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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 934/97
av den 27 maj 1997

om fastställande av vissa riktkvantiteter för import av bananer till gemenskapen
för tredje kvartalet 1997
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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 20 i denna,

tillaten kvantitet som varje aktör i kategori A och B kan
begära för tredje kvartalet 1997.
De riktkvantiteter som avses i artikel 14.1 i samma förord

ning bör också fastställas för utfärdandet av importlicenser
för traditionella bananer som har sitt ursprung i länderna
i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).
Bestämmelserna i denna förordning bör träda i kraft
direkt före perioden för inlämnande av ansökningar om

och

licenser avseende tredje kvartalet 1997.

med beaktande av följande :

inom den tid som dess ordförande har bestämt.

Enligt artikel 9.1 i kommissionens förordning (EEG) nr
1442/93 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1409/96 (4), skall de riktkvantiteter för utfärdande av
importlicenser för varje kvartal som uttrycks i
procentuella andelar av de kvantiteter som tilldelats de
olika länder eller grupper av länder som anges i bilaga I
till kommissionens förordning (EG) nr 478/95 (*), ändrad
genom förordning (EG) nr 702/95 (6) fastställas i förhål
lande till uppgifter och prognoser rörande den gemen
samma marknaden .

Analysen av uppgifterna dels om de kvantiteter bananer
som saluförts i gemenskapen 1996, särskilt den faktiska
importen under tredje kvartalet och dels om prognoserna
för försörjning och konsumtion på den gemensamma
marknaden under tredje kvartalet 1997 visar att för att
uppnå en tillfredsställande försörjning i hela
gemenskapen bör en riktkvantitet som uppgår till 27 %
av den kvantitet som tilldelats ursprungsområdet inom
tullkvoten fastställas för varje ursprungsområde.
Mot bakgrund av samma uppgifter bör det enligt artikel
9.2 i förordning (EEG) nr 1442/93 fastställas vilken
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

47, 25.2.1993, s . 1 .
349, 31.12.1994, s . 105.
142, 12.6.1993, s. 6.
181 , 20.7.1996, s. 13.
49, 4.3.1995, s . 13 .

6 EGT nr L 71 , 31.3.1995, s . 84.

Förvaltningskommittén för bananer har inte yttrat sig

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De riktkvantiteter som anges i artikel 9.1 i förordning
(EEG) nr 1442/93 för import av bananer inom ramen för

den tullkvot som anges i artiklarna 18 och 19 i förordning
(EEG) nr 404/93 skall för hela gemenskapen för tredje
kvartalet 1997 fastställas till 27 % av de kvantiteter som

fastställts för varje land eller grupp av länder som anges i
bilaga I till förordning (EG) nr 478/95.
För import av bananer som har sitt ursprung i Costa Rica,
Colombia och Nicaragua skall riktkvantiteterna vara
tillämpliga dels för ansökningar om importlicenser

avseende kategorierna A och C och dels avseende kategori
B.

Artikel 2

Den tillåtna kvantiteten för varje aktör i kategori A och B
som anges i artikel 9.2 i förordning (EEG) nr 1442/93
skall för tredje kvartalet 1997 fastställas till 29 % av den
kvantitet som aktören tilldelats i enlighet med artikel 6
andra stycket i ovannämnda förordning.
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som fastställts för varje ursprungsområde i bilagan till
förordning (EEG) nr 404/93 .
Artikel 4

De riktkvantiteter som anges i artikel 14.1 i förordning
(EEG) nr 1442/93 för import av traditionella bananer som
har sitt ursprung i AVS-staterna skall för tredje kvartalet

offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella

1997 fastställas till 30 % av de traditionella kvantiteterna

tidning.

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 maj 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

28. 5. 97
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 935/97
av den 27 maj 1997

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av tjurar, kor och kvigor
av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap, för perioden 1 juli 1997 — 30
juni 1998
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

importerade djuren bör för alla aktörer i de nya medlems
staterna härröra från länder som enligt importåret anses
som tredje land för dessa aktörer.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av
den 18 juni 1996 om genomförandet av medgivandena i
förteckning CXL, som fastställdes till följd av att förhand
lingarna avslutats inom ramen för artikel XXIV.6 i
GATT ('), särskilt artikel 1.1 i denna, och

med beaktande av följande :

Inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) har

gemenskapen åtagit sig att öppna två årliga tullkvoter på
5 000 djur vardera med en tull på 6 % respektive 4 % .
Tullkvoterna gäller tjurar, kor och kvigor av brokig
Simmentalras och Schwyz- och Fribourgras som inte är
slaktboskap samt kor och kvigor av grå-, brun-, gul- och
brokig Simmentalras och Pinzgauras som inte är slaktbo
skap. Dessa kvoter bör därför öppnas för perioden 1 juli
1997 — 30 juni 1998 och tillämpningsföreskrifter bör fast

Om inget annat föreskrivs i denna förordning skall
kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16
november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter
för systemet med import- och exportlicenser och förut
fastställelselicenser för jordbruksprodukter (2), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2350/96 (3) och
kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26
juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med
import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om
upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (4), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 266/97 (■'), tillämpas .

I artikel 82 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den
12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr
82/97 Q, fastställs att varor som övergår till fri omsättning
till en nedsatt tullsats med hänvisning till deras särskilda
slutanvändning skall stå under tullens övervakning. En
kontroll skall utföras för att säkerställa att de importerade
djuren inte slaktas under en viss period. En säkerhet bör
ställas för att garantera att dessa djur inte slaktas .

ställas .

Garantier bör särskilt ställas för att alla gemenskapsaktörer
ges lika och fortlöpande tillträde till kvoten och för att de
tullar som fastställts för dessa kvoter tillämpas fortlöpande
på all import av ifrågavarande djur fram till det att kvoten
är förbrukad .

Erfarenheten visar att importörerna inte alltid informerar
de behöriga myndigheter som har utfärdat importlicen
serna om antalet och ursprunget för de djur som impor
teras inom ramen för kvoterna i fråga. Dessa uppgifter är
viktiga för att kunna bedöma situationen på marknaden .
Det bör därför införas bestämmelser om ställande av en

säkerhet för att garantera att denna anmälan verkligen
görs .

Denna ordning grundar sig pa att kommissionen fördelar
de tillgängliga kvantiteterna mellan de traditionella aktö
rerna (första delen) och de aktörer som är engagerade i
handeln med nötkreatur (andra delen). Det bör fastställas

Det bör föreskrivas

att medlemsstaterna

skall

lämna

uppgifter om importen i fråga.

att den första delen fördelas mellan dels de traditionella

importörerna, i proportion till de djur som importerats
under samma slags kvot från den 1 juli 1994 till den 30

juni 1997, dels mellan de traditionella importörerna i de
nya medlemsstaterna. Vid fördelningen av den andra
delen, bör man, för att undvika spekulation och med
tanke på importens slutliga bestämmelse, beakta såsom
referensmängder de mängder som har en viss storlek och
som är representativa för handeln med tredje land. De
(') EGT nr L 146, 20.6.1996, s. 1 .

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.
(2)
3)
(4)
O
(«)
O

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L
L

331 , 2.12.1988 , s. 1 .
320 , 11.12.1996, s. 4.
143 , 27.6.1995, s. 35 .
45, 15.2.1997, s. 1 .
302, 19.10.1992, s. 1 .
17, 21.1.1997, s . 1 .
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HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE .
Artikel 1

1.

För perioden 1 juli 1997 — 30 juni 1998 skall följande tullkvoter öppnas:
Löp

KN-nummer

nummer

C)

09.0001

09.0003

ex

0102 90 05

ex

0102 90 29

ex

0102 90 49

ex

0102 90 59

ex

0102 90 69

ex

0102 90 05

ex

0102 90 29

ex

0102 90 49

ex

ex

0102 90 59
0102 90 69

ex

0102 90 79

Kvot
Antal

Tull

Kor och kvigor av följande
bergraser som inte är slakt
boskap: grå-, brun-, gul- och
brokig Simmental och Pinzgau

5 000

6 %

Tjurar, kor och kvigor av föl
jande raser som inte är slaktbo
skap: brokig Simmental och
Schwyz och Fribourgras

5 000

4 %

Beteckning

sats

I

(') TARIC-nummer: Se bilaga I.

2. Vid tillämpningen av denna förordning skall de djur
som avses i punkt 1 inte anses vara slaktdjur om de inte
slaktas inom fyra månader från det att deklarationen om
övergång till fri omsättning har godkänts.

— att de under perioden 1 juli 1994 — 30 juni

Undantag kan emellertid beviljas i vederbörligen styrkta
fall av force majeure .

— att de under perioden 1 juli 1995 — 30 juni
1997 har importerat djur som omfattas av före

1995, till den medlemsstat där de är etablerade,

har importerat sådana djur som omfattas av
KN-numren i bilaga I från länder som enligt
importåret av dem betraktas som tredje land,

liggande kontingenter.
3 . Tilldelning ur tullkvoten med löpnummer 09.0003
skall beviljas på villkor att följande dokument uppvisas:

b) Den andra delen om 20 % förbehålls sökanden som

kan styrka att de under perioden 1 juli 1996 — 30 juni
1997 har importerat minst 15 levande nötkreatur som
omfattas av KN-nummer 0102 från tredje land .

— För tjurar: Stamtavla.
— För kor och kvigor: En stamtavla eller ett intyg om
registrering i stamboken som styrker rasrenheten.

Importörerna skall vara registrerade i ett nationellt register
för mervärdesskatt.

Artikel 2

1 . Storleken på de tva kvoter som avses i artikel 1.1
skall delas i två delar om 80 % , dvs. 4 000 djur, respektive
20 % , dvs. 1 000 djur:

2. Vid ansökan om importtillstand skall fördelningen
av den första delen mellan de olika importörerna enligt
punkt 1 a ske i proportion till storleken på den import
som avses i samma punkt under perioden 1 juli 1994 — 30
juni 1997.

a) Första delen om 80 % skall fördelas mellan
— importörer från gemenskapen , i dess sammansätt
ning den 31 december 1994, som kan styrka att de
har importerat sådana djur som omfattas av den
ifrågavarande kvoten under
1994 — 30 juni 1997 och

perioden

1

juli

— importörer från de nya medlemsstaterna som kan
styrka

3 . Vid ansökan om importtillstand skall fördelningen
av den andra delen ske i proportion till de kvantiteter
som de i punkt 1 b nämnda importberättigade importö
rerna har ansökt om . Ansökan om importtillstånd skall
avse minst 15 djur.

Ansökningar om importtillstand på mer än 50 djur skall
automatiskt sänkas till detta antal .

28 . 5. 97
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De kvantiteter i en av tullkvoternas delar som avses i
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punkt 1 och som inte någon ansökan lämnats för skall

partier pa 15 djur fördelas genom lottdragning. Om den
återstående kvantiteten uppgår till mindre än 15 djur,

automatisk överföras till den andra delen .

skall en enda licens utfärdas för den kvantiteten .

5.
Import får uteslutande bevisas med hjälp av tulldo
kumentet om övergång till fri omsättning som vederbör
ligen attesterats av tullmyndigheterna .

Artikel 5

1.
Artikel 3

1 . Ansökan om rätt till import kan endast lämnas in i
den medlemsstat där den sökande är registrerad i ett
nationellt register för mervärdesskatt.
2.

Endast en ansökan per kvot kan lämnas in av en och

samme aktör och den kan endast avse en av delarna av en
enskild tullkvot .

För att

de

tilldelade

kvantiteterna

skall

kunna

importeras, krävs det att en importlicens uppvisas.
2. Ansökan om importlicens kan endast lämnas in till
den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den
sökande är registrerad i ett nationellt register för mervär
desskatt.

3 . När kommissionen meddelat fördelningen, skall
importlicenserna utfärdas så snart som möjligt på begäran
av den importör som erhållit importrättigheterna och i
dennes namn .

Om en sökande lämnar in mer än en ansökan för en

enskild kvot, skall samtliga ansökningar tillbakavisas.
3 . Vid tillämpningen av artikel 2.2 och 2.3 skall ansök
ningarna vara de behöriga myndigheterna tillhanda senast
den 15 juli 1997 tillsammans med det i artikel 2.5
nämnda beviset.

4.

Licenserna skall vara giltiga 90 dagar från det att de

utfärdas enligt artikel 21.1 i förordning (EEG) nr 3719/88 .
Giltighetstiden skall dock löpa ut den 30 juni 1998 .
5.

Utan att det påverkar tillämpningen av den här

förordningen skall bestämmelserna i förordningarna
(EEG) nr 3719/88 och (EG) nr 1445/95 tillämpas .

Efter kontroll av nämnda dokument skall medlemssta

terna, senast den 1 augusti 1997, till kommissionen
anmäla följande :

— När det gäller de importörer som avses i artikel 2.1 a,
deras namn och adress samt antalet importerade djur
under den period som avses i artikel 2.2.

6. Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EEG)
nr 3719/88 får importlicenser, som utfärdats i enlighet
med denna förordning, inte överlåtas och de kan endast
ge tillgång till tullkvoter om de är utfärdade i samma
namn som de deklarationer om övergång till fri omsätt
ning som åtföljer dem .

— När det gäller de importörer som avses i artikel 2.1 b,
deras namn och adress samt de kvantiteter som de har
ansökt om .

4. Samtliga sådana anmälningar, däri inberäknat
anmälningar om att inga ansökningar tagits emot, skall
göras till den adress som anges i bilaga II.

7. Artikel 8.4 och artikel 14.3 andra stycket i förord
ning (EEG) nr 3719/88 skall inte tillämpas.

8 . Genom undantag från artikel 33.3 b ii) i förordning
(EEG) nr 3719/88 skall den längsta tidsfristen för att lägga
fram bevis på import, med begränsning av förverkandet av
säkerheten till 15% , vara fyra månader.

Artikel 4

Artikel 6

1.

Kommissionen skall besluta om i vilken utsträck

ning ansökningar får antas.
2. Om de kvantiteter för vilka ansökningar enligt
artikel 3.3 andra stycket andra strecksatsen har lämnats in
överstiger de disponibla kvantiteterna, skall kommis
sionen minska kvantiteterna i ansökningarna med en
enhetlig procentsats .

Om den minskning som avses i första stycket resulterar i
en kvantitet på mindre än 15 djur per ansökan, skall

1 . Kontrollen av att de importerade djuren inte slaktas
under en period på fyra månader från dagen för övergång
till fri omsättning, skall ske i överensstämmelse med
bestämmelserna i artikel 82 i förordning (EEG) nr 2913/
92.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av förordning
(EEG) nr 2913/92, skall importören ställa en säkerhet på
1 193 ecu per ton till de berörda tullmyndigheterna för att
garantera att förpliktelsen att inte slakta djuren följs .

Nr L 137/6
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Säkerheten skall frisläppas omedelbart om det bevisas för
de berörda tullmyndigheterna att djuren
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1 , för vilka importlicenser, utfärdade inom ramen för
denna förordning, har utnyttjats under det senaste halv
året.

a) inte har slaktats före utgången av perioden på fyra
månader från dagen för deras övergång till fri omsätt
ning, eller

3.
Dessa upplysningar till kommissionen skall skickas
per telefax till adressen i bilaga III .

b) har slaktats före utgången av denna period på grund av
force majeure eller på grund av veterinärmedicinska
skäl eller att de dött till följd av sjukdom eller olycks
händelse .

Artikel 9

Artikel 7

Licensansökan och licensen skall innehalla följande:

a) Fält 8, uppgifter om ursprungslandet.

b) Fält 16, de KN-nummer som avses i bilaga I.
c) Fält 20, en av följande uppgifter:
— Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n°
935/971

— Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr.
935/97)
— Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 935/97)

1 . Genom undantag från artikel 4 i förordning (EG) nr
1445/95 skall importören vid ansökan om importlicensen
ställa en säkerhet för importlicensen på 25 ecu per djur
och en säkerhet på 1 ecu per djur för det meddelande,
som avses i artikel 8.1 i denna förordning, som
importören skall lämna till den behöriga myndigheten .
2. Säkerheten för meddelandet skall frisläppas om
meddelandet har lämnats till den behöriga myndigheten
inom den tidsram som anges i artikel 8.1 för det antal
djur som omfattas av det meddelandet. I annat fall skall
säkerheten anses förverkad .

Beslutet om att frisläppa denna säkerhet skall fattas samti
digt som beslut fattas om att frisläppa säkerheten för
licensen .

— Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός ( ΕΚ)
αριθ. 935/97]

— Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No

Artikel 10

935/97)

— Races alpines et de montagne [règlement (CE) n0
935/97]

1.

— Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n.
935/97]

— Bergrassen (Verordening (EG) nr. 935/97)

— Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n ?

De kvantiteter som inte omfattas av en ansökan om

importlicens per den 31 mars 1998 , skall omfattas av en

sista fördelning som förbehålls de intresserade importörer
som har ansökt om importlicens för alla de kvantiteter de
har rätt till, utan att hänsyn tas till bestämmelserna i
artikel 2.1 .

935/97]

— Alppi- ja vuoristorotuja (asetus (EY) N:o 935/97)
— Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 935/97).

Artikel 8

1 . Senast tre veckor efter importen av de djur som avses
i denna förordning skall importören meddela den behö
riga myndighet som har utfärdat importlicensen om
antalet importerade djur och deras ursprung. Denna
myndighet skall vidarebefordra dessa uppgifter till

2. Medlemsstaterna skall senast den 10 april 1998 , till
den adress som anges i bilaga II, skicka upplysningar om
de kvantiteter som det inte utfärdats importlicens för samt
de upplysningar som föreskrivs i artikel 3.3 andra stycket.
Kommissionen skall genom lottdragning fördela andelar
om 15 djur. Om det återstår en kvantitet på mindre än 15
djur, skall en enda licens utfärdas för den kvantiteten .
Kommissionen skall senast den 17 april 1998 underrätta
medlemsstaterna om resultatet av lottdragningen .
3 . Vid tillämpning av denna artikel skall bestämmel
serna i artiklarna 5, 6 och 7 tillämpas.

kommissionen i början av varje månad .
Artikel 11

2. Senast fyra månader efter utgången av varje halvår
under importåret skall den behöriga myndigheten i fråga
meddela kommissionen det antal djur, som avses i artikel

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 maj 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

TARIC-nummer

Löpnummer
09.0001

KN-nummer

TARIC-nummer

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29*20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

0102 90 59*11

I

* 40

* 40

\

* 40

* 19
* 31
* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
* 30

ex 0102 90 05

09.0003

0102 90 05*30
* 40

* 50

ex 0102 90 29

0102 90 29*30
* 40

* 50
ex 0102 90 49

0102 90 49*30
* 40
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ex 0102 90 59

0102 90 59*21
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* 39
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ex 0102 90 79

0102 90 79*21

* 30
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BILAGA II

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GD XXI/ B/6 — Tulltaxefrågor av ekonomisk art
Fax : + 32 2 296 33 06

BILAGA III

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GD VI/D/2 — Nöt- och fårkött
Fax : + 32 2 295 36 13

Nr L 137/9
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 936/97
av den 27 maj 1997

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av
hög kvalitet samt fryst buffelkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

För att säkerställa god förvaltning av importen av detta
kött är det lämpligt att, i förekommande fall, föreskriva att
importlicenserna inte utfärdas förrän efter det att de har
kontrollerats, vilket i synnerhet gäller vissa uppgifter i
äkthetsintygen .

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av
den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i
lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt
GATT artikel XXIV.6 avslutats ('), särskilt artikel 1.1 i

Erfarenheten har visat att importörerna inte alltid infor
merar de behöriga myndigheter om utfärdat importlicen
serna om de kvantiteter nötkött som importeras inom
ramen för de aktuella kvoterna och om köttets ursprung.
Dessa uppgifter är viktiga för att situationen på mark

denna, och

naden skall kunna bedömas. Det bör därför införas en

säkerhet för att dessa uppgifter skall lämnas.
med beaktande av följande :

Inom ramen för de jordbruksavtal som slutits inom de
multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan har

gemenskapen förbundit sig att öppna tullkvoter för
nötkött av hög kvalitet och för fryst buffelkött där de
årliga volymerna har fastställts till 58 100 ton respektive
2 250 ton. Det är nödvändigt att öppna dessa kvoter på
flerårig basis för perioder om tolv månader som inleds
den 1 juli och att fastställa tillämpningsföreskrifter.

Det är lämpligt att föreskriva att medlemsstaterna över
lämnar upplysningar om denna import.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

Exporterande tredje länder har åtagit sig att utställa
äkthetsintyg för sina produkter med garanti för deras
ursprung. Det är nödvändigt att fastslå en förlaga för dessa

Artikel 1

certifikat och föreskriva sätten för deras användning.

Äkthetsintyget bör framställas av ett utfärdande organ i
tredje land. Detta organ bör ställa alla nödvändiga garan
tier för att säkerställa att ordningen i fråga fungerar väl.
Kvoten bör förvaltas med hjälp av importlicenser. I detta

syfte bör närmare bestämmelser fastställas, i synnerhet om
inlämnandet av ansökningar och om de uppgifter som
skall lämnas i ansökningarna och, i förekommande fall,
finnas med i licenserna, genom undantag från vissa
bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr

1 . För perioder som sträcker sig från och med den 1
juli till och med den 30 juni efterföljande år, nedan kallat
"importåret" skall följande tullkvoter öppnas, på flerårsba
sis:

— 58 100 ton
fryst med
produkter
0206 29 91 .

2350/96 (3), samt i kommissionens förordning (EG) nr
1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter
för ordningen med import- och exportlicenser inom
nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG)
nr 2377/80 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
266/97 O.
(')
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

146,
331 ,
320,
143,

20.6.1996, s. 1 .
2.12.1988 , s. 1 .
11.12.1996, s. 4.
27.6.1995, s. 35.

h) EGT nr L 45, 15.2.1997, s. 1 .

eller
samt
och
vara

09.4002,

3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma

tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och
exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruks
produkter (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr

nötkött av hög kvalitet, färskt, kylt
KN-nummer 0201 och 0202
med KN-nummer 0206 10 95
Löpnumret för denna kvot skall

— 2 250 ton benfritt buffelkött, fryst, med KN-nummer
0202 30 90, uttryckt i vikt av urbenat eller benfritt
kött. Löpnumret för denna kvot skall vara 09.4001 .

Vid beräkningen av denna kvot skall 100 kg icke
urbenat kött motsvaras av 77 kg urbenat kött.

2. I denna förordning avses med "fryst kött" sådant kött
som vid införseln inom gemenskapens tullområde har en
inre temperatur på högst — 12° C.
3.

Inom ramen för den kvot som avses i punkt 1 skall

värdetullen fastställas till 20 % .
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e) 300 ton, uttryckt i produktvikt, kött med KN-nummer
0201 20 90, 0201 30 , 0202 20 90 , 0202 30 , 0206 10 95

samt 0206 29 91 och som motsvarar följande defini
Den tullkvot för färskt, kylt eller fryst nötkött som avses i
artikel 1.1 första strecksatsen skall fördelas enligt följande :

a) 28 000 ton urbenat eller benfritt kött med KN
nummer 0201 30 och 0206 10 95 och som motsvarar

följande definition :
"Styckningsdelar av nötkött av särskild eller god
kvalitet från djur som hållits endast på betesmark och
som är mellan 22 och 24 månader gamla och har två
permanenta framtänder och som vid slakten hade en
levande vikt på högst 460 kg; styckningsdelarna,

förpackade i kartonger, benämns 'special boxed beef'
och får märkas med bokstäverna 'sc' (special cuts)."
b) 7 000 ton, uttryckt i produktvikt, kött med KN
nummer 0201 20 90, 0201 30 , 0202 20 90 , 0202 30,

0206 10 95 och 0206 29 91 och som motsvarar följande
definition :

tion :

"Utvalda styckningsdelar av kylt eller fryst nötkött från
boskap som endast hållits på betesmark och som har
högst fyra permanenta framträder och vars slakt
kroppar väger högst 325 kg. Styckningsdelarna skall ha
ett fast utseende med kött som har en god presentation
vid styckningsytan och en ljus och jämn färg samt
tillräcklig men inte för god fettansättning. Alla styck
ningsdelar skall vakuumförpackas och kallas 'kött av
hög kvalitet'."
f) 11 500 ton, uttryckt i produktvikt, kött som omfattas
av

KN-nummer

0201 ,

0202,

0206 10 95

och

0206 29 91 och som motsvarar följande definition :

"Slaktkroppar eller alla slags styckningsdelar från
boskap som är högst 30 månader gammal och som
under minst 100 dagar fötts upp på ett näringsmässigt
balanserat kraftfoder med högt energivärde som inne
höll minst 70 % spannmål och där den dagliga
ransonen var minst 20 pund. Nötkött som är märkt

med 'choice' eller 'prime' enligt normer utfärdade av
"Utvalda styckningsdelar av färskt, kylt eller fryst
nötkött från nötkreatur som inte har mer än fyra
permanenta framtänder och vars slaktkroppar väger
högst 327 kg (720 pund); styckningsdelarna skall ha ett

klassificerat som Al, A3 eller A4 enligt det kanaden
siska jordbruksdepartementets normer motsvarar denna

fast utseende med kött som har en god presentation

definition ."

United States Department of Agriculture (USDA)
motsvarar automatiskt denna definition . Kött som är

vid styckningsytan och en ljus och jämn färg samt en
tillräcklig men inte för tjock fettansättning. Köttet
skall märkas med 'high-quality beef EC'."
Artikel 3

c) 6 300 ton benfritt kött med KN-nummer 0201 30,
och som

1.
För import av de kvantiteter som avses i artikel 2 f
skall följande handlingar uppvisas vid övergången till fri
omsättning:

"Styckningsdelar av nötkött av särskild eller god
kvalitet från djur som endast hållits på betesmark och
som vid slakten hade en levande vikt på högst 460 kg;

— En importlicens utfärdad enligt bestämmelserna i arti

styckningsdelarna benämns 'special boxed beef och får

— Ett äkthetsbevis utfärdat enligt bestämmelserna i

0202 30 90,

0206 10 95 och

0206 29 91

motsvarar följande definition :

märkas med bokstäverna 'sc' (special cuts)."

d) 5 000 ton urbenat eller benfritt kött med KN-nummer
0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 och 0206 29 91 och
som motsvarar följande definition :

"Styckningsdelar från status (novilhos) eller kvigor
(novilhas), som hållits endast på betesmark och som är
mellan 20 och 24 månader gamla och har förlorat de
främre mjölktänderna men har högst fyra permanenta
framtänder, av god mognad och motsvarande följande
klassifieringsnormer för nötslaktkroppar:

klarna 4 och 5.

artikel 6 .

2. Den importlicens som avses i punkt 1 skall utfärdas
för en månad i taget. Den disponibla kvantiteten för varje
månad motsvarar för varje importår en tolftedel av den
totala kvantiteten enligt artikel 2 f, plus den kvantitet som
förts över från föregående månader enligt artikel 5.3 .

Artikel 4

För att en sådan importlicens som avses artikel 3 skall
utfärdas krävs följande :

Kött från slaktkroppar klassificerade i klass B eller R,
med en konvex till rak konformation och en fettansätt

ning av klass 2 eller 3; styckningsdelarna, som är
märkta med bokstäverna 'sc' (special cuts) eller
försedda med en etikett med texten 'sc' (special cuts),

är förpackade i lådor med texten 'kött av hög kvalitet'."

a) Den skall vara utställd på en fysisk eller juridisk
person, som vid inlämnandet av ansökan skall ha
bedrivit handel med nötkött mellan

medlemsstater

eller med tredje land sedan minst tolv månader, och
som är registrerad för mervärdesskatt i en medlemsstat.

Nr L 137/ 12
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b) Licensansökan får avse en total kvantitet som högst
motsvarar den tillgängliga kvantiteten för den månad
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sionen bestämma den restmängd som skall läggas till den
tillgängliga kvantiteten för nästa månad för varje importår.

under vilken licensansökan är inlämnad .

c) I fält 8 i licensansökan och i själva licensen skall
ursprungslandet fyllas i. Licensen medför skyldighet att

4. Under förutsättning att kommissionen har beslutat
att ansökningar skall antas, skall licenserna utfärdas den
elfte dagen i varje månad.

importera från angivet land.
Artikel 6

d) Fält 20 i licensansökan och i själva licensen skall inne
hålla en av följande benämningar:

1.

— Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE)

Äkthetsintyget skall upprättas i ett original och

minst en kopia på en blankett enligt förlagan i bilaga I.

n° 936/971

— Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)

Blankettens format skall vara omkring 210 x 297 mm,
och papperets vikt skall vara minst 40 gram per kvadrat

— Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)

meter.

— Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμος
( ΕΚ) αριθ. 936/97]

— High-quality

beef/veal

(Regulation

(EC)

No

936/97)

— Viande bovine de haute qualité [règlement (CE)
n 0 936/971

— Carni bovine di alta qualita [regolamento (CE) n .
936/97]

— Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr.
936/97)
— Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento
(CE) n ? 936/97]
— Korkealaatuista
936/97)

naudanlihaa

(asetus

(EY)

N:o

97).

Den licensansökan som avses i artikel 4 kan lämnas

in endast under de fem första dagarna varje månad för

varje importår hos den behöriga myndigheten i medlems
staten där den ansökande är registrerad för mervärdesskatt.
Om en sökande lämnar in mer än en ansökan, kan ingen
av dem accepteras.

landet.

3 . Varje äkthetsintyg skall förses med ett inlämnings
nummer tilldelat av den utfärdande myndigheten som
avses i artikel 7. Kopiorna skall ha samma inlämnings
nummer som originalet.
4.

Originalet och kopiorna skall fyllas i för maskin

eller för hand . I det senaste fallet bör de skrivas med svart

5.

Ett äkthetsintyg är giltigt endast om det är vederbör

6.

Äkthetsintyget är vederbörligen påtecknat när det

anger plats och datum för utfärdande och bär den utfär
dande myndighetens stämpel och underskrift av den eller
dem som har befogenhet att påteckna.
Stämpeln kan ersättas av ett tryckt sigill såväl på originalet
som på kopiorna av äkthetsintyget.
Artikel 7

Andra arbetsdagen efter perioden för inlämnande av

ansökan skall medlemsländerna meddela kommissionen

den totala kvantitet som ansökningarna omfattar. Detta
meddelande skall innehålla en förteckning över de
sökande och de angivna ursprungsländerna. Alla medde
landen, också sådana som anger att inga ansökningar har
kommit in, skall lämnas in före kl. 16.00 den angivna
dagen .

3.

På blankettens baksida bör tryckas definitionen som avses
i artikel 2 avseende det kött som har ursprung i export

ligen ifyllt och påtecknat enligt de anvisningar som finns
i bilaga I och II av en utfärdande myndighet som finns på
förteckningen i bilaga II .
Artikel 5

2.

dessa.

bläck och stora tryckbokstäver.

— Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/

1.

2. Blanketterna skall vara tryckta och ifyllda på ett av
gemenskapens officiella språk. De kan dessutom tryckas
och fyllas i på exportlandets officiella språk eller ett av

Kommissionen skall bestämma i vilken omfattning

ansökningarna kan bifallas. Om de kvantiteter som ansök
ningarna omfattar överstiger de tillgängliga kvantiteterna,
skall kommissionen bestämma en enhetlig procentsats

med vilken kvantiteterna i ansökningarna skall minskas.
Om de totala kvantiteter som ansökningarna omfattar
understiger den tillgängliga kvantiteten, skall kommis

1 . En utfärdande myndighet som återfinns på listan i
bilaga II skall

a) vara erkänd som sådan i exportlandet,

b) förpliktiga sig att bekräfta de uppgifter som återfinns i
äkthetsintyget,

c) förpliktiga sig att varje onsdag förse kommissionen
med varje upplysning som är av nytta för att bekräfta
de uppgifter som återfinns på äkthetsintyget.
2. Förteckningen kan revideras av kommissionen när
en utfärdande myndighet inte längre är erkänd, när den
inte fyller någon av sina förpliktelser och när en ny utfär
dande myndighet utses.
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Artikel 8

Nr L 137/ 13

som föreskrivs i Gemensamma tulltaxan gälla för alla de
kvantiteter som överskrider dem som anges i importlicen
sen .

1.

För import av de kvantiteter som avses i artikel 1.1
andra strecksatsen och artikel 2 a — e krävs att en import
licens, utfärdad enligt bestämmelserna i artiklarna 4 c, 4 d
och 4.2, uppvisas vid tiden för övergången till fri omsätt
ning.

3.

2. a) Äkthetsintyget, utfärdat enligt bestämmelserna i

(EG) nr 3719/88 skall den maximala tidsfristen för att

artiklarna 6 och 7, skall föreläggas den behöriga
myndigheten i original och en kopia samtidigt med
ansökan om den första importlicensen för det kött
som äkthetsintyget gäller. Originalet till äkt

Artikel 14.3 andra stycket i förordning (EEG) nr

3719/88 skall ej tillämpas.

4.

Genom undantag från artikel 33.3 b ii) i förordning

lämna bevis för importen vara fyra månader, om förlusten
av säkerheten begränsas till 15% .

hetsintyget skall bevaras av myndigheten .
Artikel 11

b) Inom ramen för den kvantitet som uppges kan ett
äkthetsintyg användas för ansökningar om flera
importlicenser. I sådant fall skall den behöriga
myndigheten påteckna äkthetsintyget i förhållande
till avskrivningen .

c) Den behöriga myndigheten kan inte utfärda
importlicensen förrän den har försäkrat sig om att

1 . Senast tre veckor efter importen av de produkter
som avses i denna förordning skall importören informera

den behöriga myndighet som har utfärdat importlicensen
om den kvantitet som importerats och om produktens
ursprung. Denna myndighet skall vidarebefordra dessa

uppgifter till kommissionen i början av varje månad.

alla de uppgifter som finns på äkthetsintyget
motsvarar de upplysningar i frågan som finns i
kommissionens veckomeddelanden . Därefter skall
licensen omedelbart utfärdas .

3 . Som undantag från vad som bestäms i 2 c kan den
behöriga myndigheten, i undantagsfall och på vederbör
ligen motiverad begäran från de ansökande, utfärda en
importlicens på grundval av ett äkthetsintyg innan den
har erhållit upplysningar från kommissionen . I ett sådant
fall skall den säkerhet för importlicensen som avses i
artikel 12.1 utgöra 50 ecu per 100 kg nettovikt. När
medlemsstaten har mottagit upplysningarna om certifi
katen skall denna säkerhet ersättas med den säkerhet som
avses i artikel 12.1 .

2. Senast fyra månader efter varje sexmånadersperiod av
ett importår skall den berörda behöriga myndigheten
informera

kommissionen

om

de

kvantiteter

av

de

produkter som avses i artikel 1 för vilka importlicenser,
som utfärdats inom ramen för denna förordning, har
använts under det senaste halvåret och ange fördelning
efter ursprungsland.

Artikel 12

1 . Genom undantag från artikel 4 i förordning (EG) nr
1445/95 skall importören vid ansökan om importlicens

ställa en säkerhet för importlicensen på 12 ecu per 100 kg
Artikel 9

Äkthetsintyg och importlicenser skall vara giltiga i tre
månader från dagen för utfärdandet. Deras giltighetstid
utlöper dock senast den 30 juni efter dagen för utfärdan
det.

och en säkerhet på 1 ecu per 100 kg för den anmälan som
avses i artikel 11.1 i denna förordning och som impor
tören skall överlämna till den behöriga myndigheten .

2. Säkerheten för anmälan skall frisläppas om anmälan
överlämnas till den behöriga myndigheten inom den tids
frist som anges i artikel 11.1 för den kvantitet som
omfattas av denna anmälan . I annat fall skall säkerheten
anses förverkad.

Artikel 10

Beslutet om att frisläppa denna säkerhet skall fattas samti
digt som beslut fattas om att frisläppa säkerheten för
licensen .

1.
Bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 3719/88
och (EG) nr 1445/95 skall tillämpas så länge bestämmel
serna i den här förordningen iakttas.
Artikel 13

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.4 i
förordning (EEG) nr 3719/88 skall den fulla importtull

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 maj 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

28 . 5 . 97

BILAGA I

1 . Exportör ( namn och adress)

2 . Intyg nr
ORIGINAL

3 . Utfärdande organ

4 . Adressat ( namn och adress)

6 . Transportmedel
5 . ÄKTHETSINTYG

NÖTKÖTT
Förordning ( EG ) nr 936/97

7 . Märkningar, nummer, antal och typ av forpackning , varubeskrivning

8 . Bruttovikt

( kg )

10 . Nettovikt ( med bokstäver)

11 . INTYG AV DEN UTFARDANDE MYNDIGHETEN

Jag intygar härmed att det nötkött som beskrivs i detta intyg motsvarar de specifikationer som avses på baksidan
a) för nötkött av hög kvalitet ( 1 ),
b) för buffelkött ( 1 ).

Plats :

Datum :

Underskrift och stämpel (eller tryckt sigill )

Maskinskrives eller ifylles för hand med tryckbokstäver.

9 . Nettovikt

( kg )

DEFINITION

Nötkött av hög kvalitet med ursprung i . .
(tillämplig definition )
Buffelkött med ursprung i Australien
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BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER MYNDIGHETER I EXPORTLÄNDER MED BEFOGENHET ATT
UTFÄRDA ÄKTHETSINTYG

— SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:
för kött med ursprung i Argentina som motsvarar definitionen i artikel 2 a.
— AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :

för kött med ursprung i Australien
a) som motsvarar definitionen i artikel 2 b,
b) som motsvarar definitionen i artikel 1.1 , andra strecksatsen .
— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

för kött med ursprung i Uruguay som motsvarar definitionen i artikel 2 c.

— DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECgÄO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):
för kött med ursprung i Brasilien som motsvarar definitionen i artikel 2 d.
— NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD :

för kött med ursprung i Nya Zeeland som motsvarar definitionen i artikel 2 e.
— FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE (USDA):

för kött med ursprung i Förenta staterna som motsvarar definitionen i artikel 2 f.
— FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA, DIRECTION
GÉNÉRALE "PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS" — AGRICULTURE CANADA:

för kött med ursprung i Canada som motsvarar definitionen i artikel 2 f.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 937/97
av den 27 maj 1997

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsfö
reskrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2375/96 (2), sär
skilt artikel 4.1 i denna,

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den

Artikel 1

gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen

och

i bilagan .

med beaktande av följande :
Artikel 2

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguay

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 maj 1997.
Fa kommissionens vagnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT nr L 325, 14.12.1996, s. 5.
O EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
4 EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 maj 1997 om fastställande av schablonvärden vid
import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

0702 00 30

0709 90 75

0805 10 31 , 0805 10 33, 0805 10 35

Kod för tredje land (')

0808 10 61 , 0808 10 63, 0808 10 69

0809 20 39

vid import

212

61,9

999

61,9

052

59,3

999

59,3

052

65,1
40,6

204

0805 30 20

Schablonvärde

448

26,5

600

48,6

624

75,3

625

39,1

999

49,2

388

67,6

528

55,1

999

61,3

060

53,0

388

88,2

400

86,7

404

104,0

442

83,8

508

94,2

512

61,6

528

66,7

804

98,7

999
400

81,9
286,0

999

286,0

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 68/96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 6).
Koden "999" betecknar "övriga ursprung".
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 april 1997
om ändring av beslut 93/52/EEG om fastställande av att vissa medlemsstater
eller regioner iakttar kraven i fråga om brucellos (b. melitensis) och erkännande

av deras status som medlemsstat eller region som är officiellt fri från denna
sjukdom, vad gäller vissa regioner i Spanien
(Text av betydelse för EES)

(97/31 5/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91 /68/ EEG av den 28

januari 1991 om djurhälsovillkor för handel med får och
getter inom gemenskapen ('), senast ändrat genom
kommissionens beslut 94/953/EG (2), särskilt kapitel 1 del
II i bilaga A till detta, och
med beaktande av följande:
I kommissionens beslut 93/52/EEG (3), senast ändrat

genom beslut 94/972/EG (4), konstaterar kommissionen
att vissa medlemsstater och regioner iakttar kraven i fråga
om brucellos (b. melitensis) och den erkänner deras status
som medlemsstat eller region som är officiellt fri från
denna sjukdom.

I regionerna Santa Cruz de Tenerife och Las Palmas har
brucelos varit anmälningspliktig i minst fem år. Inget fall
har officiellt konstaterats där under de senaste fem åren

och vaccination är förbjuden sedan tre år tillbaka. Därför
bör det konstateras att dessa regioner iakttar kraven i
kapitel 1 del II punkt lb i bilaga A till direktiv 91 /68/

direktiv 91 /68/ EEG . Därför bör Santa Cruz de Tenerife

och Las Palmas status som officiellt brucellosfria (b. meli
tensis) erkännas och beslut 93/52/EEG ändras i enlighet
med detta.

För får och getter som förs in på anläggningar i Santa
Cruz de Tenerife och Las Palmas måste därför kraven i

kapitel 1 del I punkt D i bilaga A till rådets direktiv 91 /
68/EEG iakttas .

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén .
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Följande stycke skall läggas till i bilaga II "Regioner" till
beslut 93/ 52/ EEG.

"I Spanien : Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas .
Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

EEG .

Regionerna Santa Cruz de Tenerife och Las Palmas iakttar
härmed kraven för att erkänmas som officiellt brucellos
fria.

Dessutom förpliktigar sig Spanien att uppfylla bestäm
melserna i kapitel 1 del II punkt 2 i bilaga A till rådets

(')
(2)
O
4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

46, 19.2.1991 , s.
371 , 31.12.1994,
13, 21.1.1993, s.
371 , 31.12.1994,

19.
s. 14.
14.
s. 48.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

