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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1507/2000
av den 12 juli 2000
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter
och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för
importordningen för frukt och grönsaker (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1498/98 (2), särskilt artikel 4.1 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de

produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.
(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 198, 15.7.1998, s. 4.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 12 juli 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0707 00 05

052
628
999
052
999
388
508
524
528
999
388
400
508
512
528
720
804
999
388
512
528
720
800
804
999
052
064
999
052
061
400
616
999
064
624
999

96,5
130,8
113,7
61,6
61,6
47,4
29,9
72,7
77,9
57,0
82,5
90,7
85,1
75,0
88,0
83,2
87,9
84,6
88,4
71,1
80,7
134,3
70,7
129,8
95,8
191,6
113,3
152,4
268,5
180,5
271,5
230,1
237,7
66,6
175,2
120,9

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2543/1999 (EGT L 307, 2.12.1999, s. 46). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1508/2000
av den 11 juli 2000
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av
innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3)
senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 955/1999 (4), under en period av tre
månader.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1264/2000 (2), särskilt artikel 9 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till ovannämnda
förordning, är det nödvändigt att anta bestämmelser för
klassificering av de varor som avses i bilagan till denna
förordning.
I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen
och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller
som tillfogar underuppdelningar till denna och som har
upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för
tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra
åtgärder för varuhandeln.
Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs
i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i
kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.
Det är lämpligt att bindande tulltaxeupplysningar som
meddelas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende
varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall
i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.
Artikel 2
Bindande tulltaxeupplysningar som meddelas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de
rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande
åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) EGT L 144, 17.6.2000, s. 6.

(3) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.
(4) EGT L 119, 7.5.1999, s. 1.
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
KN-nummer

Skäl

(1)

(2)

(3)

1. En sats bestående av vampyrtänder i plast och
en liten behållare i plast, vilken innehåller röd
(”konstgjort blod”).

9503 70 00

Satsen är förpackad för försäljning inom detaljhandeln.

2. En sats bestående av en modell av ett människokranium i plast, med en längd av ungefär
10 cm, en bredd av 5 cm och en tjocklek av
0,5 cm. I de hål som föreställer mun, ögon
och näsa är sminkprodukter i olika färger infogade, samt en pinne vars ändar består av skummaterial. Pinnen är avsedd att användas för att
anbringa sminkprodukterna.

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9503
och 9503 70 00.
Satsens delar är avsedda för underhållning (uppträdande i rollen som vampyr)

3304 99 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, anmärkning 2 till avdelning VI,
anmärkning 3 till kapitel 33 samt texten till KNnummer 3304 och 3304 99 00.
Sminkpreparaten ger satsen dess huvudsakliga
karaktär

Satsen är förpackad för försäljning inom detaljhandeln.
3. En apparat (”digital filmrecorder”), som består
av katodstrålerör, ett kamerabakstycke med ett
färgfilter och diverse elektroniska tillbehör och
är monterad i ett vanligt hölje.
Apparaten används tillsammans med
maskin för automatisk databehandling.

en

Genom katodstråleröret överförs bilder från
maskinen för automatisk detabehandling till
film (färdiga bilder eller negativ film på rullar
med en bredd av minst 35 mm) som är
monterad i kamerans bakstycke.

9006 59 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, anmärkning 5.B. och 5.E. till
kapitel 84 samt texten till KN-nummer 9006 och
9006 59 00.
Även om denna apparat används tillsammans med
en maskin för automatisk databehandling har den
samma kännetecken som en apparat som klassificeras enligt nummer 9006

13.7.2000
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Varubeskrivning

Klassificering
KN-nummer

Skäl

(1)

(2)

(3)

4. En uppsättning av elektroniska
bestående av:
— en videospelskonsol
— en kontrollenhet
— en handburen enhet

enheter

Videospelskonsolen består av en CPU, en grafikprocessor, en ljudprocessor, ett optiskt skivminne, ett modem för Internet-anslutning och
olika uttag såsom portar för kontrollenheter.
Den har ett fast operativsystem som anpassats
för videospelskonsolen. Den optiska skivminnesenheten kan läsa speciella kompaktskivor
innehållande spel som utvecklats särskilt för
videospelskonsolen.
Uttagen gör att videospelskonsolen kan
anslutas till flera olika enheter som en tvmottagare eller en dataskärm, ett tangentbord,
en mus, en extern minnesenhet eller skrivare.
Kontrollenheter har olika kontrollknappar.
Dessa används för att spela spel på konsolen.
Kontrollenheten måste vara ansluten till videospelskonsolen med en kabel.
Den handburna enheten har olika kontrollknappar för spel samt en liten LCD-skärm som
visar speldata.
Speldata och resultat kan laddas ner i enheten
och kan fristående användas för att spela enkla
spel. Den handburna enheten kan kopplas till
kontrollenheten men även användas fristående.
Se illustration (*)
(*) Bilden är endast vägledande.

9504 10 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen samt texten till KN-nummer 9504
och 9504 10 00.
Videospelkonsolen ger produkten dess huvudsakliga karaktär. Den är av sådan typ som huvudsakligen används tillsammans med en televisonmottagare
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1509/2000
av den 12 juli 2000
om ändring av innehållet i produktspecifikationerna för ett antal beteckningar i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt
förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

ett beslut som fattats av Europeiska gemenskapernas
domstol. Det nya dekretet skapar vidare enhetlighet när
det gäller övergångsbestämmelsen om möjligheten att
mognadslagra osten utanför det geografiska området.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 1068/97 (2), särskilt
artikel 9 i denna, och

(5)

När det gäller beteckningen ”Foin de Crau” som har
registrerats som skyddad ursprungsbeteckning bör
produktspecifikationen i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 2081/92 ändras så att texten ”Décret du
31 mai 1997” (lagdekret av den 31 maj 1997) ersätts
med ”Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée
’Foin de Crau’” (lagdekret beträffande den skyddade
ursprungsbeteckningen ”Foin de Crau”). Det nya dekretet
ersätter det föregående och har antagits med hänsyn till
ett beslut som fattats av Europeiska gemenskapernas
domstol.

(6)

När det gäller beteckningen ”Lentille verte du Puy” som
har registrerats som skyddad ursprungsbeteckning bör
produktspecifikationen i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 2081/92 ändras så att alla hänvisningar
till ”Décret français du 7 août 1996” (franskt lagdekret
av den 7 augusti 1996) ersätts med texten ”Décret relatif
à l'appellation d'origine contrôlée ’Lentille verte du Puy’”
(lagdekret beträffande den skyddade ursprungsbeteckningen ”Lentille verte de Puy”). Det nya dekretet ersätter
det föregående och har antagits med hänsyn till ett
beslut som fattats av Europeiska gemenskapernas
domstol. Det nya dekretet skapar vidare enhetlighet när
det gäller bestämmelsen om metoder för torkning av
linserna.

(7)

När det gäller beteckningen ”Olives noires de Nyons”
som har registrerats som skyddad ursprungsbeteckning
bör produktspecifikationen i enlighet med artikel 4 i
förordning (EEG) nr 2081/92 ändras eftersom det införts
en ny toleransnivå för minimistorleken 14 mm, vilket
innebär att 5 % av oliverna får vara mindre än 13 mm, i
men detta påverkar inte kopplingen mellan produkten
och produktionsområdet.

(8)

Luxemburgs regering har i enlighet med artikel 9 förordning (EEG) nr 2081/92 ansökt i om en ändring av
produktspecifikationerna för två beteckningar. Då det
endast är fråga om språkliga nyanser bedöms dessa
ändringar som mindre ändringar.

(9)

Beteckningen ”Miel Luxembourgeois de marque nationale” som har registrerats som skyddad ursprungsbeteckning bör omformuleras till ”Miel – Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg”.

(10)

Beteckningen ”Beurre rose de marque nationale du
Grand-Duché de Luxembourg” som har registrerats som
skyddad ursprungsbeteckning bör omformuleras till
”Beurre rose – Marque nationale du Grand-Duché de
Luxembourg”.

av följande skäl:
Frankrikes regering har i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92 ansökt om ändring av produktspecifikationerna för ett antal beteckningar som har registrerats genom kommissionens förordning (EG) nr
1107/96 (3), senast ändrad genom rådets förordning (EG)
nr 813/2000 (4). Efter genomgång av ansökan har det
konstaterats att det rör sig om mindre ändringar.

(1)

(2)

När det gäller beteckningen ”Volailles de Bresse” som har
registrerats som skyddad ursprungsbeteckning bör
produktspecifikationen i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 2081/92 ändras så att texten ”Décret du 4
janvier 1995” (lagdekret av den 4 januari 1995) under
rubriken ”Eventuella nationella krav” ersätts med ”Décret
relatif à l'appellation d'origine contrôlée ’Volailles de
Bresse’” (lagdekret beträffande den skyddade ursprungsbeteckningen ”Volaille de Bresse”). Det nya dekretet
ersätter det föregående och har antagits med hänsyn till
ett beslut som fattats av Europeiska gemenskapernas
domstol.

(3)

När det gäller beteckningen ”Miel de Sapin des Vosges”
som har registrerats som skyddad ursprungsbeteckning
bör produktspecifikationen i enlighet med artikel 4 i
förordning (EEG) nr 2081/92 ändras så att alla hänvisningar till ”Décret français du 3.7.1996” (franskt
lagdekret av den 30 juli 1996) ersätts med texten
”Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée ’Miel de
Sapin des Vosges’” (lagdekret beträffade den skyddade
ursprungsbeteckningen ”Miel de Sapin des Vosges”). Det
nya dekretet ersätter det föregående och har antagits
med hänsyn till ett beslut som fattats av Europeiska
gemenskapernas domstol.
När det gäller beteckningen ”Chaource” som har registrerats som skyddad ursprungsbeteckning bör produktspecifikationen i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG)
nr 2081/92 ändras så att texten ”Décret du 29 décembre
1986” (lagdekret av den 29 december 1986) ersätts med
”Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée
’Chaource’” (lagdekret beträffande den skyddade
ursprungsbeteckningen ”Chaource”). Det nya dekretet
ersätter det föregående och har antagits med hänsyn till

(4)

()
(2)
(3)
(4)
1

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

208,
156,
148,
100,

24.7.1992,
13.6.1997,
21.6.1996,
20.4.2000,

s.
s.
s.
s.

1.
10.
1.
5.
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Tysklands regering har i enlighet med artikel 9 förordning (EEG) nr 2081/92 ansökt om en ändring av
produktspecifikationen för beteckningen ”Schwarzwaldforelle” som har registrerats som skyddad ursprungsbeteckning genom kommissionens förordning (EG) nr
2325/97 (1). Texten ”Det är förbjudet att tillföra rent syre
vid uppfödningen av Schwarzwaldforelle” skall ersättas
med ”Schwarzwaldforelle får inte födas upp i slutna
vattensystem”. Bruket att tillföra syre är vanligt förekommande vid fiskodlingar, av ekonomiska och ekologiska
skäl, men påverkar inte produktens kvalitet eller kopplingen mellan produkten och produktionsområdet.
Bruket främjar god hälsa hos fiskarna och rekommenderas av aktuell fackpress på området. Ändringen
betraktas därför som en mindre ändring.

13.7.2000

Kasseri konkurrerar med, det är erkänt svårt att hålla
vattenhalten på 40 % och ändringen påverkar inte kopplingen mellan produkten och produktionsområdet.
Ändringen betraktas därför som en mindre ändring.
(13)

I enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92
har kommissionen genom beslut av den 6 juni 2000
beslutat att inte tillämpa det förfarande som avses i
artikel 6 då det rör sig om mindre ändringar.

(14)

Det har även konstaterats att det är fråga om ändringar i
enlighet med förordning (EEG) nr 2081/92 och att
ändringarna därför måste registreras och offentliggöras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(12)

Greklands regering har i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/92 ansökt om ändring av produktspecifikationen för beteckningen ”Kasseri” som har registrerats som skyddad ursprungsbeteckning genom
förordning (EG) nr 1107/96. Ändringen innebär att den
maximala vattenhalten höjs från 40 % till 45 %. Denna
maximala vattenhalt gäller för de halvhårda ostar som

De ändringar som anges i bilagan till denna förordning skall
registreras och offentliggöras i enlighet med artikel 6.4 i
förordning (EEG) nr 2081/92.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 322, 25.11.1997, s. 33.

13.7.2000

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA
FRANKRIKE
Volailles de Bresse
Eventuella nationella krav (artikel 4.2 i):
Texten ”Décret du 4 janvier 1995” skall ersättas med ”Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée Volailles de Bresse”.
Miel de Sapin des Vosges
Eventuella nationella krav (artikel 4.2 i):
Texten ”Décret du 30 juillet 1996” skall ersättas med ”Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée Miel de Sapin des
Vosges”.
Chaource
Eventuella nationella krav (artikel 4.2 i):
Texten ”Décret du 29 décembre 1986” skall ersättas med ”Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée Chaource”.
Foin de Crau
Eventuella nationella krav (artikel 4.2 i):
Texten ”Décret du 31 mai 1997” skall ersättas med ”Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée Foin de Crau”.
Lentille verte du Puy
Eventuella nationella krav (artikel 4.2 i):
Texten ”Décret français du 7 août 1996” skall ersättas med ”Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte
du Puy”.
Olives noires de Nyons
Beskrivning (artikel 4.2 b)
”5 % av oliverna får vara mindre än minimistorleken 13 mm”.
LUXEMBURG
Miel luxembourgeois de marque nationale
Namn (artikel 4.2 a)
Texten ”Miel luxembourgeois de marque nationale” skall ersättas med ”Miel – Marque nationale du Grand-Duché de
Luxembourg”.
Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg
Namn (artikel 4.2 a)
Texten ”Beurre rose de marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg” skall ersättas med ”Beurre rose – Marque
nationale du Grand-Duché de Luxembourg”.
TYSKLAND
Schwarzwaldforelle
Framställningsmetod (artikel 4.2 e)
Texten ”Det är förbjudet att tillföra rent syre vid uppfödningen av Schwarzwaldforelle” skall ersättas med ”Schwarzwaldforelle får inte födas upp i slutna vattensystem”.
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GREKLAND
Kasseri
Beskrivning (artikel 4.2 b)
Texten ”med en maximal vattenhalt i osten på 40 %” skall ersättas med ”med en maximal vattenhalt i osten på 45 %”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1510/2000
av den 12 juli 2000
om ändring av bilaga B till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

dukter både inom gemenskapen och på världsmarknaden liksom till utvecklingen av exporten av de jordbruksprodukter i form av varor som inte omfattas av
bilaga I till fördraget bör möjligheterna begränsas för
beviljande av exportbidrag för jordbruksprodukter i
form av varor i vilka dessa kan ingå.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1253/1999 (2), särskilt artikel 13.11 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa
varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (3), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 2491/98 (4) föreskrivs att det vid
export av varor kan beviljas exportbidrag för förbrukade
jordbruksprodukter vilket beräknas i enlighet med
förordningarna om den gemensamma organisationen av
marknaderna inom de berörda sektorerna.

(1)

Enligt artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 kan
exportbidrag beviljas för vissa produkter som omfattas
av den förordningen när de exporteras i form av varor
som förtecknas i bilaga B till förordningen.

(2)

Med hänsyn till gemenskapens åtaganden enligt WTOavtalet om jordbruk (5), med hänsyn till budgetmedel
och den sannolika prisutvecklingen för jordbrukspro-

(3)

(4)

Förteckningen över varor i bilaga B till förordning (EEG)
nr 1766/92 bör följaktligen ses över.

(5)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga B till förordning (EEG) nr 1766/92 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall inte tillämpas på bidragslicencer som utfärdats före
det datum då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181,
160,
318,
309,
336,

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
20.12.1993, s. 18.
19.11.1998, s. 28.
23.12.1994, s. 22.
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BILAGA
”BILAGA B

KN-nummer

ex 0403

Varuslag

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde,
även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande
frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10

– Yoghurt:

0403 10 51 till
0403 10 99

– – smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 90

– annan:

0403 90 71 till
0403 90 99

– – smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

ex 0710
0710 40 00
ex 0711
0711 90 30
ex 1704
1806
ex 1901

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:
– Sockermajs
Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svalveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten
eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:
– Sockermajs
Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad) inte innehållande kakao, ej inbegripet lakritsextrakt
enligt undernummer 1704 90 10
Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao
Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao
eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte
innehåler kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

1901 10 00

– Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar

1901 20 00

– Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

1901 90

– andra slag:

1901 90 11 till
1901 90 19

– – Maltextrakt
– – annat:

1901 90 99
ex 1902

– – – andra
Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och canneloni, även
kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd
– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:

1902 11 00

– – Innehållande ägg

1902 19

– – andra

ex 1902 20

– Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda:
– – andra:

13.7.2000
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KN-nummer

Varuslag

1902 20 91

– – – kokta

1902 20 99

– – – andra

1902 30

– andra pastaprodukter

1902 40

– Couscous:

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra
bearbetade korn (med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd

ex 1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande
produkter

ex 2001

Grönsaker, frukt, bär nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika
eller ättiksyra:
– Andra slag:

2001 90 30

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

2001 90 40

– – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent
stärkelse

ex 2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta,
andra än produkter enligt nr 2006:
– Potatis:
– – annan:

2004 10 91

– – – i form av mjöl eller flingor
– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10
ex 2005

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata):
Andra grönsaker, beredda eller konservarade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte
frysta, andra än produkter enligt nr 2006:
– Potatis:

2005 20 10

– – i form av mjöl eller flingor

2005 80 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

ex 2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan
tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med varandra:
– – andra:
– – – utan tillsats av alkohol:
– – – – utan tillsats av socker

2008 99 85

– – – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst 5 viktprocent
stärkelse

ex 2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa
produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat
samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:
– – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe

L 174/13
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KN-nummer

Varuslag

2101 12 98

– – – andra

2101 20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana
extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte:

2101 20 98

– – – andra

2101 30

– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av
dessa produkter
– – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat:

2101 30 19

– – – andra
– – Extrakter, essenser och koncentrat av andra rostade kaffesurrogat:

2101 30 99
ex 2102

– – – andra
Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt
nr 3002); beredda bakpulver:
– Aktiv jäst

2102 10 31 och
2102 10 39

– – Bagerijäst:

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

ex 2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
– andra:

2106 90 10

– – Ostfondue
– – andra:

2106 90 92

– – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande
mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent
druvsocker eller stärkelse

2106 90 98

– – – andra

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft
samt grönsakssaft enligt nr 2009

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

ex 2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra
spritdrycker:
– Whisky:

2208 30 32 till
2208 30 88

– – Annan whisky än s.k. bourbon-whisky

2208 50

– Gin och genever

2208 60

– Vodka

2208 70

– Likör
– annan:
– – Annan sprit och andra spritdrycker på kärl rymmande
– – – högst 2 liter:

2208 90 41

– – – – Ouzo
– – – – annan:
– – – – – Sprit:
– – – – – – andra slag:
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KN-nummer

Varuslag

2208 90 52

– – – – – – – Korn

2208 90 57

– – – – – – andra slag

2208 90 69

– – – – – andra spritdrycker
– – – mer än 2 liter:
– – – – Sprit:

2208 90 74

– – – – – andra slag

2208 90 78

– – – – andra spritdrycker

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3302

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller
flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar
baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
– Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av
drycker:
– – Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:
– – – Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknas en viss dryck:
– – – – andra (med en verklig alkoholhalt på högst 0,5 volymprocent):

3302 10 29
ex kapitel 35

– – – – – andra
Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer:

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister
på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

ex 3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra
produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-,
pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1511/2000
av den 12 juli 2000
om fastställande av en interventionströskel för äpplen för regleringsåret 2000/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

året efter det att tröskeln överskreds. Det är lämpligt att
fastställa konsekvenserna av ett sådant överskridande
och att fastställa en minskning som är proportionell till
detta överskridande, jämfört med produktionen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), ändrad genom förordning (EG) nr 1257/1999 (2), särskilt artikel 27.1 och 27.2 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvatlningskommittén för färsk
frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enligt artikel 27.1 i förordning (EG) nr 2200/96 skall en
interventionsströskel fastställas då marknaden för någon
av de produkter som anges i bilaga II till nämnda förordning berörs eller kan komma att beröras av generella
och strukturella obalanser som ger eller kan ge upphov
till en alltför stor kvantitet för återtagande.

1.
Interventionströskeln för äpplen för regleringsåret 2000/
2001 skall vara 486 900 ton.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1541/
1999 (3) fastställs en interventionströskel för äpplen för
regleringsåret 1999/2000. Eftersom de villkor som fastställs i nämnda artikel 27 fortfarande är uppfyllda för
denna produkt, bör det därför fastställas en interventionströskel för äpplen för regleringsåret 2000/2001.

Artikel 2

(3)

Interventionströskeln för äpplen bör fastställas i procent
av den genomsnittliga produktionen avsedd för konsumtion i färskt tillstånd under de senaste fem regleringsår
för vilka uppgifter finns tillgängliga. Man bör också fastställa den period som skall beaktas för att avgöra om
denna interventionströskel har överskridits.

(4)

Enligt ovannämnda artikel 27 skall ett överskridande av
interventionströskeln få till följd att gemenskapens
kompensation för återtagande minskas under reglerings-

Artikel 1

2.
Överskridande av interventionströskeln skall fastställas på
grundval av återtag som gjorts under perioden 1 juni 2000–31
maj 2001.

Om den kvantitet äpplen som återtagits under den period som
fastställs i artikel 1.2 överskrider den tröskel som anges i artikel
1.1, skall gemenskapens kompensation för återtagande enligt
artikel 26 i förordning (EG) nr 2200/96, för följande regleringsår minskas i proportion till hur stort överskridandet är i
förhållande till den produktion som använts som beräkningsgrund för tröskeln i fråga.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.
(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.
(3) EGT L 180, 15.7.1999, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1512/2000
av den 12 juli 2000
om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(2)

För tillämpningen av artikel 5.4 i avtalet om jordbruk (7),
som ingicks inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan och på grundval av de senast
tillgängliga uppgifter för 1996, 1997 och 1998, bör
tröskelvolymerna för tilläggstull för bordsdruvor ändras.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk
frukt och färska grönsaker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1257/1999 (2) särskilt artikel 33.4 i denna,
och
av följande skäl:

Artikel 1

I kommissionens förordning (EG) nr 1555/96 ( ), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1149/2000 (4), föreskrivs importövervakning för de produkter som anges i
bilagan till den förordningen. Övervakningen skall ske
enligt de förfaranden för övervakning av förmånsimport
som fastställs i artikel 308d i kommissionens förordning
(EEG) nr 2454/93 (5), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1662/1999 (6).
3

(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Bilagan till förordning (EG) nr 1555/96 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offenliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

297,
160,
193,
129,
253,
197,

21.11.1996, s. 1.
26.6.1999, s. 80.
3.8.1996, s. 1.
30.5.2000, s. 19.
11.10.1993, s. 1.
29.7.1999, s. 25.

(7) EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.
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BILAGA
”BILAGA
Vad som sägs i reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall varuslaget endast anses som vägledande.
Tillämpningsområdet för tilläggstullen i denna bilaga avgörs genom KN-numrens omfattning vid tidpunkten för antagandet av denna förordning. När KN-numret föregås av ”ex” skall tillämpningsområdet fastställas på grundval av
KN-numrets omfattning och motsvarande tillämpningsperiod sammantagna.
Ordningsnummer

KN-nummer

Varuslag

Tillämpningsperioder

Tröskelvolymer
(ton)

78.0015
78.0020

ex 0702 00 00

Tomater

— 1 oktober–31 mars
— 1 april–30 september

501 111
639 884

78.0065
78.0075

ex 0707 00 05

Gurka

— 1 maj–31 oktober
— 1 november–30 april

10 098
3 196

78.0085

ex 0709 10 00

Kronärtskockor

— 1 november–30 juni

19 302

78.0100

0709 90 70

Zucchini

— 1 januari–31 december

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Apelsiner

— 1 december–31 maj

753 719

78.0120

ex 0805 20 10

Clementiner

— 1 november–slutet av februari

100 949

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandariner
(inbegripet
tangeriner
och
satsumor), wilkings och liknande citrushybrider

— 1 november–slutet av februari

93 803

78.0155
78.0160

ex 0805 30 10

Citroner

— 1 juni–31 december
— 1 januari–31 maj

186 300
69 813

78.0170

ex 0806 10 10

Bordsdruvor

— 21 juli–20 november

256 320

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Äpplen

— 1 januari–31 augusti

625 202

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

78.0180

— 1 september–31 december

9 879

88 229

78.0220
78.0235

ex 0808 20 50

Päron

— 1 januari–30 april
— 1 juli–31 december

184 455
161 019

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoser

— 1 juni–31 juli

78.0265

ex 0809 20 95

Körsbär

— 21 maj–10 augusti

78.0270

ex 0809 30

Persikor, även nektariner

— 11 juni–30 september

349 940

78.0280

ex 0809 40 05

Plommon

— 11 juni–30 september

41 539”

2 236
20 048
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1513/2000
av den 12 juli 2000
om ändring av förordning (EG) nr 2198/98 och om höjning till 7 550 073 ton av den stående
anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1253/1999 (2), särskilt artikel 5 i denna, och

lager. Bilaga I till förordning (EG) nr 2198/98 måste
därför ändras.
(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 39/1999 (4),
fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av
spannmål som innehas av interventionsorgan.

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2198/98 (5),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1351/2000 (6),
inleddes en stående anbudsinfordran för export av
7 049 791 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet. Tyskland underrättade kommissionen om
dess interventionsorgans avsikt att öka den mängd som
omfattas av en stående anbudsinfordran för export med
500 282 ton. Den totala mängden korn som innehas av
det tyska interventionsorganet för vilken en stående
anbudsinfordran för export har inletts bör därför ökas
till 7 550 073 ton.

(2)

Denna ökning av anbudsinfordran nödvändiggör en
ändring av förteckningen över områden och mängder på

(3)

Förordning (EG) nr 2198/98 ändras på följande sätt:
1. Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2
1.
Anbudsinfordran skall omfatta en kvantitet på högst
7 550 073 ton korn som skall exporteras till tredje land,
med undantag av Amerikas förenta stater, Kanada och
Mexiko.
2.
Lagringsorterna för 7 550 073 ton korn anges i bilaga
I till denna förordning.”
2. Bilaga I skall ersättas med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
160, 26.6.1999, s. 18.
191, 31.7.1993, s. 76.
5, 9.1.1999, s. 64.
277, 14.10.1998, s. 9.
155, 28.6.2000, s. 11.
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BILAGA
”BILAGA I
(t)
Lagringsorter

Mängd

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Nordrhein-Westfalen

2 343 764

Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern

594 746

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern

1 966 793

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

2 644 770”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1514/2000
av den 12 juli 2000
rörande förordning (EG) nr 1970/96 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstull för import
av hirs med KN-nummer 1008 20 00
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1253/1999 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1970/96
av den 14 oktober 1996 om öppnande och förvaltning av en
gemenskapstullkvot för import av hirs med KN-nummer
1008 20 00 (3), särskilt artikel 2.4 i denna, och
av följande skäl:
I enlighet med förordning (EG) nr 1970/96 måste kommissionen fastställa en enhetlig koefficient för sänkning av de
ansökta kvantiteterna i importlicenserna om kvantiteterna
överstiger den årliga kvoten. Ansökningar om importlicenser
som lämnats in den 10 juli 2000 för hirs med KN-nummer

1008 20 00 avser 67 750 t och den högsta kvantitet som får
importeras är 1 300 t, varvid tullsatsen skall vara 7 euro/t.
Motsvarande procentuella sänkningar bör fastställas för ansökningar om importlicens inlämnade den 10 juli 2000.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Licensansökningar rörande kvoten för hirs, som föreskrivs i
förordning (EG) nr 1970/96, för vilka tullsatsen skall vara
7 euro/t, avseende hirs enligt KN-nummer 1008 20 00, inlämnade den 10 juli 2000 och vidarebefordrade till kommissionen,
skall godkännas för de ton som anges i dem multiplicerat med
en koefficient på 0,0191882.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 18.
(3) EGT L 261, 15.10.1996, s. 34.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1515/2000
av den 12 juli 2000
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiosjunde
delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i
förordning (EG) nr 1489/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2038/1999 av
den 13 september 1999 om den gemensamma organisationen
av marknaden för socker (1), särskilt artikel 18.5 andra stycket i
denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i
fråga om socker.
(3)

Efter en granskning av de anbud som har lämnats in till
följd av den fyrtiosjunde delanbudsinfordran bör de
bestämmelser som anges i artikel 1 fastställas.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I kommissionens förordning (EG) nr 1489/1999 av den
7 juli 1999 om en stående anbudsinfordran för att
fastställa importavgifter och/eller exportbidrag för
vitsocker (2), krävs att delanbudsinfordringar skall
utfärdas för export av detta socker.
I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1489/
1999 skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den
aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall, med
hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara

Artikel 1
Med avseende på den fyrtiosjunde delanbudsinfordran för
vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1489/
1999 skall det maximala beloppet för exportbidrag fastställas
till 45,063 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 172, 8.7.1999, s. 27.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1516/2000
av den 12 juli 2000
om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom
sockersektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

kvantitet och inte är representativt för marknaden. Dessutom skall det bortses från anbudspriser som inte kan
antas vara representativa för den faktiska marknadsutvecklingen.
(5)

För att få upplysningar om melass av standardkvalitet
som är jämförbara måste, allt efter den erbjudna melassens kvalitet, priserna höjas eller sänkas i förhållande till
de resultat som erhållits i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 785/68.

(6)

Ett representativt pris får i undantagsfall förbli oförändrat under en begränsad period när det anbudspris
som legat till grund för det föregående fastställandet av
det representativa priset inte har kommit till kommissionens kännedom och de anbudspriser som finns tillgängliga inte verkar vara tillräckligt representativa för den
faktiska marknadsutvecklingen och skulle medföra plötsliga och väsentliga förändringar av det representativa
priset.

(7)

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för
produkten i fråga och det representativa priset bör tillläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som
anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om
importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp fastställas för dessa tullar.

(8)

Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att de
representativa priserna och tilläggsbeloppen för import
av produkterna i fråga bör fastställas så som anges i
bilagan till denna förordning.

(9)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den
13 september 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1422/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
melass inom sockersektorn och om ändring av förordning
(EEG) nr 785/68 (2), särskilt artiklarna 1.2 och 3.1 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

(2)

(3)

(4)

I förordning (EG) nr 1422/95 föreskrivs att cif-importpriset för melass, i fortsättningen kallat ”representativt
pris” skall fastställas i enlighet med kommissionens
förordning (EEG) nr 785/68 (3). Detta pris bör fastställas
för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den
förordningen.
Det representativa priset för melass beräknas för ett
gränsövergångsställe i gemenskapen, i detta fall
Amsterdam. Detta pris bör beräknas med utgångspunkt i
de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden, vilka fastställs på grundval av noteringarna
eller priserna på den marknaden, justerade efter eventuella kvalitetsskillnader i förhållande till standardkvaliteten. Standardkvaliteten för melass har definierats i
förordning (EEG) nr 785/68.
Vid fastställandet av de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden bör hänsyn tas till all information om anbud på världsmarknaden, priser som registrerats på viktigare marknader i tredje land och försäljningskontrakt som ingåtts i internationell handel och
som kommit till kommissionens kännedom antingen
direkt eller via medlemsstaterna. I enlighet med artikel 7
i förordning (EEG) nr 785/68 får detta fastställande
bygga på genomsnittet av flera priser, på villkor att detta
genomsnitt kan betraktas som representativt för den
faktiska marknadsutvecklingen.
Informationen skall inte beaktas när det inte är fråga om
varor av sund och god marknadsmässig kvalitet eller om
det pris som anges i anbudet endast gäller en liten

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 141, 24.6.1995, s. 12.
(3) EGT L 145, 27.6.1968, s. 12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall tilllämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1422/95 fastställs i enlighet med bilagan.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2000.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till förordning om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom
sockersektorn
(i EUR)
Den tull som skall tas ut på
grund av det upphävande
som avses i artikel 5
i förordning (EG) nr 1422/95
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga (2)

Representativt pris
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

1703 10 00 (1)

8,29

—

0

1703 90 00 (1)

8,76

—

0

KN-nummer

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.
(2) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskriver för
dessa produkter.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1517/2000
av den 12 juli 2000
om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den
13 september 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), särskilt artikel 18.5 tredje stycket i
denna, och
av följande skäl:
(1)

Exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick fastställdes i kommissionens
förordning (EG) nr 1467/2000 (2).

(2)

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 1467/2000 på de uppgifter som kommissionen har kännedom om medför att de nu gällande

exportbidragen bör ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a
i förordning (EG) nr 2038/1999, odenaturerade och exporterade i obearbetat skick, fastställdes i bilagan till förordning (EG)
nr 1467/2000 och skall ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 165, 6.7.2000, s. 6.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 12 juli 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker
som exporteras i obearbetat skick
Produktnummer

Bidragsbelopp
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

36,77
36,26
36,77
36,26

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % sackaros × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,3997
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

39,97
42,00
40,12
— EUR/1 % sackaros × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,3997

( ) Tillämpligt på råsocker med utbyte på 92 %. Om utbytet är ett annat än 92 % skall
det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 19.4
i förordning (EG) nr 2038/1999.
(2) Fastställande upphävt genom kommissionens förordning (EEG) nr 2689/85
(EGT L 255, 26.9.1985, s. 12), ändrad genom förordning (EEG) nr 3251/85
(EGT L 309, 21.11.1985, s. 14).
1

13.7.2000

13.7.2000

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 174/27

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1518/2000
av den 12 juli 2000
om fastställande av exportbidrag för olivolja
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22
september 1966 om den gemensamma organisationen av
marknaden för oljor och fetter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2702/1999 (2), särskilt artikel 3.3 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 3 i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att om
priserna inom gemenskapen är högre än priserna på
världsmarknaden, får skillnaden mellan dessa priser
täckas av ett bidrag när olivolja exporteras till tredje
land.

(1)

Närmare bestämmelser om fastställande och beviljande
av exportbidrag för olivolja återfinns i kommissionens
förordning (EEG) nr 616/72 (3), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 2962/77 (4).

(2)

(3)

I artikel 3 tredje stycket i förordning nr 136/66/EEG
föreskrivs att bidraget måste vara lika i hela gemenskapen.

(4)

I enlighet med artikel 3.4 i förordning nr 136/66/EEG
måste exportbidrag för olivolja fastställas med hänsyn
till den rådande situationen och utvecklingstendensen
för priserna på olivolja och tillgången på gemenskapens
marknad samt till priserna på olivolja på världsmarknaden. Om världsmarknadsläget dock är sådant att de
mest gynnsamma priserna på olivolja inte kan fastställas,
kan hänsyn tas till priset på de viktigaste konkurrerande
vegetabiliska oljorna på världsmarknaden och till den
skillnad som noteras mellan det priset och priset på
olivolja under en representativ period. Bidragsbeloppet
får inte överstiga skillnaden mellan priset på olivolja
inom gemenskapen och priset på världsmarknaden,

justerat om så krävs, med hänsyn till exportkostnader
för produkter på världsmarknaden.
(5)

I enlighet med artikel 3.3 tredje stycket b i förordning nr
136/66/EEG kan det beslutas att bidraget skall fastställas
genom anbud. Anbudsförfarandet bör täcka bidragsbeloppet och får begränsas till vissa bestämmelseländer,
kvantiteter, kvaliteter och presentationer.

(6)

I artikel 3.3 andra strecksatsen i förordning nr 136/
66/EEG föreskrivs att bidraget på olivolja kan variera
beroende på destinationer, om världsmarknadsläget eller
de särskilda krav som vissa marknader ställer nödvändiggör detta.

(7)

Det föreskrivs att bidraget måste fastställas minst en
gång i månaden. Det kan, om så är nödvändigt, ändras
under mellantiden.

(8)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser i det
nuvarande marknadsläget för olivolja och särskilt vad
beträffar priser på olivolja inom gemenskapen och på
marknaderna i tredje land har till följd att bidraget bör
utgöra det som anges i bilagan härtill.

(9)

Förvaltningskommittén för oljor och fetter har inte yttrat
sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för produkter förtecknade i artikel 1.2 c i
förordning nr 136/66/EEG skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

172, 30.9.1966, s. 3025/66.
L 327, 21.12.1999, s. 7.
L 78, 31.3.1972, s. 1.
L 348, 30.12.1977, s. 53.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 12 juli 2000 om fastställande av exportbidrag för olivolja
(EUR/100 kg)
Produktkod

Bidragsbelopp (1)

1509 10 90 9100

0,00

1509 10 90 9900

0,00

1509 90 00 9100

0,00

1509 90 00 9900

0,00

1510 00 90 9100

0,00

1510 00 90 9900

0,00

(1) För de destinationer som anges i artikel 34 i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3665/87 (EGT L 351, 14.12.1987, s. 1), såväl
som för export till tredje land.

Anm.: Produktkoderna och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3846/87.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1519/2000
av den 12 juli 2000
om fastställande för regleringsåret 2000/2001 av minimipris och stödbelopp för bearbetade
produkter av tomater
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2701/1999 (2), särskilt
artikel 3.3 och artikel 4.9 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2201/96
skall det minimipris som betalas till producenten
bestämmas på grundval av det minimipris som tillämpas
under föregående regleringsår, marknadsprisutvecklingen
inom frukt- och grönsakssektorn samt behovet av att
säkerställa en normal avsättning för färskvaror till olika
användningsområden, inklusive bearbetningsindustrin.
Kommissionens förordning (EEG) nr 2022/92 (3) om
tillämpningsföreskrifter för det av torrsubstansinnehållet
beroende minimipris som betalas till producenter av
vissa tomater, som levereras för tillverkning av koncentrat, juice och flingor, bör fortsätta att gälla.
I artikel 4 i förordning (EG) nr 2201/96 anges kriterierna för hur produktionsstödets belopp skall fastställas.
Särskilt måste det fastställda eller beräknade stödet
uppmärksammas före det avdrag som föreskrivs i punkt
10 i samma artikel för föregående regleringsår. Detta
skall justeras i enlighet med utvecklingen av det minimipris som betalas till producenterna och skillnaden
mellan kostnaden för råvara som erhålls inom gemenskapen och råvara som erhålls från viktigare konkurrerande tredje länder. För tomatkoncentrat, konserverade
eller icke konserverade hela skalade tomater och

tomatjuicer måste hänsyn tas till utvecklingen av
priserna och exportvolymen.
(4)

I artikel 4.10 i förordning (EG) nr 2201/96 fastställs att
det stöd som bestäms för tomatkoncentrat och
produkter som framställs härur skall minskas med
5,37 %. Ett tillägg till detta minskade stöd utbetalas
proportionellt mot de koncentratkvantiteter som produceras för Frankrike och Portugal.

(5)

Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av
frukt och grönsaker har inte avgivit något ytttrande
inom den tidsfrist som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För regleringsåret 2000/2001 skall det lägsta pris som betalas
till producenten och som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr
2201/96 fastställas i enlighet med bilaga I.
Artikel 2
1.
För regleringsåret 2000/2001 skall det produktionsstöd
som avses i artikel 4 i nämnda förordning fastställas i enlighet
med bilaga II.
2.
Det tillägg till stödet för tomatkoncentrat, tomatjuice och
tomatflingor, som avses i artikel 4.10 andra stycket i förordning (EG) nr 2201/96, skall fastställas av kommissionen om
villkoren i det stycket uppfylls.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29.
(2) EGT L 327, 21.12.1999, s. 5.
(3) EGT L 207, 23.7.1992, s. 9.
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BILAGA I
Det minimipris som skall betalas till producenter

Produkt

EUR/100 kg netto
fritt producenten
eller producentorganisationen

Tomater avsedda för framställning av
a) tomatkoncentrat och -saft med ett innehåll av löslig torrsubstans
på mellan 4,8 % och 5,4 %

8,805 (1)

b) konserverade hela skalade och oskalade tomater eller frysta hela
skalade tomater:
— sorten San Marzano

14,575

— sorten Roma och liknande sorter

11,212

c) konserverade, icke hela skalade och oskalade tomater och icke hela
frysta skalade tomater

8,805

d) tomatflingor med ett innehåll av löslig torrsubstans på mellan
4,8 % och 5,4 %

11,212 (1)

(1) Priserna korrigeras med
– 5 % om innehållet av torrsubstans är lägre än 4,8 % men lägst 4 %,
+ 5 % om innehållet av löslig torrsubstans är högre än 5,4 %.
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BILAGA II
Produktionsstöd

Produkt

EUR/100 kg netto

1. Tomatkoncentrat med ett innehåll av löslig torrsubstans på 28 % eller mer
men mindre än 30 %

17,178

2. Konserverade hela skalade tomater i tomatsaft:
a) av sorten San Marzano

6,528

b) av sorten Roma och liknande sorter

4,604

3. Konserverade hela skalade tomater av sorten Roma och liknande sorter i
vatten

3,913

4. Konserverade hela oskalade tomater av sorten Roma och liknande sorter

3,223

5. Frysta hela skalade tomater:
a) av sorten San Marzano

6,528

b) av sorten Roma och liknande sorter

4,604

6. Konserverade skalade tomater, icke hela eller i bitar
7. Konserverade oskalade tomater, icke hela eller i bitar

3,223

8. Icke hela frysta skalade tomater
9. Tomatflingor

57,162

10. Tomatsaft med ett innehåll av löslig torrsubstans på 7 % eller mer men
mindre än 12 %:
a) med ett innehåll av löslig torrsubstans på 7 % eller mer men mindre än
8%

4,443

b) med ett innehåll av löslig torrsubstans på 8 % eller mer men mindre än
10 %

5,331

c) med ett innehåll av löslig torrsubstans på 10 % eller mer

6,516

11. Tomatsaft med ett innehåll av löslig torrsubstans på mindre än 7 %:
a) med ett innehåll av löslig torrsubstans på 5 % eller mer

3,554

b) med ett innehåll av löslig torrsubstans på 4,5 % eller mer men mindre än
5%

2,814

L 174/32
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/45/EG
av den 6 juli 2000
om fastställande av gemenskapsmetoder för bestämning av A-vitamin, E-vitamin och tryptofan i
djurfoder
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 70/373/EEG av den 20 juli
1970 om införande av gemenskapsmetoder för provtagning
och analys vid den officiella foderkontrollen (1), senast ändrat
genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (2),
särskilt artikel 2 i detta, och
av följande skäl:
I direktiv 70/373/EEG föreskrivs att gemenskapsmetoder
för provtagning och analys skall användas vid den
offentliga kontrollen av att lagar och andra författningar
om djurfoders kvalitet och sammansättning efterlevs.

(1)

I rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970
om fodertillsatser (3), senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2439/1999 (4), föreskrivs att
halten av A- och E-vitamin skall framgå av märkningen
om man tillsätter dessa ämnen i förblandningar och
foder.

(2)

I rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 om
saluföring av foderblandningar (5), senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2000/16/EG (6), och i rådets
direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder
för särskilda näringsbehov (7), senast ändrat genom
direktiv 96/25/EG (8), föreskrivs att det skall framgå av
produktmärkningen om ett foder innehåller aminosyror.

(3)

(4)

Det måste fastställas gemenskapsmetoder för bestämning
av dessa ämnen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
C
L
L
L
L
L
L

170, 3.8.1970, s. 2.
241, 29.8.1994, s. 1.
270, 14.12.1970, s. 1.
297, 18.11.1999, s. 8.
86, 6.4.1979, s. 30.
105, 3.5.2000, s. 36.
237, 22.9.1993, s. 23.
125, 23.5.1996, s. 35.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna skall föreskriva att man vid den offentliga
kontrollen skall bestämma halterna av A- och E-vitamin samt
tryptofan i foder och förblandningar med de metoder som
anges i bilagan till detta direktiv.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall senast den 31 augusti 2000 sätta i kraft
de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om
detta.
De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1
september 2000.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 6 juli 2000.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
DEL A
BESTÄMNING AV VITAMIN A

1.

Syfte och omfattning
Metoden avser bestämning av vitamin A (retinol) i foder och förblandningar. Vitamin A inbegriper all-trans-retinylalkohol och de av dess cis-isomerer som bestäms med denna metod. Halten av vitamin A uttrycks i IU (International Units) per kg. 1 IU motsvarar aktiviteten hos 0,300 µg all-trans-vitamin A-alkohol eller 0,344 µg all-transvitamin A-acetat eller 0,550 µg all-trans-vitamin A-palmitat.
Den nedre bestämningsgränsen för vitamin A är 2 000 IU/kg.

2.

Princip
Provet hydrolyseras med kaliumhydroxid som lösts i etanol, och vitamin A extraheras sedan över till petroleumeter. Lösningsmedlet tillåts därefter avdunsta, och återstoden av provet löses i metanol och späds vid behov
till lämplig koncentration. Halten A-vitamin bestäms genom reversed phasevätskekromatografi (RP-HPLC) med
UV- eller fluorescensdetektor. De kromatografiska parametrarna väljs så att all-trans-vitamin A-alkohol inte
separeras från sina cis-isomerer.

3.

Reagens

3.1

Etanol, σ = 96 %

3.2

Petroleumeter, kokpunktsintervall 40–60 °C

3.3

Metanol

3.4

Kaliumhydroxidlösning, β = 50 g/100 ml

3.5

Natriumaskorbatlösning, β = 10 g/100 ml (jfr 7.7)

3.6

Natriumsulfid, NA2S · x H2O där x =7–9

3.6.1

Natriumsulfid som lösts i glycerol, c = 0,5 mol/l, β = 120 g/l där x = 9 (jfr 7.8)

3.7

Fenolftalein som lösts i etanol, β = 2 g/100 ml (3.1)

3.8

2-propanol

3.9

Rörlig fas för HPLC: blandning av metanol (3.3) och vatten, t.ex. 980 + 20 (v + v). Det exakta förhållandet mellan
volymerna beror på kolonnens egenskaper.

3.10

Syrefri kvävgas

3.11

All-trans-vitamin A-acetat, av extra hög renhetsgrad, med certifierad aktivitet, t.ex. 2,80 × 106 IU/g.

3.11.1 Stamlösning av all-trans-vitamin A-acetat: väg med en noggrannhet av 0,1 mg upp 50 mg vitamin A-acetat
(3.11) i en 100 ml mätkolv. Lös det uppvägda provet i 2-propanol (3.8) och späd till märket med samma
lösningsmedel. Den nominella halten av vitamin A denna l lösning är 1 400 IU per ml. Den exakta halten
bestäms enligt 5.6.3.1.
3.12

All-trans-vitamin A-palmitat, av extra hög renhetsgrad, med certifierad aktivitet, t.ex. 1,80 × 106 IU/g.

3.12.1 Stamlösning av all-trans-vitamin A-palmitat: väg med en noggrannhet av 0,1 mg upp 80 mg vitamin A-palmitat
(3.12) i en 100 ml mätkolv. Lös det uppvägda palmitatet i 2-propanol (3.8) och späd till märket med samma
lösningsmedel. Den nominella halten av vitamin A i denna lösning är 1 400 IU per ml. Den exakta halten
bestäms enligt 5.6.3.2.
3.13

2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol (BHT) (jfr 7.5).

4.

Utrustning

4.1

Vakuumrotationsindunstare

4.2

Färgade glaskärl
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4.2.1

Flaskor eller e-kolvar, 500 ml, med halsar av slipat glas

4.2.2

Smalhalsade mätkolvar, 10, 25, 100 och 500 ml, med proppar av slipat glas

4.2.3

Koniska separertrattar, 1 000 ml, med proppar av slipat glas

4.2.4

Rundkolvar, 250 ml, med halsar av slipat glas

4.3

Allihn-kylare, mantellängd 300 mm, med fog av slipat glas och adapter för gasinledningsrör

4.4

Veckat filterpapper för frasseparation, diameter 185 mm (t.ex. Schleicher & Schuell 597 HY 1/2)

4.5

HPLC-utrustning med injektionssystem

4.5.1

Kolonn för vätskekromatografi, 250 mm × 4 mm, C18, 5 eller 10 µm packning eller motsvarande (prestandakriterium: en topp för alla retinol-isomerer under HPLC-betingelser)

4.5.2

UV- eller fluorescensdetektor, med variabel inställning av våglängd

4.6

Spektrofotometer med 10 mm kvartsceller

4.7

Vattenbad med magnetomrörare

4.8

Extraktionsapparat (se figur 1) bestående av:

4.8.1

Glascylinder, 1 liter, med hals och propp i slipat glas

4.8.2

Adapter av slipat glas med en sidoarm och ett justerbart rör genom mitten. Det justerbara röret skall ha U-formad
nederdel och en pip i övre änden så att det övre vätskeskiktet i cylindern kan hällas över till en separertratt.

5.

Utförande
Obs: Vitamin A är känsligt för (UV) ljus och oxidation. Alla arbetsmoment skall utföras i skydd från ljus (färgade glaskärl eller

glaskärl insvepta i aluminiumfolie) och från syre (spola med kvävgas). Vid extraktionen skall luften ovanför vätskan ersättas
med kvävgas (undvik övertryck genom att lätta på proppen då och då).

5.1

Beredning av prov
Mal provet så att det kan passera genom en 1 mm nätsikt, men undvik friktionsvärme. För att undvika förlust av
vitamin A skall provet malas omedelbart innan det vägs och förtvålas.

5.2

Förtvålning
Väg med en noggrannhet av 0,01 g upp 2–25 g av provet, beroende på A-vitaminhalten, i en 500 ml flaska
eller e-kolv (4.2.1). Tillsätt – samtidigt som flaskan eller kolven roteras – 130 ml etanol (3.1), ungefär 100 mg
BHT (3.13), 2 ml natriumaskorbatlösning (3.5) och 2 ml natriumsulfidlösning (3.6). Anslut kylaren (4.3) till
flaskan eller kolven och placera den i ett vattenbad med magnetomrörare (4.7). Värm till kokpunkten och låt
koka under återloppskylning i 5 minuter. Tillsätt 25 ml kaliumhydroxidlösning (3.4) genom kylaren (4.3) och
återloppskoka i ytterligare 25 minuter under omrörning och ett långsamt flöde av kvävgas. Skölj sedan kylaren
med ungefär 20 ml vatten och kyl innehållet i flaskan eller kolven till rumstemperatur.

5.3

Extraktion
Överför genom dekantering den förtvålade lösningen kvantitativt till en 1 000 ml separertratt (4.2.3) eller till en
extraktionsapparat (4.8) genom att skölja med sammanlagt 250 ml vatten. Skölj ur förtvålningskärlet först med
25 ml etanol (3.1) och sedan med 100 ml petroleumeter (3.2) och för över det ursköljda provet till separertratten eller extraktionsapparaten. Förhållandet mellan totalmängden vatten och etanol i de sammanslagna
lösningarna skall vara ungefär 2:1. Skaka kraftigt i 2 minuter och låt sedan stå i 2 minuter.

5.3.1

Extraktion med separertratt (4.2.3)
När vätskeskikten har separerat (jfr 7.3) överförs petroleumeterskiktet till en annan separertratt (4.2.3). Upprepa
extraktionen två gånger med 100 ml petroleumeter (3.2) och två gånger med 50 ml petroleumeter (3.2).
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Tvätta de sammanslagna extrakten i separertratten två gånger genom att tillsätta portioner på 100 ml vatten och
sedan försiktigt rotera tratten (för att undvika att emulsioner bildas). Skaka sedan tratten upprepade gånger (fyra
gånger brukar räcka) med portioner på 100 ml vatten, tills vattnet inte längre färgas vid tillsats av fenolftaleinlösning (3.7). Avlägsna vatten i suspension genom att filtrera det tvättade extraktet genom ett torrt veckat
filterpapper för fasseparation (4.4) till en 500 ml mätkolv (4.2.2). Skölj ur separertratten och filtret med 50 ml
petroleumeter (3.2), fyll till märket med petroleumeter (3.2) och blanda omsorgsfullt.
5.3.2

Extraktion med extraktionsapparat (4.8)
När skikten har separerat (jfr 7.3) ersätts glascylinderns (4.8.1) propp med adaptern av slipat glas (4.8.2). Den
U-formade nederdelen av det justerbara röret skall vara precis ovanför gränsytan mellan skikten. Överför det övre
skiktet av petroleumeter till en 1 000 ml separertratt (4.2.3) genom att föra in kvävgas via sidoröret. Tillsätt
100 ml petroleumeter (3.2) till glascylindern, sätt i proppen och skaka kraftigt. Låt skikten separera och överför
det övre skiktet till separertratten som ovan. Upprepa extraktionen med ytterligare 100 ml petroleumeter (3.2)
och sedan två gånger med 50 ml-portioner av petroleumeter (3.2). Överför petroleumeterskikten till separertratten.
Tvätta de sammanslagna petroleumeterextrakten enligt 5.3.1 och gå vidare enligt instruktionen i den punkten.

5.4

Beredning av provlösning för HPLC
Pipettera över en volym petroleumeterlösning (från 5.3.1 eller 5.3.2) till en 250 ml rundkolv (4.2.4). Låt
lösningsmedlet avdunsta i en rotationsindunstare (4.1) med undertryck och en vattenbadstemperatur på högst
40 °C tills provet är nästan torrt. Återställ normalt lufttryck genom att släppa in kvävgas (3.10) och ta ut kolven
ur rotationsindunstaren. Avlägsna återstående lösningsmedel med en kvävgasström (3.10) och lös omedelbart upp
återstoden av provet i en känd volym (10–100 ml) metanol (3.3) (A-vitaminhalten skall ligga i intervallet
5–30 IU/ml).

5.5

HPLC-bestämning
Vitamin A separeras i en C18, g reversed phase-kolonn (4.5.1) och halten bestäms med hjälp av en UV-detektor
(325 nm) eller en fluorescensdetektor (excitation: 325 nm, emission: 475 nm) (4.5.2).
Injicera en provvolym (t.ex. 20 µl) av den metanollösning som erhölls i 5.4 och eluera med den rörliga fasen
(3.9). Beräkna medeltopphöjden (arean) för flera injektioner av samma provlösning och medeltopphöjden (arean)
för flera injektioner av kalibreringslösningen (5.6.2).
HPLC-betingelser
De värden som anges nedan är ungefärliga. Andra värden kan väljas om de ger motsvarande resultat.
Kolonn för vätskekromatografi (4.5.1):

250 mm × 4 mm, C18 5 eller 10 µm packning, eller
motsvarande

Rörlig fas (3.9):

Blandning av metanol (3.3) och vatten, t.ex. 980 + 20
(v + v).

Flöde:

1–2 ml/min

Detektor (4.5.2):

UV-detektor (325 nm) eller fluorescensdetektor (excitation: 325 nm, emission: 475 nm)

5.6

Kalibrering

5.6.1

Beredning av arbetsstandardlösningar
Pipettera över 20 ml av stamlösningen av vitamin A-acetat (3.11.1) eller 20 ml av stamlösningen av vitamin
A-palmitat (3.12.1) till en 500 ml flaska eller e-kolv (4.2.1) och hydrolysera enligt 5.2 men utan tillsats av BHT.
Extrahera sedan med petroleumeter (3.2) enligt 5.3 och späd till 500 ml med petroleumeter (3.2). Låt 100 ml av
extraktet indunsta i en rotationsindunstare (se 5.4) tills provet är nästan torrt. Avlägsna resterande lösningsmedel
med en kvävgasström (3.10) och lös provet på nytt i 10,0 ml metanol (3.3). Den nominella halten av vitamin A i
denna lösning är 560 IU per ml. Den exakta halten bestäms enligt 5.6.3.3. Arbetsstandardlösningen skall beredas
på nytt inför varje bestämning.
Pipettera över 2,0 ml arbetsstandardlösning till en 20 ml mätkolv, späd till märket med metanol (3.3) och
blanda. Den nominella halten av vitamin A i denna utspädda arbetsstandardlösning är 56 IU per ml.
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5.6.2

Beredning av kalibreringslösningar och konstruktion av kalibreringskurva
För över 1,0, 2,0, 5,0 och 10,0 ml av den utspädda arbetsstandardlösning till ett antal 20 ml mätkolvar, späd till
märket med metanol (3.3) och blanda. Den nominella halten av vitamin A i dessa lösningar är 2,8, 5,6, 14,0
respektive 28,0 IU per ml.
Injicera upprepade gånger 20 µl av varje kalibreringslösning och bestäm medeltopphöjderna (areorna). Använd
medeltopphöjderna för att konstruera en kalibreringskurva med beaktande av resultatet av UV-kontrollen
(5.6.3.3).

5.6.3

UV-standardisering av standardlösningar

5.6.3.1 Stamlösning av vitamin A-acetat
Pipettera över 2,0 ml av stamlösningen av vitamin A-acetat (3.11.1) till en 50 ml mätkolv (4.2.2) och späd till
märket med 2-propanol (3.8). Den nominella halten av vitamin A i denna lösning är 56 IU per ml. Pipettera
över 3,0 ml av denna utspädda vitamin A-acetatlösning till en 25 ml mätkolv och späd till märket med
2-propanol (3.8). Den nominella halten av vitamin A i denna lösning är 6,72 IU per ml. Mät UV-spektrumet för
lösningen mot 2-propanol (3.8) i spektrofotometern (4.6) mellan 300 och 400 nm. Utsläckningsmaximum skall
ligga mellan 325 och 327 nm.
Beräkning av A-vitaminhalten:
IU vitamin A/ml = E326 × 19,0
(E

1%
för vitamin A-acetat = 1 530 vid 326 nm i 2-propanol)
1 cm

5.6.3.2 Stamlösning av vitamin A-palmitat
Pipettera över 2,0 ml av stamlösningen av vitamin A-palmitat (3.12.1) till en 50 ml mätkolv (4.2.2) och späd till
märket med 2-propanol (3.8). Den nominella halten av vitamin A i denna lösning är 56 IU per ml. Pipettera
över 3,0 ml av denna utspädda vitamin A-palmitatlösning till en 25 ml mätkolv och späd till märket med
2-propanol (3.8). Den nominella halten av vitamin A i denna lösning är 6,72 IU per ml. Mät UV-spektrumet för
lösningen mot 2-propanol (3.8) i spektrofotometern (4.6) mellan 300 och 400 nm. Utsläckningsmaximum skall
ligga mellan 325 och 327 nm.
Beräkning av A-vitaminhalten:
IU vitamin A/ml = E326 × 19,0
(E

1%
för vitamin A-palmitat = 957 vid 326 nm i 2-propanol)
1 cm

5.6.3.3 Arbetsstandardlösning av vitamin A
Pipettera över 3,0 ml av den outspädda arbetsstandardlösning av vitamin A som beretts enligt 5.6.1 till en 50 ml
mätkolv (4.2.2) och späd till märket med 2-propanol (3.8). Pipettera över 5,0 ml av denna lösning till en 25 ml
mätkolv och späd till märket med 2-propanol (3.8). Den nominella halten av vitamin A i denna lösning är
6,72 IU per ml. Mät UV-spektrumet för lösningen mot 2-propanol (3.8) i spektrofotometern (4.6) mellan 300
och 400 nm. Utsläckningsmaximum skall ligga mellan 325 och 327 nm.
Beräkning av A-vitaminhalten:
IU vitamin A/ml = E325 × 18,3
(E

6.

1%
för vitamin A-palmitat = 1 821 vid 325 nm i 2-propanol)
1 cm

Resultatberäkning
Använd medeltopphöjden (arean) för de toppar från provlösningen som motsvarar vitamin A, och bestäm
provlösningens halt av vitamin A i IU/ml med hjälp av kalibreringskurvan (5.6.2).
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A-vitaminhalten (IU/kg) i provet beräknas med hjälp av formeln:
500 · β · V2 · 1 000

w=

V1 · m

[IU/kg]

där:
β

= A-vitaminhalten i provlösningen (5.4) i IU/ml

V1 = provlösningens volym (5.4) i ml
V2 = uttagen provvolym (5.4) i ml
m = provets vikt i gram
7.

Anmärkningar

7.1

För prov med låg halt av vitamin A kan det vara lämpligt att slå ihop petroleumeterextrakten från två
förtvålningsomgångar (uppvägd mängd: 25 g) till en provlösning för HPLC-bestämning.

7.2

Det prov som skall bestämmas bör inte innehålla mer än 2 g fett.

7.3

Om ingen friseparation äger rum tillsätts ungefär 10 ml etanol (3.1) för att sönderdela emulsionen.

7.4

För torskleverolja och andra rena fetter skall förtvålningstiden förlängas till 45–60 minuter.

7.5

Hydrokinon kan användas i stället för BHT.

7.6

Med en normal phase-kolonn går det att separera retinol-isomerer.

7.7

I stället för natriumaskorbatlösning kan man använda ca 150 mg askorbinsyra.

7.8

I stället för natriumsulfidlösning kan man använda ca 50 mg EDTA.

8.

Repeterbarhet
Skillnaden mellan resultaten från två parallella bestämningar som utförs på samma prov får inte överstiga 15 % av
det högre värdet.

9.

Resultat av en provningsjämförelse mellan laboratorier (1)

Förblandning

Förblandat foder

Mineralkoncentrat

Proteinfoder

Smågrisfoder

L

13

12

13

12

13

n

48

47

46

49

45

Medelvärde (IU/kg)

17,02 × 10

1,21 × 10

537 100

151 800

18 070

0,51 × 10

6

sr (IU/kg)

0,039 × 10

22 080

12 280

682

r (IU/kg)

1,43 × 106

0,109 × 106

61 824

34 384

1 910

3,0

3,5

4,1

8,1

3,8

sR (IU/kg)

1,36 × 106

0,069 × 106

46 300

23 060

3 614

R (IU/kg)

3,81 × 10

0,193 × 10

129 640

64 568

10 119

CVR (%)

8,0

6,2

8,6

15

20

CVr(%)

L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

6

6

6

6

6

antal laboratorier
antal enskilda värden
standardavvikelse för repeterbarhet
standardavvikelse för reproducerbarhet
repeterbarhet
reproducerbarhet
variationskoefficient för repeterbarhet
variationskoefficient för reproducerbarhet

(1) Genomförd av arbetsgruppen för foder inom Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten
(VDLUFA).
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Figur 1: Extraktionsapparat (4.8)
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DEL B
BESTÄMNING AV VITAMIN E

1.

Syfte och omfattning
Metoden avser bestämning av vitamin E i foder och förblandningar. Halten av vitamin E uttrycks som mg
DL-α-tokoferolacetat per kg. 1 mg DL-α-tokoferolacetat motsvarar 0,91 mg DL-α-tokoferol (vitamin E).
Den nedre bestämningsgränsen för E-vitamin är 2 mg/kg.

2.

Princip
Provet hydrolyseras med kaliumhydroxid som lösts i etanol, och vitamin E extraheras över till petroleumeter.
Lösningsmedlet tillåts därefter avdunsta, och återstoden av provet löses i metanol och späds vid behov till lämplig
koncentration. E-vitaminhalten bestäms genom en reversed phasevätskekromatografi (RP-HPLC) med fluorescenseller UV-detektor.

3.

Reagens

3.1

Etanol, σ = 96 %

3.2

Petroleumeter, kokpunktsintervall 40–60 °C

3.3

Metanol

3.4

Kaliumhydroxidlösning, β = 50 g/100 ml

3.5

Natriumaskorbatlösning, β = 10 g/100 ml (jfr 7.7)

3.6

Natriumsulfid, Na2S · x H20 där x = 7–9

3.6.1

Natriumsulfid som lösts i glycerol, c = 0,5 mol/l, β = 120 g/l för x = 9 (jfr 7.8)

3.7

Fenolftalein som lösts i etanol β = 2 g/100 ml (3.1)

3.8

Rörlig fas för HPLC: blandning av metanol (3.3) och vatten, t.ex. 980 + 20 (v + v). Det exakta förhållandet mellan
volymerna beror på kolonnens egenskaper.

3.9

Syrefri kvävgas

3.10

DL-α-tokoferolacetat, av extra hög renhetsgrad, med certifierad aktivitet

3.10.1 Stamlösning av DL-α-tokoferolacetat: väg med en noggrannhet av 0,1 mg upp 100 mg DL-α-tokoferolacetat
(3.10) i en 100 ml mätkolv. Lös det uppvägda provet i etanol (3.1) och späd till märket med samma
lösningsmedel. 1 ml av denna lösning innehåller 1 mg DL-α-tokoferolacetat. (Beträffande UV-kontroll, se 5.6.1.3;
beträffande stabilisering, se 7.4).
3.11

DL-α-tokoferol, av extra hög renhetsgrad, med certifierad aktivitet

3.11.1 Väg med en noggrannhet av 0,1 mg upp 100 mg DL-α-tokoferol (3.10) i en 100 ml mätkolv. Lös det uppvägda
provet i etanol (3.1) och späd till märket med samma lösningsmedel. 1 ml av denna lösning innehåller 1 mg
DL-α-tokoferol. (Beträffande UV-kontroll, se 5.6.2.3; beträffande stabilisering, se 7.4).
3.12

2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol (BHT) (jfr 7.5)

4.

Utrustning

4.1

Vakuumrotationsindustare

4.2

Färgade glaskärl

4.2.1

Flaskor eller e-kolvar, 500 ml, med halsar av slipat glas
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4.2.2.

Smalhalsade mätkolvar, 10, 25, 100 och 500 ml, med proppar av slipat glas

4.2.3

Koniska separertrattar, 1 000 ml, med proppar av slipat glas

4.2.4

Rundkolvar, 250 ml, med halsar av slipat glas

4.3

Allihn-kylare, mantellängd 300 mm, med fog av slipat glas och adapter för gasinledningsrör

4.4

Veckat filterpapper för fasseparation, diameter 185 mm (t.ex. Schleicher & Schuell 597 HY 1/2)

4.5

HPLC-utrustning med injektionssystem

4.5.1

HPLC-kolonn, 250 mm × 4 mm, C18, 5 eller 10 µm packning eller motsvarande.

4.5.2

UV- eller fluorescensdetektor, med variabel inställning av våglängd

4.6

Spektrofotometer med 10 mm kvartsceller

4.7

Vattenbad med magnetomrörare

4.8

Extraktionsapparat (se figur 1) bestående av:

4.8.1

Glascylinder, 1 liter, med hals och propp av slipat glas

4.8.2

Adapter av slipat glas med en sidoarm och ett justerbart rör genom mitten. Det justerbara röret skall ha U-formad
nederdel och en pip i övre änden så att det övre vätskeskiktet i cylindern kan hällas över till en separertratt.

5.

Utförande
Obs: Vitamin E är känsligt för (UV) ljus och oxidation. Alla arbetsmoment skall utföras i skydd från ljus (färgade glaskärl eller

glaskärl insvepta i aluminiumfolie) och från syre (spola med kvävgas). Vid extraktionen skall luften ovanför vätskan ersättas
med kvävgas (undvik övertryck genom att hätta på proppen då och då).

5.1

Beredning av prov
Mal provet så att det kan passera genom en 1 mm nätsikt, men undvik friktionsvärme. För att undvika förlust av
vitamin E skall provet malas omedelbart innan det vägs och förtvålas.

5.2

Förtvålning
Väg med en noggrannhet av 0,01 g upp 2–25 g av provet, beroende på E-vitaminhalten, i en 500 ml flaska eller
e-kolv (4.2.1). Tillsätt – samtidigt som flaskan eller kolven roteras – 130 ml etanol (3.1), ungefär 100 mg BHT
(3.12), 2 ml natriumaskorbatlösning (3.5) och 2 ml natriumsulfidlösning (3.6). Anslut kylaren (4.3) till flaskan
eller kolven och placera den i ett vattenbad med magnetomrörare (4.7). Värm till kokpunkten och låt koka under
återloppskylning i 5 minuter. Tillsätt därefter 25 ml kaliumhydroxidlösning (3.4) genom kylaren (4.3) och
återloppskoka i ytterligare 25 minuter under omrörning och ett långsamt flöde av kvävgas. Skölj sedan kylaren
med ungefär 20 ml vatten och kyl innehållet i flaskan eller kolven till rumstemperatur.

5.3

Extraktion
Överför genom dekantering den förtvålade lösningen kvantitativt till en 1 000 ml separertratt (4.2.3) eller till en
extraktionsapparat (4.8) genom att skölja med sammanlagt 250 ml vatten. Skölj ur förtvålningskärlet först med
25 ml etanol (3.1) och sedan med 100 ml petroleumeter (3.2) och för över det ursköljda provet till separertratten eller extraktionsapparaten. Förhållandet mellan vatten och etanol i de sammanslagna lösningarna skall
vara ungefär 2:1. Skaka kraftigt i 2 minuter och låt sedan stå i 2 minuter.

5.3.1

Extraktion med separertratt (4.2.3)
När vätskeskikten har separerat (jfr 7.3) överförs petroleumeterskiktet till en annan separertratt (4.2.3). Upprepa
extraktionen två gånger med 100 ml petroleumeter (3.2) och två gånger med 50 ml petroleumeter (3.2).
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Tvätta de sammanslagna extrakten i separertratten två gånger genom att tillsätta portioner på 100 ml vatten och
sedan försiktigt rotera tratten (för att undvika att emulsioner bildas). Skaka sedan tratten upprepade gånger (fyra
gånger brukar räcka) med portioner på 100 ml vatten, tills vattnet inte längre färgas vid tillsats av fenolftaleinlösning (3.7). Avlägsna vatten i suspension genom att filtrera det tvättade extraktet genom ett torrt veckat
filterpapper för fasseparation (4.4) till en 500 ml mätkolv (4.2.2). Skölj ur separertratten och filtret med 50 ml
petroleumeter (3.2), fyll till märket med petroleumeter (3.2) och blanda omsorgsfullt.
5.3.2

Extraktion med extraktionsapparat (4.8)
När skikten har separerat (jfr 7.3) ersätts glascylinderns (4.8.1) propp med adaptern av slipat glas (4.8.2). Den
U-formade nederdelen av det justerbara röret skall vara precis ovanför gränsytan mellan skikten. Överför det övre
skiktet av petroleumeter till en 1 000 ml separertratt (4.2.3) genom att föra in kvävgas via sidoröret. Tillsätt
100 ml petroleumeter (3.2) till glascylindern, sätt i proppen och skaka kraftigt. Låt skikten separera och överför
det övre skiktet till separertratten som ovan. Upprepa extraktionen med ytterligare 100 ml petroleumeter (3.2)
och sedan två gånger med 50 ml-portioner av petroleumeter (3.2). Överför petroleumeterskikten till separertratten.
Tvätta de sammanslagna petroleumeterextrakten enligt 5.3.1 och gå vidare enligt instruktionen i den punkten.

5.4

Beredning av provlösning för HPLC
Pipettera över en volym prov från petroleumeterlösningen (från 5.3.1 eller 5.3.2) till en 250 ml rundkolv (4.2.4).
Låt lösningsmedlet avdunsta i en rotationsindunstare (4.1) med undertryck och en vattenbadstemperatur på högst
40 °C tills provet är nästan torrt. Återställ normalt lufttryck genom att släppa in kvävgas (3.9) och ta ut kolven ur
rotationsindunstaren. Avlägsna återstående lösningsmedel med en kvävgasström (3.9) och lös omedelbart upp
återstoden av provet i en känd volym (10–100 ml) metanol (3.3) (halten av DL-α-tokoferol skall ligga inom
intervallet 5–30 µg/ml).

5.5

HPLC-bestämning
Vitamin E separeras i en C18 g reversed phase-kolonn (4. 5.1) och halten bestäms med hjälp av en fluorescensdetektor (excitation: 295 nm, emission: 330 nm) eller UV-detektor (292 nm) (4.5.2).
Injicera en provvolym (t.ex. 20 µl) av den metanollösning som erhölls i 5.4 och eluera med den rörliga fasen
(3.8). Beräkna medeltopphöjderna (areorna) för flera injektioner av samma provlösning och medeltopphöjderna
(areorna) för flera injektioner av kalibreringslösningarna (5.6.2).
HPLC-betingelser
De värden som anges nedan är ungefärliga. Andra värden kan väljas om de ger motsvarande resultat.
Kolonn för vätskekromatografi (4.5.1):

250 mm × 4 mm, C18, 5 eller 10 µm packning, eller
motsvarande

Rörlig fas (3.8):

Blandning av metanol (3.3) och vatten, t.ex. 980 + 20
(v + v)

Flöde:

1–2 ml/min

Detektor (4.5.2):

Fluorescensdetektor (excitation: 295 nm,
330 nm) eller UV-detektor (292 nm)

5.6

Kalibrering (DL-α-tokoferolacetat eller DL-α-tokoferol)

5.6.1

Standardlösning av DL-α-tokoferolacetat

emission:

5.6.1.1 Beredning av arbetsstandardlösningar
Pipettera över 25 ml av stamlösningen av DL-α-tokoferolacetat (3.10.1) till en 500 ml flaska eller e-kolv
(4.2.1) och hydrolysera enligt 5.2. Extrahera sedan med petroleumeter (3.2) enligt 5.3 och späd till 500 ml med
petroleumeter. Låt 25 ml av extraktet indunsta i en rotationsindunstare (se 5.4) tills provet är nästan torrt.
Avlägsna resterande lösningsmedel i en kvävgasström (3.9) och lös provet på nytt i 25,0 ml metanol (3.3).
Lösningens nominella halt av DL-α-tokoferol är 45,5 g per ml, vilket motsvarar 50 µg DL-α-tokoferolacetat per
ml. Arbetsstandardlösningen skall beredas på nytt inför varje bestämning.
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5.6.1.2 Beredning av kalibreringslösningar och konstruktion av kalibreringskurva
Pipettera över 1,0, 2,0, 4,0 och 10,0 ml av arbetsstandardlösningen till ett antal 20 ml mätkolvar. Späd till
märket med metanol (3.3) och blanda. Den nominella halten av DL-α-tokoferolacetat i dessa lösningar är 2,5, 5,0,
10,0 och 25,0 g/ml, vilket motsvarar 2,28, 4,55, 9,10 respektive 22,8 µg DL-α-tokoferol/ml.
Injicera upprepade gånger 20 µl av varje kalibreringslösning och bestäm medeltopphöjderna (areorna). Använd
medeltopphöjderna (areorna) för att konstruera en kalibreringskurva.
5.6.1.3 UV-standardisering av stamlösningen av DL-α-tokoferolacetat (3.10.1)
Späd 5,0 ml av stamlösningen av DL-α-tokoferolacetat (3.10.1) till 25,0 ml med etanol och mät UV-spektrumet
för denna lösning mot etanol (3.1) i spektrofotometern (4.6) mellan 250 och 320 nm.
Absorptionsmaximum skall ligga vid 284 nm:

(E

1%
= 43,6 vid 284 nm i etanol
1 cm

Vid denna spädning skall utsläckningsvärdet ligga mellan 0,84 och 0,88.
5.6.2

Standardlösning av DL-α-tokoferol

5.6.2.1 Beredning av arbetsstandardlösning
Pipettera över 2 ml av stamlösningen av DL-a-tokoferol (3.11.1) till en 50 ml mätkolv. Lös provet i metanol
(3.3) och späd till märket med samma lösningsmedel. Lösningens nominella halt av DL-α-tokoferol är 40 µg per
ml, vilket motsvarar 44,0 µg DL-α-tokoferolacetat per ml. Arbetsstandardlösningen skall beredas på nytt inför
varje bestämning.
5.6.2.2 Beredning av kalibreringslösningar och konstruktion av kalibreringskurva
Pipettera över 1,0, 2,0, 4.0 och 10,0 ml av arbetsstandardlösningen till ett antal 20 ml mätkolvar. Späd till
märket med metanol (3.3) och blanda. Den nominella halten av DL-α-tokoferol i dessa lösningar är 2,0, 4,0, 8,0
och 20,0 µg/ml, vilket motsvarar 2,20, 4,40, 8,79 respektive 22,0 µg DL-α-tokoferolacetat/ml.
Injicera upprepade gånger 20 µl av varje kalibreringslösning och bestäm medeltopphöjderna (areorna). Använd
medeltopphöjderna (areorna) för att konstruera en kalibreringskurva.
5.6.2.3 UV-standardisering av stamlösningen av DL-α-tokoferol (3.11.1)
Späd 2,0 ml av stamlösningen av DL-α-tokoferol (3.11.1) till 25,0 ml med etanol och mät UV-spektrumet för
denna lösning mot etanol (3.1) i spektrofotometern (4.6) mellan 250 och 320 nm. Absorptionsmaximum skall
ligga vid 292 nm:

(E

1%
= 75,8 vid 292 nm i etanol
1 cm

Vid denna spädning skall utsläckningsvärdet ligga på 0,6.

6.

Resultatberäkning
Använd medeltopphöjden (arean) för provlösningens E-vitamintoppar för att bestämma halten i provlösningen i
g/ml (beräknat som α-tokoferolacetat) med hjälp av kalibreringskurvan (5.6.1.2 eller 5.6.2.2).
E-vitaminhalten w (mg/kg) i provet beräknas med hjälp av formeln:

w=

500 · β · V2
V1 · m

[mg/kg]
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där:
β

= halten av vitamin E i provlösningen (5.4) i µg/ml

V1 = provlösningens volym (5.4) i ml
V2 = uttagen provvolym (5.4) i ml
m = provets vikt i gram

7.

Anmärkningar

7.1

För prov med låg halt av vitamin E kan det vara lämpligt att slå ihop petroleumeterextrakten från två
förtvålningsomgångar (uppvägd mängd: 25 g) till en provlösning för HPLC-bestämning.

7.2

Det prov som skall bestämmas bör inte innehålla mer än 2 g fett.

7.3

Om ingen fasseparation äger rum tillsätts ungefär 10 ml etanol (3.1) för att sönderdela emulsionen.

7.4

Efter spektrofotometrisk bestämning av lösningen av DL-α-tokoferolacetat eller DL-α-tokoferol enligt 5.6.1.3 resp.
5.6.2.3, tillsätts ungefär 10 mg BHT (3.12) till denna (3.10.1 eller 3.10.2). Lösningen förvaras sedan i kylskåp (i
högst fyra veckor).

7.5

Hydrokinon kan användas i stället för BHT.

7.6

Med en normal phase-kolonn går det att separera α-, β, χ- och δ-tokoferol.

7.7.

I stället för natriumaskorbatlösning kan man använda ca 150 mg askorbinsyra.

7.8

I stället för natriumsulfidlösning kan man använda ca 50 mg EDTA.

8.

Repeterbarhet
Skillnaden mellan resultaten från två parallella bestämningar som utförs på samma prov får inte överstiga 15 % av
det högre värdet.

9.

Resultat av en provningsjämförelse mellan laboratorier (1)

Förblandning

Förblandat foder

Mineralkoncentrat

Proteinfoder

Smågrisfoder

L

12

12

12

12

12

n

48

48

48

48

48

17 380

1 187

926

315

61,3

sr (mg/kg)

384

45,3

25,2

13,0

2,3

r (mg/kg)

1 075

126,8

70,6

36,4

6,4

CVr (%)

2,2

3,8

2,7

4,1

3,8

sR (mg/kg)

830

65,0

55,5

18,9

7,8

R (mg/kg)

2 324

182,0

155,4

52,9

21,8

4,8

5,5

6,0

6,0

12,7

Medelvärde (mg/kg)

CVR (%)
L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

antal laboratorier
antal enskilda värden
standardavvikelse för repeterbarhet
standardavvikelse för reproducerbarhet
repeterbarhet
reproducerbarhet
variationskoefficient för repeterbarhet
variationskoefficient för reproducerbarhet

(1) Genomförd av arbetsgruppen för foder inom Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten
(VDLUFA).
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Figur 1: Extraktionsapparat (4.8)
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DEL C

BESTÄMNING AV TRYPTOFAN

1.

Syfte och omfattning
Metoden avser bestämning av totalhalten tryptofan och halten fritt tryptofan i foder. Ingen åtskillnad görs mellan
D- och L-formerna.

2.

Princip
För bestämning av totalhalten tryptofan hydrolyseras provet i alkalisk miljö med mättad bariumhydroxidlösning
och upphettas till 110 °C i 20 timmar. Efter hydrolysen tillsätts en intern standard.
För bestämning av halten fritt tryptofan extraheras provet i lätt sur miljö i närvaro av den interna standarden.
Halten av tryptofan och intern standard i hydrolysatet eller extraktet bestäms med HPLC och fluorescensdetektor.

3.

Reagens

3.1

Dubbeldestillerat vatten eller vatten av motsvarande kvalitet (konduktivitet < 10 µS/cm)

3.2

Standardämne: tryptofan (renhet/halt ≥ 99 %) torkat under vakuum över fosforpentoxid

3.3

Intern standard: α-metyl-tryptofan (renhet/halt ≥ 99 %), torkat under vakuum över fosforpentoxid

3.4

Bariumhydroxidoktahydrat (undvik att exponera Ba(OH)2 · 8 H2O för större mängder luft, eftersom det då kan
bildas BaCO3 som stör bestämningen) (jfr 9.3).

3.5

Natriumhydroxid

3.6

Ortofosforsyra, w = 85 %

3.7

Saltsyra, ρ20 = 1,19 g/ml

3.8

Metanol, HPLC-kvalitet

3.9

Petroleumeter, kokpunktsintervall 40–60 °C

3.10

Natriumhydroxidlösning, c = 1 mol/l:
Lös 40,0 g NaOH (3.5) i vatten och späd till 1 liter med vatten (3.1).

3.11

Saltsyra, c = 6 mol/l:
Späd 492 ml HCl (3.7) med vatten till slutvolymen 1 liter.

3.12

Saltsyra, c = 1 mol/l:
Späd 82 ml HCl (3.7) med vatten till slutvolymen 1 liter.

3.13

Saltsyra, c = 0,1 mol/l:
Späd 8,2 ml HCl (3.7) med vatten till slutvolymen 1 liter.

3.14

Ortofosforsyra, c = 0,5 mol/l:
Späd 34 ml ortofosforsyra (3.6) med vatten (3.1) till slutvolymen 1 liter.
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Koncentrerad tryptofanlösning (3.2), c = 2,50 µmol/ml:
Lös 0,2553 g tryptofan (3.2) i saltsyra (3.13) i en 500 ml mätkolv och späd till märket med saltsyra (3.13).
Lösningen kan lagras vid –18 °C i högst 4 veckor.

3.16

Koncentrerad lösning av intern standard, c = 2,50 µmol/ml:
Lös 0,2728 g α-metyl-tryptofan (3.3) i saltsyra (3.13) i en 500 ml mätkolv och späd till märket med saltsyra
(3.13). Lösningen kan lagras vid –18 °C i högst fyra veckor.

3.17

Standardkalibreringslösningar av tryptofan och intern standard:
Tag 2,00 ml koncentrerad tryptofanlösning (3.15) och 2,00 ml koncentrerad lösning av intern standard (αmetyl-tryptofan) (3.16). Späd med vatten (3.1) och metanol (3.8) till ungefär samma volym och metanolkoncentration (10–30 %) som det färdiga hydrolysatet.
Denna lösning skall beredas på nytt för varje bestämning.
Den skall skyddas från direkt solljus under beredningen.

3.18

Ättiksyra

3.19

1,1,1-trikloro-2-metyl-2-propanol

3.20

Etanolamin > 98 %

3.21

Lösning av 1 gram 1,1,1-trikloro-2-metyl-2-propanol (3.19) i 100 ml metanol (3.8)

3.22

Rörlig fas för HPLC: 3,00 g ättiksyra (3.18) + 900 ml vatten (3.1) + 50,0 ml lösning (3.21) av 1,1,1-trikloro-2metyl-2-propanol (3.19) i metanol (3.8) (1 g/100 ml). Justera pH till 5,00 med etanolamin (3.20). Späd till
1 000 ml med vatten.

4.

Utrustning

4.1

HPLC-utrustning med en spektrofluorimetrisk detektor

4.2

HPLC-kolonn, 125 mm × 4 mm, C18, 3 µm packning eller motsvarande

4.3

pH-mätare

4.4

Polypropylenflaska, 125 ml, med vid hals och skruvkork

4.5

Membranfilter, 0,45 µm

4.6

Autoklav, 110 (± 2) °C, 1,4 (± 0,1) bar

4.7

Mekanisk skakapparat eller magnetomrörare

4.8

Vortexblandare

5.

Utförande

5.1

Beredning av prov
Provet mals så att det kan passera genom en 0,5 mm sikt. Prov som är mycket fuktiga skall före malning
antingen lufttorka vid högst 50 °C eller frystorkas. Prov med hög fetthalt skall extraheras med petroleumeter (3.9)
före malning.

5.2

Bestämning av fritt tryptofan (extrakt)
Väg med en noggrannhet av 1 mg upp en lämplig mängd (1–5 g) av det beredda provet (5.1) i en e-kolv. Tillsätt
100,0 ml saltsyra, c = 0,1 mol/l (3.13) och 5,00 ml koncentrerad lösning av inre standard (3.16). Skaka eller
blanda i 60 minuter med en mekanisk skakapparat eller magnetomrörare (4.7). Låt sedimentera och pipetters
sedan över 10,0 ml av supernatanten till en bägare. Tillsätt 5 ml ortofosforsyra, c = 0,5 mol/l (3.14). Justera pH
till 3 med natriumhydroxid, c = 1,0 mol/l (3.10). Tillsätt så mycket metanol (3.8) att koncentrationen blir
10-30 % i slutvolymen. Överför en lämplig volym till en mätkolv och späd med vatten till den volym som behövs
för kromatografi (ungefär samma volym som kalibreringsstandardlösningen (3.17)).
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Filtrera några ml av lösningen genom ett 0,45 µm membranfilter (4.5) före injektion i HPLC-kolonnen. Gå vidare
med kromatografen enligt 5.4.
Skydda standardlösning och extrakt från direkt solljus. Om extrakten inte kan analyseras samma dag kan de lagras
vid 5 °C i högst tre dagar.

5.3

Bestämning av totalt tryptofan (hydrolysat)
Väg med en noggrannhet av 0,2 mg upp 0,1-1 g av det beredda provet (5.1) i en polypropylenflaska (4.4). Det
uppvägda provet skall innehålla ungefär 10 mg kväve. Tillsätt 8,4 g bariumhydroxidoktahydrat (3.4) och 10 ml
vatten. Blanda på en vortexblandare (4.8) eller med magnetomrörare (4.7). Lämna kvar den teflontäckta magneten
i blandningen. Skölj kärlets väggar med 4 ml vatten. Sätt på skruvkorken och skruva åt den löst. Sätt kärlet i en
autoklav med kokande vatten (4.6) och låt ånga i 30-60 minuter. Stäng autoklaven och autoklavera vid 110
(± 2) °C i 20 timmar.
Sänk temperaturen till strax under 100 °C innan autoklaven öppnas. Tillsätt 30 ml rumstempererat vatten till
den varma blandningen för att undvika kristallisering av Ba(OH)2 × 8 H20. Skaka eller rör försiktigt. Tillsätt
2,00 ml koncentrerad lösning av intern standard (α-metyl-tryptofan) (3.16). Kyl kärlet i vatten/is-bad i 15
minuter.
Tillsätt 5 ml ortofosforsyra, c = 0,5 mol/l (3.14). Låt kärlet vara kvar i kylbadet och neutralisera lösningen med
saltsyra, c = 6 mol/l (3.11) under omrörning. Justera pH till 3,0 med saltsyra, c = 1 mol/l(/3.12). Tillsätt så
mycket metanol att koncentrationen blir 10-30 % i slutvolymen. Överför en lämplig volym till en mätkolv och
späd med vatten till den volym som behövs för kromatografi (t.ex. 100 ml). Tillsatsen av metanol bör göras utan
att någon fällning bildas.
Filtrera några ml av lösningen genom ett 0,45 µm membranfilter (4.5) före injektion i HPLC-kolonnen. Gå vidare
med kromatografen enligt 5.4.
Skydda standardlösning och hydrolysat mot direkt solljus. Om hydrolysaten inte kan analyseras samma dag kan
de lagras vid 5 °C i högst tre dagar.

5.4

HPLC-bestämning
De värden för isokratisk eluering som anges nedan är ungefärliga. Andra värden kan väljas om de ger motsvarande resultat (se även 9.1 och 9.2).

6.

Kolonn för vätskekromotografi (4.2):

125 mm × 4 mm, C18, 3 µm packning eller motsvarande

Kolonntemperatur:

rumstemperatur

Rörlig fas (3.22):

3,00 g ättiksyra (3.18) + 900 ml vatten (3.1) + 50,0 ml
lösning (3.21) av 1,1,1-trikloro-2-metyl-2-propanol (3.19)
i metanol (3.8) (1 g/100 ml). Justera pH till 5,00 med
etanolamin (3.20). Späd till 1 000 ml med vatten (3.1).

Flöde:

1 ml/min

Total körningstid:

ca 34 minuter

Detektionsvåglängd:

excitation: 280 nm, emission: 356 nm

Injektionsvolym:

20 µl

Resultatberäkning

A × B × C × D × E × MW
F × G × H × 10 000 × W

= g tryptofan per 100 g prov
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A

= topparea för intern standard, kalibreringsstandardlösning (3.17)

B

= topparea för tryptofan, extrakt (5.2) eller hydrolysat (5.3)

C

= volym i ml (= 2) av koncentrerad tryptofanlösning (3.15) som satts till kalibreringslösningen (3.17)

D

= koncentration i µmol/ml (= 2,50) av koncentrerad tryptofanlösning (3.15) som satts till kalibreringslösningen (3.17)

E

= volym i ml av koncentrerad lösning av intern standard (3.16) som satts till vid extraktionen (5.2)
(= 5,00 ml) eller till hydrolysatet (5.3) (= 2,00 ml)

F

= topparea för intern standard, extrakt (5.2) eller hydrolysat (5.3)

G

= topparea för tryptofan, kalibreringsstandardlösning (3.17)

H

= volym i ml (2,00 ml) koncentrerad lösning av intern standard (3.16) som satts till kalibreringsstandardlösningen (3.17)

W

= provets vikt i g (korrigerad till den ursprungliga vikten om provet har torkats och/eller avfettats)

M

= molekylvikt för tryptofan (= 204,23)

Repeterbarhet
Skillnaden mellan resultaten från två parallella bestämningar som utförs på samma prov får inte överstiga 10 % av
det högre värdet.

8.

Resultat av en provningsjämförelse mellan laboratorier
En provningsjämförelse i Europeiska gemenskapen (fjärde jämförelsen) har genomförts där tre prov analyserades
av upp till tolv laboratorier för att hydrolysmetoden skulle kunna certifieras. Varje prov analyserades fem gånger.
Resultaten anges i tabellen nedan.
Prov 1
Grisfoder

Prov 2
Grisfoder med tillsats av
L-tryptofan

Foderkoncentrat för grisar

Prov 3

L

12

12

12

n

50

55

50

Medelvärde (g/kg)

2,42

3,40

4,22

sr (g/kg)

0,05

0,05

0,08

r(g/kg)

0,14

0,14

0,22

Cvr (%)

1,9

1,6

1,9

SR (g/kg)

0,15

0,20

0,09

R (g/kg)

0,42

0,56

0,25

CVR (%)

6,3

6,0

2,2

L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

antal laboratorier som lämnat in resultat
antalet återstående enskilda resultat efter eliminering av extremvärden (enligt Cochran–Dixons extremvärdestest)
standardavvikelse för repeterbarhet
standardavvikelse för reproducerbarhet
repeterbarhet
reproducerbarhet
variationskoefficient för repeterbarhet
variationskoefficient för reproducerbarhet

En annan provningsjämförelse i Europeiska gemenskapen (tredje jämförelsen) har genomförts där två prov
analyserades av upp till tretton laboratorier för certifiering av metoden för extrahering av fritt tryptofan. Varje
prov analyserades fem gånger. Resultaten anges i tabellen nedan.
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Prov 4
Vete- och sojablandning

L 174/49

Prov 5
Vete- och sojablandning (= prov 4) med
tillsats av tryptofan (0,457 g/kg)

L

12

12

n

55

60

Medelvärde (g/kg)

0,391

0,931

sr (g/kg)

0,005

0,012

r (g/kg)

0,014

0,034

Cvr(%)

1,34

1,34

SR (g/kg)

0,018

0,048

R (g/kg)

0,050

0,134

CVR (%)

4,71

5,11

L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

antal laboratorier som lämnat in resultat
antalet återstående enskilda resultat efter eliminering av extremvärden (enligt Cochran–Dixons extremvärdestest)
standardavvikelse för repeterbarhet
standardavvikelse för reproducerbarhet
repeterbarhet
reproducerbarhet
variationskoefficient för repeterbarhet
variationskoefficient för reproducerbarhet

Ytterligare en provningsjämförelse i Europeiska gemenskapen har genomförts där fyra prov analyserades av upp
till sju laboratorier för certifiering av metoden för tryptofanhydrolys. Resultatet framgår av tabellen nedan. Varje
prov analyserades fem gånger.
Prov 1
Blandat grisfoder
(CRM 117)

Prov 2
Fiskmjöl med låg
fetthalt
(CRM 118)

Prov 3

Prov 4

Sojamjöl
(CRM 119)

Skummjölkspulver
(CRM 120)

L

7

7

7

7

n

25

30

30

30

Medelvärde (g/kg)

2,064

8,801

6,882

5,236

sr (g/kg)

0,021

0,101

0,089

0,040

r (g/kg)

0,059

0,283

0,249

0,112

CVr (%)

1,04

1,15

1,30

0,76

SR (g/kg)

0,031

0,413

0,283

0,221

R (g/kg)

0,087

1,156

0,792

0,619

CVR (%)

1,48

4,69

4,11

4,22

L:
n:
sr:
sR:
r:
R:
CVr:
CVR:

antal laboratorier som lämnat in resultat
antalet återstående enskilda resultat efter eliminering av extremvärden (enligt Cochran-Dixons extremvärdestest)
standardavvikelse för repeterbarhet
standardavvikelse för reproducerbarhet
repeterbarhet
reproducerbarhet
variationskoefficient för repeterbarhet
variationskoefficient för reproducerbarhet
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9.

Anmärkningar

9.1

För att få bättre separation mellan tryptofan och α-metyl-tryptofan kan man prova att använda följande
kromatografiska parametrar:
Isokratisk eluering följd av gradientkolonnrening:

9.2

Kolonn för vätskekromatgrafi:

125 mm × 4 mm, C18, 5 µm packning, eller motsvarande

Kolonntemperatur:

32 °C

Rörlig fas:

A: 0,01 mol/l KH2P04/metanol, 95 + 5 (V + V)
B: metanol

Gradientprogram:

0 min
15 min
17 min
19 min
21 min
33 min

Flöde:

1,2 ml/min

Total körningstid:

ca 33 minuter

100 %
100 %
60 %
60 %
100 %
100 %

A
A
A
A
A
A

0%
0%
40 %
40 %
0%
0%

B
B
B
B
B
B

Kromatografin varierar beroende på typen av HPLC och vilket slags packning som används i kolonnen. Det valda
systemet måste klara av att ge baslinjeseparation mellan tryptofan och intern standard. Det är också viktigt att
nedbrytningsprodukter tydligt kan separeras från tryptofan och intern standard. Man bör köra hydrolysat utan
intern standard för att kunna upptäcka eventuella orenheter på baslinjen under den interna standarden. Det är
viktigt att körtiden är så lång att alla nedbrytningsprodukter hinner elueras ut, annars kan sena elueringstoppar
störa efterföljande körningar.
Kromatografisystemet måste ge linjär respons i driftsintervallet. Den linjära responsen skall mätas med en
konstant koncentration (den normala) av intern standard och varierande koncentrationer av tryptofan. Det är
viktigt att topparna för både tryptofan och intern standard ligger inom det linjära intervallet för HPLC-/fluorescenssystemet. Om topparna för tryptofan och/eller intern standard är för låga eller för höga bör bestämningen
göras om med annan provstorlek och/eller slutvolym.

9.3

Bariumhydroxid
Bariumhydroxid blir mer svårläsligt när det åldras. Detta ger en grumlig lösning för HPLC-bestämning, vilket kan
ge upphov till alltför låga värden för tryptofan.

13.7.2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 41/2000
av den 19 maj 2000
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98
i detta, och
av följande skäl:
(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 28/2000 av den 31
mars 2000 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1931/1999 av den 9 september 1999 om ändring av bilagorna I,
II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att
fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel
med animaliskt ursprung (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Anpassningen till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett
gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (3) skall utgå till följd av Finlands,
Sveriges och Österrikes anslutning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Punkt 14 (Rådets förordning (EEG) nr 2377/90) i kapitel XIII i bilaga II till avtalet skall ändras på följande
sätt:
1. Följande nya strecksats skall läggas till:
”— 399 R 1931: Kommissionens förordning (EG) nr 1931/1999 av den 9 september 1999 (EGT L 240,
10.9.1999, s. 3).”
2. Texten om förlängning av övergångsperioden för Österrike skall utgå.
(1) EGT L 141, 15.6.2000, s. 49.
(2) EGT L 240, 10.9.1999, s. 3.
(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 1.
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Artikel 2
Texterna till förordning (EG) nr 1931/1999 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall vara autentiska.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 20 maj 2000, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Artikel 4
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 19 maj 2000.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
F. BARBASO

Ordförande

(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 42/2000
av den 19 maj 2000
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98
i detta, och
av följande skäl:
(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 29/2000 av den 31
mars 2000 (1).

(2)

Kommissionens beslut 1999/645/EG av den 15 september 1999 om en gemensam teknisk föreskrift
för anslutningskrav för Tetra-access till larmtjänster (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkt skall införas efter punkt 4zzg (Kommissionens beslut 1999/498/EG) i kapitel XVIII i bilaga
II till avtalet:
”4zzh. 399 D 0645: Kommissionens beslut 1999/645/EG av den 15 september 1999 om en
gemensam teknisk föreskrift för anslutningskrav för Tetra-access till larmtjänster (EGT L 255,
30.9.1999, s. 40).”
Artikel 2
Texterna till beslut 1999/645/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall vara autentiska.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 20 maj 2000, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Artikel 4
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 19 maj 2000.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
F. BARBASO

Ordförande

(1) EGT L 141, 15.6.2000, s. 51.
(2) EGT L 255, 30.9.1999, s. 40.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 43/2000
av den 19 maj 2000
om ändring av bilaga XVIII (Hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, samt lika behandling för
kvinnor och män) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98
i detta, och
av följande skäl:
(1)

Bilaga XVIII till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 57/1999 av den 30
april 1999 (1).

(2)

Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av
EFS, Unice och CEEP (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkt skall införas efter punkt 32 (Rådets direktiv 96/34/EG) i bilaga XVIII till avtalet:
”32a. 399 L 0070: Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete
undertecknat av EFS, Unice och CEEP (EGT L 175, 10.7.1999, s. 43).”
Artikel 2
Texterna till direktiv 1999/70/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall vara autentiska.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 20 maj 2000, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Artikel 4
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 19 maj 2000.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
F. BARBASO

Ordförande

(1) Ännu ej offentliggjort i EGT.
(2) EGT L 175, 10.7.1999, s. 43.
(*) Konstitutionella krav finns angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 44/2000
av den 19 maj 2000
om ändring av protokoll nr 21 om genomförandet av konkurrensregler tillämpliga på företag till
EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98
i detta, och
av följande skäl:
(1)

Protokoll nr 21 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 60/1999 av den
30 april 1999 (1).

(2)

Rådets förordning (EG) nr 1216/1999 av den 10 juni 1999 om ändring av rådets förordning nr 17 –
Första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 81 och 82 (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Numreringen och formuleringen av artikel 4.2 i protokoll 21 till avtalet bör anpassas efter artikel 4.2
i rådets förordning nr 17 – Första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 81 och 82.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats skall läggas till i punkt 3 (Rådets förordning nr 17/62) i artikel 3.1 i protokoll 21 till
avtalet:
”— 399 R 1216: Rådets förordning (EG) nr 1216/1999 av den 10 juni 1999 (EGT L 148, 15.6.1999,
s. 5).”

Artikel 2
Texten i artikel 4.2 i protokoll 21 till avtalet skall ersättas med följande:
”2.

Punkt 1 gäller inte avtal, beslut och samordnade förfaranden om

1. endast företag från en och samma EG-medlemsstat eller en och samma EFTA-stat är parter och
avtalen, besluten eller förfarandena inte berör import eller export mellan de avtalsslutande parterna,
2. a) avtalen eller de samordnade förfarandena är mellan två eller flera företag som vart och ett, inom
ramen för avtalet, är verksamma i olika led i produktions- eller distributionskedjan, samt avser
villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster,
b) högst två företag är parter och avtalen endast innebär att den som förvärvar eller utnyttjar
rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd – särskilt patent, bruksmönster, mönster eller
varumärken – eller den som enligt avtal om överlåtelse eller upplåtelse har rätt att använda en
tillverkningsmetod eller kunskaper om användning och tillämpning av industriella processer
åläggs begränsningar i utnyttjandet av dessa rättigheter,
(1) Ännu ej offenliggjort i EGT.
(2) EGT L 148, 15.6.1999, s. 5.
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3. de endast syftar till
a) utarbetande eller enhetlig tillämpning av normer eller typer, eller
b) gemensam forskning och utveckling,
c) specialisering av produktionen av varor, inklusive de avtal som är nödvändiga för att uppnå detta,
— om de varor som är föremål för specialiseringen inte på en väsentlig del av det territorium
som omfattas av detta avtal svarar för mer än 15 % av omsättningen av varor som är
identiska eller som på grund av egenskaper, pris och användning av konsumenterna betraktas
som likartade, och
— om de deltagande företagens sammanlagda årsomsättning inte överstiger 200 miljoner euro.
Dessa avtal, beslut och förfaranden kan anmälas till den behöriga övervakningsmyndigheten enligt
artikel 56, protokoll 23 och de bestämmelser som avses i artiklarna 1–3 i detta protokoll.”
Artikel 3
Texterna till förordning (EG) nr 1216/1999 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall vara autentiska.
Artikel 4
Detta beslut träder i kraft den 20 maj 2000, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Artikel 5
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 19 maj 2000.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
F. BARBASO

Ordförande

(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 45/2000
av den 19 maj 2000
om ändring av protokoll nr 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om
de fyra friheterna
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artiklarna
86 och 98 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Protokoll nr 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 38/2000 av den
31 mars 2000 (1).

(2)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna bör utvidgas till att även omfatta förberedande åtgärder
för Europeiska språkåret 2001.

(3)

För att detta utvidgade samarbete skall kunna ske under 2000 bör protokoll nr 31 till avtalet ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 4 i protokoll nr 31 till avtalet skall ändras enligt följande:
1. Följande punkt skall införas efter punkt 2 c:
”2d.
Från och med den 1 januari 2000 skall Efta-staterna delta i de gemenskapsåtgärder som omfattas
av följande budgetpost vilken tas upp i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2000:
— B3–1 0 0 3: Förberedande åtgärder för Europeiska språkåret 2001.”
2. Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3.
Efta-staterna skall bidra ekonomiskt till de program och åtgärder som avses i punkterna 1, 2, 2a,
2b, 2c och 2d i enlighet med artikel 82.1 a i avtalet.”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den 20 maj 2000 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.
Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 19 maj 2000.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
F. BARBASO

Ordförande

(1) EGT L 141, 15.6.2000, s. 66.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 46/2000
av den 19 maj 2000
om ändring av protokoll nr 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om
de fyra friheterna
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artiklarna
86 och 98 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Protokoll nr 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 100/1999 av
den 30 juli 1999 (1).

(2)

Det är lämpligt att utvidga samarbetet mellan de avslutande parterna till att även omfatta ett
enhetligt instrument för finansiering och programplanering för kulturellt samarbete (Kultur 2000programmet) (Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG (2)).

(3)

Protokoll nr 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete möjliggörs från och
med den 1 januari 2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande nya strecksats skall läggas till i artikel 13.4 i protokoll nr 31 avtalet:
”— 32000 D 0508: Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000
om upprättande av Kultur 2000-programmet (EGT L 63, 10.3.2000, s. 1).”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till
Gemensamma EES-kommittén.
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.
Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 19 maj 2000.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
F. BARBASO

Ordförande

(1) Ännu ej offenliggjort i EGT.
(2) EGT L 63, 10.3.2000, s. 1.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 47/2000
av den 22 maj 2000
om ändring av protokoll nr 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om
de fyra friheterna
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artiklarna
86, 87, 98 och 115 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Protokoll nr 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 46/2000 av den
19 maj 2000 (1).

(2)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna bör för en period av fem år utvidgas till att omfatta
stöd till åtgärder avsedda att minska de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan regionerna i
syfte att främja en fortlöpande och balanserad förstärkning av förbindelserna vad gäller handel och
ekonomi mellan de avsslutande parterna.

(3)

De avtalsslutande parterna har enats om ett bidrag från EES/Efta-staterna under perioden 1999–2003
för att de ovannämnda målen skall kunna förverkligas.

(4)

Det behövs ett nytt instrument för detta samarbete för att ta hänsyn till de förändringar som ägt rum
sedan del VIII i avtalet förhandlades fram. Detta instrument bör vara fristående från dessa gemenskapens åtgärder i syfte att uppnå samma mål och genomföras på grundval av artikel 82.1 c i avtalet.

(5)

Protokoll nr 31 till avtalet bör ändras så att detta utökande samarbete kan äga rum under perioden 1
januari 1999–31 december 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande artikel skall läggas till i protokoll nr 31 till avtalet:
”Artikel 19
Minskning av de sociala och ekonomiska skillnaderna
1.
De avtalsslutande parterna skall genom ett finansiellt bidrag från EES/Efta-staterna stärka sitt
samarbete för att minska de sociala och ekonomiska skillnaderna inom EES. För detta ändamål skall ett
finansiellt instrument inrättas för perioden 1999–2003.
2.
Enligt artikel 82.1 c i avtalet och om inte annat föreskrivs i bestämmelserna i tillägg 4 till detta
protokoll skall EES/Efta-staterna bidra med ett belopp av 119,6 miljoner euro till det samarbete som
avses i punkt 1. Detta bidrag skall göras tillgängligt för åtganden i fem lika stora årliga delar.”
Artikel 2
Den text som bifogas som bilaga till detta beslut skall läggas till i protokoll nr 31 som tillägg 4.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 23 maj 2000 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2003.
(1) Se sidan 58 i detta nummer av EGT.
(*) Konstitutionella krav finns angivna.
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Artikel 4
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2000.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
F. BARBASO

Ordförande
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BILAGA
till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 47/2000

”TILLÄGG 4
DET FINANSIELLA EES-INSTRUMENTET
Genomförandebestämmelser

1. Definitioner
I detta tillägg används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
1. Mottagarstat: en stat som enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 47/2000 av den 22 maj 2000 erhåller
medel från EES/Efta-staterna. Mottagarstaten företräds av en myndighet som skall utses och svara för förvaltningen
av EES/Efta-medlen i landet och ingå kontrakt beträffande projekt med kommittén. Det finansiella ansvaret inför
EES/Efta-staterna åligger mottagarstaten.
2. Projektförvaltare: det organ som genomför projektet. Gåvobistånden utbetalas till projektförvaltaren via mottagarstaten.
3. Kommittén: det organ som av EES/Efta-staterna inrättas för att utföra de arbetsuppgifter som anges i punkt 7.
4. Kontrollorgan: ett oberoende organ som enligt avtal med mottagarstaten utövar kontroll över hur projektet
framskrider och rapporterar till mottagarstaten och kommittén. Kontrollorganet utses av mottagarstaten på förslag
eller efter bedömning och godkännande av Europeiska investeringsbanken (EIB) och med kommitténs samtycke.
2. Mottagarstater
Mottagarstaterna och deras andelar av medlen framgår av följande tabell:

(euro)
Land

1999

2000–2003

Totalt

Spanien

10 859 680

59 321 600

70 181 280

Portugal

5 023 200

16 265 600

21 288 800

Grekland

5 812 560

16 265 600

22 078 160

Irland

1 698 320

3 827 200

5 525 520

526 240

0

526 240

23 920 000

95 680 000

119 600 000

Förenade kungariket
(Nordirland)
Totalt

3. Biståndsform
Biståndet skall helt och hållet ges i form av gåvobistånd. En mottagarstat får dock till kommittén lägga fram förslag
om att använda en del av sina medel för att minska räntekostnaderna för projekt som huvudsakligen finansieras
genom lån. Allt sådant stöd kommer också att ges i form av gåvobistånd.
EES/Efta-bidraget får uppgå till högst 50 % av kostnaden för projektet utom när det gäller projekt som i övrigt
finansieras av nationella, regionala eller lokala myndigheter då bidraget får uppgå till högst 85 % av den totala
kostnaden. Gemenskapens maximibelopp för ramfinansiering får under inga omständigheter överskridas.
EES/Efta-staternas ansvar för projekten är begränsat till tillhandahållandet av medel enligt den överenskomna planen
förutsatt att det i kontrollrapporterna bekräftas att projektet genomförs i enlighet med projektförslaget.
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4. Stödberättigade verksamheter
Medel skall ställas till förfogande för projekt på områdena för miljö, bl.a. för upprustning av stadsområden,
minskning av föroreningar i städerna och skydd av det europeiska kulturarvet, transporter, däribland infrastruktur,
samt utbildning, inbegripet akademisk forskning. De avtalsslutande parterna är överens om att sträva efter att minst
2/3 av det totala beloppet anslås till projekt på miljöområdet enligt definitionen ovan.
5. Projekt
Det totala beloppet på 119,6 miljoner euro skall kumulativt från och med 1999 ställas till förfogande för åtagande i
en takt av 20 % per påbörjat år. Olika delar av stora projekt kan läggas fram separat för finansiering och kommittén
kommer att bedöma varje enskilt projektförslag enligt dess egna förutsättningar.
6. Kontrollkrav
För varje projekt utarbetas en kontrollplan tillsammans med projektplanen och tidsplanen samt budget- och
betalningsplanen. I den skall projektets avgörande moment anges. Kontrollorganet avlägger rapport till mottagarstaten och kommittén vid viktiga stadier i projektet i enlighet med den fastställda planen, vanligtvis en gång om året,
varvid bl.a. följande uppgifter lämnas:
— I vilken utsträckning de formella kraven uppfylls vad gäller anbudsinfordran och upphandling av tillstånd och
certifieringar.
— I vilken utsträckning projektet framskrider i förhållande till ursprungsplanen.
— Eventuella avvikelser när det gäller bl.a. budgetar, utbetalningsplaner, kontrakt, det konkreta genomförandet och
datum för slutförande. Återverkningar på projektets räckvidd, förväntad nytta och tidpunkt för slutförande.
Åtgärder som vidtagits för att mildra följderna av eventuella avvikelser.
— Projektets räkenskaper.
— Huruvida projektets genomförandegrad uppfyller kraven för utbetalning av nästa delbelopp.
Om rapporten inte motsvarar den överenskomna planen får kommittén be mottagarstaten om kompletterande
upplysningar. Frågor som begränsar sig till förtydliganden och begäran om upplysningar som saknas i rapporten får
ställas till kontrollorganet samtidigt som mottagarstaten vederbörligen underrättas. Kommittén får besluta att inte
bevilja ytterligare utbetalningar förrän rapporten överensstämmer med avtalet. EES/Efta-staterna får göra en revision
av projekten enligt punkt 10.13.
7. Organisatorisk uppbyggnad
Efta-staterna skall inrätta en kommitté med uppgift att
— godkänna projekt för finansiering,
— godkänna kontroll- och betalningsplanen för varje enskilt projekt,
— bevaka det övergripande genomförandet av biståndet, bl.a. mot bakgrund av kontrollrapporterna, och
— bevilja utbetalning till mottagarna enligt betalningsplanen mot bakgrund av kontrollrapporterna.
EIB skall
— bedöma förslagen till projekt och avlägga rapport till mottagarstaten, och
— föreslå eller bedöma och ge sitt samtycke till kontrollorgan i mottagarstaterna vilka skall godkännas av
kommittén och mottagarstaten.
Mottagarstaten skall
— ta emot och godkänna de projekt som skall finansieras, och
— lägga fram dem för EIB för bedömning och därefter för kommissionen och kommittén tillsammans med EIB:s
bedömning.
Kommissionen skall
undersöka i vilken utsträckning de föreslagna projekten är förenliga med gemenskapens mål och särskilt reglerna för
samfinansiering. I det senare avseendet skall EES/Efta-bidragen likställas med gemenskapsfinansiering.
Kontrollorganen skall
— utöva tillsyn över projekten enligt en rapporteringsplan som skall utgöra bilagan till den godkända projektplanen,
och
— avlägga rapport till mottagarstaten och kommittén.
8. Språkbestämmelser
EES-avtalets officiella språk får användas. Alla handlingar som överlämnas till kommittén måste av mottagarstaten
eller projektförvaltaren tillhandahållas i engelsk översättning.
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9. Finansiella bestämmelser
EES/Efta-staterna skall lägga till ett anslag för bedömning och tillsyn på 0,5 % för varje utbetalning till mottagarstaterna utöver det belopp som skall överföras från de överenskomna medlen på 119,6 miljoner euro. Alla parter skall
betala sina egna administrativa kostnader.
EIB skall i sin egenskap av rådgivare till projektförvaltarna eller mottagarstaterna ta ut en avgift av uppdragsgivarna
för sina tjänster.
EES/Efta-staterna skall sörja för en lämplig finansiell förvaltning. Utbetalningarna till mottagarstaterna skall ske på
order av kommittén som skall se till att detta sker i rätt tid. Den upplupna räntan på medlen före utbetalning till
mottagarna tillhör bidragsgivarna.
10. Kort beskrivning av processen
1.

Projektförvaltaren lägger fram ett utkast till projekt för mottagarstaten.

2.

Mottagarstaten lägger fram projektutkastet för kommissionen och kommittén i ett samråd på förhand i syfte att
förankra idén.

3.

Om samrådet på förhand ger positivt resultat ber projektförvaltaren EIB att göra en bedömning av projektet.
Bedömningen skall omfatta de tekniska, ekonomiska, finansiella och förvaltningsmässiga aspekterna i förslaget.

4.

Projektförvaltaren lägger fram projektplanen, inklusive budget, tidsplan, betalningsplan, kontrollplan och EIB:s
bedömning, för mottagarstaten.

5.

Mottagarstaten överlämnar projektet tillsammans med de handlingar som anges i punkt 4 till kommissionen för
klartecken om stödberättigande.

6.

Mottagarstaten överlämnar samtidigt projektet tillsammans med de handlingar som anges i punkt 4 till
kommittén för godkännande.

7.

Kommittén får begära ytterligare upplysningar eller föreslå en ändring av projektplanen, särskilt av dess kontrolleller betalningsplan. Kommittén godkänner projektet (efter ändring) eller meddelar ett motiverat avslag. Om
projektet godkänns sänds en skrivelse om åtagande till mottagarstaten med angivande av de villkor som gäller.

8.

Ett kontrakt grundat på kontrollplanen undertecknas av kontrollorganet och mottagarstaten.

9.

Ett kontrakt undertecknas av projektförvaltaren och mottagarstaten och ett avtal om gåvobistånd undertecknas
av mottagarstaten och kommittén.

10. Den första delbetalningen på 10 % utbetalas till mottagarstaten när projektförvaltaren undertecknar kontraktet
med avtalsparten. De efterföljande delbetalningarna kommer att äga rum enligt en betalningsplan på en
proportionell grundval som återspeglar det faktiska genomförandet av projektet efter det att en tillfredsställande
kontrollrapport lämnats och efter kommitténs godkännande.
11. Projektförvaltaren genomför projektet och kontrollorganet avlägger rapport till mottagarstaten och kommittén.
12. Om utbetalningarna inte kan verkställas enligt planen får samråd ske mellan mottagarstaten och kommittén.
13. Om kommittén eller Eftas revisionskommitté vill ha ytterligare uppgifter utöver dem som lämnas i kontrollplanen får de genomföra en egen revision eller på egen bekostnad anlita en utomstående revisor för att granska
projektet. Mottagarstaten får åtfölja revisorn. Projektförvaltaren eller annat organ som på dennas vägnar förvaltar
projektet bör ge revisorn samma tillgång till information som de skulle ge deras egna nationella myndigheter
eller revisorer.
14. Om kontrollplanen så kräver skall kontrollorganet utarbeta en rapport om projektets slutförande eller en
utvärderingsrapport.
11. Avslutande anmärkningar
Så länge som förändrade omständigheter inte kräver annat kommer det nya finansiella instrumentet att fungera enligt
samma riktlinjer som gällt för den finansiella mekanism som är på väg att avskaffas. Kompletterande handlingar kan
komma att upprättas.”
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