7 . A.
□ intern

□ import
□ export

8. Förpackning (antal och typ)

9. Typ av produkt (sort, om detta
krävs enligt normerna)

10. Kvalitetsklass

11 . Totalvikt i kg ( brutto / netto) (1 )

12. Ovanstående kontrollmyndighet intygar på grundval av en urvalsundersökning att ovan angiven vara vid kontrolltillfället uppfyllde gällande kvalitetsnormer.

Tullkontor: ingående/avgående (1 )

Giltighetstid

dagar
Plats och datum for utfärdandet:

Kontroll
Kontrollerat av:

(namn med tryckbokstäver)

13. Anmärkningar:

(1 ) Stryk det ej tillämpliga.

(2) Om produkten återutförs skall ursprungsland anges i fält 9.

Underskrift :

stämpel
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BILAGA II

Intyg om dispens från kontroll av efterlevnad av kvalitetsnormer för bananer
Aktör som beviljats dispens:
(namn, firmanamn, adress)

Registreringsnummer som tilldelats av behörigt kontrollorgan eller behörig kontrollbyrå:
Kontrollorgan eller kontrollbyrå:
(namn, adress)

Datum för utfärdande av intyget:

Dispensen gäller till den:
Underskrift och/eller behörigt organs eller behörig byrås stämpel:

Nr L 304/21

