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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 712/2001
av den 10 april 2001
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 11 april 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 april 2001.
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 10 april 2001 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

0702 00 00

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

129,5
93,2
121,4
114,7
91,6
144,3
118,0
99,3
58,3
78,8
75,6
44,9
46,0
57,2
58,2
51,9
55,6
94,9
92,8
91,4
90,5
88,7
84,2
86,6
109,3
102,4
93,4
80,2
73,9
78,0
77,4

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.

11.4.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 100/3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 713/2001
av den 10 april 2001
om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr 690/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

rande till och med den 30 juni 2001 skall vara frivillig i
vissa medlemsstater, och obligatorisk i andra.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

Om ovannämnda artiklar 2 och 12 tillämpas innebär
detta att uppköp genom anbud inleds i ett antal
medlemsstater.

(4)

Eftersom denna förordning skall tillämpas omedelbart
bör det föreskrivas att den träder i kraft samma dag som
den offentliggörs.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 690/
2001 om särskilda stödåtgärder för nötköttsmarknaden (2),
särskilt artikel 2.2 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 690/
2001 föreskrivs att anbudsförfaranden för nötköttsuppköp skall inledas eller upphöra beroende på det
genomsnittliga marknadspriset för referensklassen under
de två veckor med prisnoteringar som föregår anbudsförfarandet.
I andra stycket i artikel 12 i ovannämnda förordning
föreskrivs att tillämpningen av reglerna för anbudsförfa-

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I enlighet med förordning (EG) nr 690/2001 skall anbudsförfarande för uppköp av nötkött inledas i de medlemsstater som
anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 april 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
(2) EGT L 95, 5.4.2001, s. 8.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stati membri
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltiot
Medlemsstat

Nederland
Österreich
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 714/2001
av den 10 april 2001
om ändring av förordning (EG) nr 259/2001 om åtgärder för att torskbeståndet i Nordsjön
(ICES-delområde IV) skall återhämta sig och villkor i samband med detta för kontroll av fiskefartygens verksamhet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3760/92 av den
20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och
vattenbruk (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1181/
98 (2), särskilt artikel 15.1 i denna, och
av följande skäl:

2.
Kommissionen skall utse vilka av de fartyg från tredje
land som har för avsikt att bedriva fiske enligt villkoren i
artikel 1.2 b som skall ha en observatör från gemenskapen
ombord. För detta ändamål skall befälhavarna på fartyg från
tredje land, eller företrädare för dessa, senast fem arbetsdagar i förväg underrätta kommissionen om att de har för
avsikt att bedriva sådant fiske. Följande uppgifter skall då
lämnas: fartygets namn, radioanropssignal och om det finns,
telefon- och faxnummer; befälhavarens namn, adress,
telefon- och faxnummer; företrädarens telefon- och
faxnummer; den dag då verksamheten beräknas börja.
3.
När ett fartyg från tredje land utses att ha en observatör ombord skall kommissionen senast 72 timmar efter
det att den mottog den information som avses i punkt 2
underrätta befälhavaren eller dennes företrädare om i vilken
hamn och vid vilket klockslag gemenskapens observatör
skall gå ombord.

(1)

Genom förordning (EG) nr 259/2001 (3) antog kommissionen åtgärder för att torskbeståndet i Nordsjön (ICESdelområde IV) skall återhämta sig och villkor i samband
med detta för kontroll av fiskefartygens verksamhet.

(2)

En förutsättning för att åtgärderna för att torskbeståndet
skall återhämta sig genomförs i praktiken är att det
under ett lägsta antal fiskeresor finns observatörer
ombord på de fiskefartyg som genom undantag är verksamma i ett avstängt område.

4.
Om befälhavaren på ett fartyg från tredje land eller
dennes företrädare inte uppfyller kraven i punkterna 2 eller
3 får fartyget inte bedriva fiske i det område som fastställs i
artikel 1.1.

(3)

För att få bekräftat att fiske efter pelagiska arter och
tobisfisk inte utgör något hot mot torsk bör observatörer inte endast finnas ombord på gemenskapens fiskefartyg utan även på fartyg från tredje land som bedriver
fiske efter dessa arter i avstängda områden i gemenskapens vatten.

5.
Befälhavare på fartyg från tredje land som har en
observatör från gemenskapen ombord skall senast en
arbetsdag i förväg underrätta kommissionen om att fartyget
kommer att upphöra med sådan verksamhet som avses i
punkt 1. Följande uppgifter skall då lämnas: fartygets namn
och radioanropssignal, befälhavarens namn, fartygets
geografiska position, samt planerad landningshamn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 259/2001 ändras på följande sätt:

6.
Kommissionen skall utan dröjsmål underrätta befälhavaren om plats och villkor för när gemenskapens observatör
skall gå i land.
7.
Befälhavaren på ett fartyg från tredje land som utsetts
att ha en observatör från gemenskapen ombord skall på alla
sätt anstränga sig för att göra det lättare för observatören att
gå ombord och gå i land, och han skall tillhandahålla observatören lämplig logi och arbetsplats ombord.

1. Efter artikel 3 skall följande föras in som artikel 3a:
”Artikel 3a
1.
Gemenskapens observatörer skall finnas ombord på
fartyg från tredje land under högst 50 fiskeresor enligt
villkoren i artikel 1.2 b i det område i gemenskapens vatten
som fastställs i artikel 1.1. Gemenskapens observatör skall
registrera de uppgifter som anges i artikel 3.2.
(1) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1.
(2) EGT L 164, 9.6.1998, s. 1.
(3) EGT L 39, 9.2.2001, s. 7.

8.
Kommissionen skall utan dröjsmål skicka de uppgifter
som avses i punkterna 1 och 2 till medlemsstaterna.”

2. I artikel 5 skall följande punkt föras in:
”2.
Kommissionen skall senast den 1 juni lägga fram en
heltäckande rapport om gemenskapsobservatörernas verksamhet och iakttagelser ombord på fartyg från tredje land.”
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3. I artikel 6.2 skall följande stycke föras in efter första stycket:
”Befälhavare på fartyg från tredje land skall emellertid skicka rapporten till kommissionen per fax,
radiostation eller telex.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft 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 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 715/2001
av den 10 april 2001
om ändring av förordning (EG) nr 456/2001 om åtgärder för att torskbeståndet väster om Skottland (ICES-område VIa) skall återhämta sig och villkor i samband med detta för kontroll av
fiskefartygens verksamhet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den
20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och
vattenbruk (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1181/
98 (2), särskilt artikel 15.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom förordning (EG) nr 456/2001 (3) antog kommissionen åtgärder för att torskbeståndet väster om Skottland (ICES-område VIa) skall återhämta sig och villkor i
samband med detta för kontroll av fiskefartygens verksamhet.

(2)

En förutsättning för att åtgärderna för att torskbeståndet
skall återhämta sig genomförs i praktiken är att det
under ett lägsta antal fiskeresor finns observatörer
ombord på de fiskefartyg som genom undantag är verksamma i ett avstängt område.

(3)

För att få bekräftat att fiske efter pelagiska arter och
tobisfisk inte utgör något hot mot torsk bör observatörer inte endast finnas ombord på gemenskapens fiskefartyg utan även på fartyg från tredje land som bedriver
fiske efter dessa arter i avstängda områden i gemenskapens vatten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 456/2001 ändras på följande sätt:
1. Efter artikel 3 skall följande föras in som artikel 3a:
”Artikel 3a
1.
Gemenskapens observatörer skall finnas ombord på
fartyg från tredje land under högst 20 fiskeresor, enligt
villkoren i artikel 1.2 a) (ii), i det område i gemenskapens
(1) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1.
(2) EGT L 164, 9.6.1998, s. 1.
(3) EGT L 65, 7.3.2001, s. 13.

vatten som fastställs i artikel 1.1. Gemenskapens observatör
skall registrera de uppgifter som anges i artikel 3.2.

2.
Kommissionen skall utse vilka av de fartyg från tredje
land som har för avsikt att bedriva fiske enligt villkoren i
artikel 1.2 a) (ii) som skall ha en observatör från gemenskapen ombord. För detta ändamål skall befälhavarna på
fartyg från tredje land, eller företrädare för dem, senast fem
arbetsdagar i förväg underrätta kommissionen om att de har
för avsikt att bedriva sådant fiske. Följande uppgifter skall då
lämnas: fartygets namn, radioanropssignal och, om det
finns, telefon- och faxnummer; befälhavarens namn, adress,
telefon- och faxnummer; företrädarens telefon- och
faxnummer; den dag då verksamheten beräknas börja.

3.
När ett fartyg från tredje land utses att ha en observatör ombord skall kommissionen senast 72 timmar efter
det att den mottog den information som avses i punkt 2
underrätta befälhavaren eller dennes företrädare om i vilken
hamn och vid vilket klockslag gemenskapens observatör
skall gå ombord.

4.
Om befälhavaren på ett fartyg från tredje land eller
dennes företrädare inte uppfyller kraven i punkterna 2 eller
3 får fartyget inte bedriva fiske i det område som fastställs i
artikel 1.1.a.

5.
Befälhavare på fartyg från tredje land som har en
observatör från gemenskapen ombord skall senast en
arbetsdag i förväg underrätta kommissionen om när fartyget
kommer att upphöra med sådan verksamhet som avses i
punkt 1. Följande uppgifter skall då lämnas: fartygets namn
och radioanropssignal, befälhavarens namn, fartygets
geografiska position, samt planerad landningshamn.

6.
Kommissionen skall utan dröjsmål underrätta befälhavaren om plats och villkor för när gemenskapens observatör
skall gå i land.

7.
Befälhavaren på ett fartyg från tredje land som utsetts
att ha en observatör från gemenskapen ombord skall på alla
sätt anstränga sig för att göra det lättare för observatören att
gå ombord och gå i land, och han skall tillhandahålla observatören lämplig logi och arbetsplats ombord.

8.
Kommissionen skall utan dröjsmål skicka de uppgifter
som avses i punkterna 1 och 2 till medlemsstaterna.”
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2. I artikel 5 skall följande punkt föras in:
”2.
Kommissionen skall senast den 1 juni lägga fram en heltäckande rapport om gemenskapsobservatörernas verksamhet och iakttagelser ombord på fartyg från tredje länder.”
3. I artikel 6.2 skall följande stycke föras in efter första stycket:
”Befälhavare på fartyg från tredje land skall emellertid skicka rapporten till kommissionen per fax,
radiostation eller telex.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft 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 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 716/2001
av den 10 april 2001
om ändring av förordning (EG) nr 2789/1999 om handelsnormer för bordsdruvor
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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 2826/2000 (2), särskilt artikel 2.2 i denna,
och

”För alla klasser gäller följande: I alla konsumentförpackningar med en nettovikt på högst 1 kg får en klase, förutsatt att den motsvarar alla andra krav för den angivna
klassen, väga mindre än minimivikten för att den angivna
vikten skall kunna uppnås.”
2) I del A (Enhetlighet) i avdelning V (Bestämmelser angående
presentation) skall andra stycket ersättas med följande:
”Enhetlighet i fråga om sort och ursprung krävs inte för
bordsdruvor som presenteras i små konsumentförpackningar med en nettovikt på högst 1 kilo.”

av följande skäl:
(1)

I bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2789/
1999 av den 22 december 1999 om handelsnormer för
bordsdruvor (3) fastställs bestämmelser om storlekssortering, presentation och märkning av bordsdruvor.

(2)

För att förbättra överskådligheten på världsmarknaden
bör dessa bestämmelser omprövas. De normer för
bordsdruvor som rekommenderats av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa ändrades
nyligen för att göra det möjligt att blanda borsdruvor av
sorterna Chasselas rouge och Chasselas blanc i samma
förpackning, använda en särskild märkning när druvorna
har odlats i växthus och därför omfattas av särskilda
storleksbestämmelser samt precisera vissa bestämmelser
om små konsumentförpackningar.

(3)

1) I avdelning III (Bestämmelser angående storlekssortering)
skall fjärde stycket ersättas med följande:

Flera nya sorter håller på att utvecklas. Dessa bör därför
tas upp i sortlistan i tillägget till gemenskapsnormerna
för bordsdruvor, antingen som sorter med stora druvor
eller som sorter med små druvor.

3) I del A (Enhetlighet) i avdelning V (Bestämmelser angående
presentation) skall följande stycke läggas till efter tredje
stycket:
”Närt det gäller sorten Chasselas får det i dekorativt syfte
finnas druvklasar av en annan färg i varje förpackning.”
4) I del B (Typ av produkt) i avdelning VI (Bestämmelser
angående märkning) skall följande strecksats läggas till:
” — ’växthusodlade’, i förekommande fall.”
5) I del 2 a (Sorter med stora druvor) i tillägget skall följande
sorter läggas till:
”Danuta” efter ”Danlas”,
”Isa” efter ”Imperial Napoleon”,
”Ora” efter ”Olivette noire”,

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

”Prima” efter ”Planta Nova”.
6) I del 2 b (Sorter med små druvor) i tillägget skall sorten
”Exalta” läggas till efter ”Delizia di Vaprio”.
7) Del B i avdelning IV (Toleransbestämmelser) skall ersättas
med följande:
”B. Storlekstoleranser
i) Klass ’Extra’ och klass I

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 2789/1999 skall ändras på
följande sätt:
(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.
(2) EGT L 328, 23.12.2000, s. 2.
(3) EGT L 336, 29.12.1999, s. 13.

10 % i vikt av klasar som inte uppfyller kraven på
minimivikt för klassen men som uppfyller kraven på
minimivikt för närmast underliggande klass.
ii) Klass II
10 % i vikt av klasar som inte uppfyller kraven på
minimivikt för klassen men som väger minst
75 gram.”
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Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den första dagen i den första månaden efter ikraftträdandet.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

11.4.2001
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 717/2001
av den 10 april 2001
om ändring av förordning (EG) nr 790/2000 om handelsnormer för tomater
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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 2826/2000 (2), särskilt artikel 2.2 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

I bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 790/
2000 av den 14 april 2000 om handelsnormer för
tomater (3) fastställs bestämmelser om klassificering av
tomater.

(2)

För att förbättra överskådligheten på världsmarknaden
bör dessa bestämmelser omprövas. De normer för
tomater som rekommenderats av Förenta nationernas
ekonomiska kommission för Europa ändrades nyligen
och fastslår nu att körsbärstomater inte heller i klass II
får ha läkta sprickor.

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tredje strecksatsen i det tredje ledet (iii-Klass II) i del B (Klassificering) i avdelning II (Kvalitetsbestämmelser) i bilagan till
förordning (EG) nr 790/2000 skall ersättas med följande strecksats:
”— Läkta sprickor som är högst 3 cm långa för runda
tomater, bifftomater och ovala tomater.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den första dagen i den andra
månaden efter ikraftträdandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.
(2) EGT L 328, 23.12.2000, s. 2.
(3) EGT L 95, 15.4.2000, s. 24.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 718/2001
av den 10 april 2001
om ändring av rådets förordning (EG) nr 2200/96 beträffande KN-numren för arekanötter (betelnötter) och kolanötter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5
februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma
tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel
2.1 i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2388/2000
av den 13 oktober 2000 om ändring av bilaga I till
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3) ändrades klassificeringen enligt Kombinerade
nomenklaturen för arekanötter (betelnötter) och kolanötter.

(1)

Det är därför nödvändigt att anpassa tabellen i artikel
1.2 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28
oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (4), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2826/2000 (5).

(2)

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I tabellen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96 skall
”ex 0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade,
med undantag av arekanötter (betelnötter) och
kolanötter enligt undernummer 0802 90 30”
ersättas med följande:
”ex 0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade,
med undantag av arekanötter (betelnötter) och
kolanötter enligt undernummer 0802 90 20”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

34, 9.2.1979, s. 2.
349, 31.12.1994, s.
264, 18.10.2000, s.
297, 21.11.1996, s.
328, 23.12.2000, s.

105.
1.
1.
2.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 719/2001
av den 10 april 2001
om ändring av förordning (EG) nr 590/2001 om undantag från eller av förordning (EG) nr 562/2000
om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för
offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 47.8 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 590/2001 (2)
fastställdes ett antal ändringar av eller undantag från
kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 (3). Detta
motiverades av den exceptionella marknadssituationen
till följd av den senaste händelseutvecklingen i samband
med bovin spongiform encefalopati (BSE).

(5)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 1.3 i förordning (EG) nr 590/2001 skall ersättas med
följande:
”3.
Genom undantag från artikel 4.2 g i förordning (EG)
nr 562/2000 skall under andra kvartalet 2001 den maximala vikten för slaktkroppar enligt ovannämnda bestämmelse vara:
— 430 kg för de två första anbudsinfordringarna, varvid
slaktkroppar som väger mer än 430 kg också får köpas
upp för intervention dock utan att inköpspriset överstiger det som gäller för denna maximivikt.
— 410 kg för den tredje och fjärde anbudsinfordran.
— 390 kg för de två sista anbudsinfordringarna.”

(2)

Av hänsyn till denna exceptionella marknadssituation
och för att effektivisera interventionsåtgärderna enligt
förordning (EG) nr 590/2001 bör undantag göras från
artikel 4.2 g i förordning (EG) nr 562/2000. Undantaget
avser de två anbudsinfordringarna i april och görs för att
tillåta inköp av tyngre djur, samtidigt som inköpspriset
begränsas för den högsta tillåtna vikten.

(3)

Följaktligen bör förordning (EG) nr 590/2001 ändras.

Artikel 2

(4)

Med hänsyn till händelseutvecklingen bör den här
förordningen träda i kraft omedelbart.

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 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
(2) EGT L 86, 27.3.2001, s. 30.
(3) EGT L 68, 16.3.2000, s. 22.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 720/2001
av den 10 april 2001
om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter som lämnats in under april 2001 för
fruset nötkött för bearbetning kan godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1174/
2000 av den 31 maj 2000 om öppnande och förvaltning av
tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning (1
juli 2000–30 juni 2001) och om ändring av vissa andra förordningar inom nötköttssektorn (1), särskilt artikel 3.3 andra
stycket i denna, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1174/
2000 föreskrivs att en ny fördelning av importrättigheter
eventuellt skall ske för kvantiteter för vilka importlicensansökningar inte har ingivits före den 23 februari 2001.

(2)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 488/
2001 av den 9 mars 2001 om fördelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1174/2000 om
öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av
fryst nötkött avsett för bearbetning som får importeras
på särskilda villkor till och med den 30 juni 2001 (2).

(3)

I artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1174/2000 föreskrivs
att de begärda kvantiteterna får minskas. De ansökningar
som lämnats in gäller sammanlagt kvantiteter som över-

stiger de tillgängliga kvantiteterna. Under dessa förutsättningar och i syfte att säkerställa en rättvis fördelning av
de tillgängliga kvantiteterna bör de begärda kvantiteterna
minskas proportionellt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Varje ansökan om importrättigheter som lämnats in i enlighet
med bestämmelserna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1174/
2000 skall beviljas upp till följande kvantiteter, uttryckta i kött
med ben:
— 0,6438 % av den ansökta kvantiteten för kött som skall
användas i konservtillverkning enligt artikel 7 a första
strecksatsen i förordning (EG) nr 1174/2000,
— 5,2631 % av den ansökta kvantiteten för kött som skall
användas i produkttillverkning enligt artikel 7 b i förordning (EG) nr 1174/2000.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 april 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 131, 1.6.2000, s. 30.
(2) EGT L 69, 10.3.2001, s. 15.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 721/2001
av den 10 april 2001
om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter som inlämnats i april 2001 kan
beviljas för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1081/
1999 av den 26 maj 1999 om öppnande och förvaltning av
tullkvoter för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och
bergraser som inte är slaktboskap, om upphävande av förordning (EG) nr 1012/98 och om ändring av förordning (EG) nr
1143/98 (1), särskilt artikel 5 i denna, och

(2)

(3)

De kvantiteter för vilka ansökningar om importrättigheter lämnats in överstiger de disponibla kvantiteterna.
Enligt artikel 9.8 och artikel 5.2 i förordning (EG) nr
1081/1999 bör därför de ansökta kvantiteterna minskas
med en enhetlig procentsats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

särskilda villkor. Detta avser tjurar, kor och kvigor av
vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap.

I artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1081/1999 föreskrivs
om en ny tilldelning av kvantiteter som den 15 mars
2001 inte blivit föremål för någon ansökan om importlicens.
I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 581/
2001 av den 23 mars 2001, om en ny tilldelning av
importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1081/1999
för tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser
som inte är slaktboskap (2), fastställs vilka kvantiteter
som till och med den 30 juni 2001 får importeras på

Ansökningar om importrättigheter som lämnats in enligt
bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 1081/1999
skall beviljas upp till följande kvantiteter:
— 2,9057 % av den ansökta kvantiteten för löpnummer
09.0001.
— 8,6578 % av den ansökta kvantiteten för löpnummer
09.0003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 april 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 131, 27.5.1999, s. 15.
(2) EGT L 85, 24.3.2001, s. 12.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

BESLUT nr 3/2001 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–TJECKISKA REPUBLIKEN
av den 8 mars 2001
om en förlängning med fem år av den period under vilken allt offentligt stöd som beviljas av
Tjeckiska republiken skall bedömas mot bakgrund av att landet är att betrakta som ett område som
är identiskt med de områden som beskrivs i artikel 87.3 a i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen
(2001/289/EG)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckien, å andra sidan, särskilt artikel
64.4 a i detta, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 64.4 a i Europaavtalet fastställs att associeringsrådet med hänsyn till Tjeckiska republikens ekonomiska
situation skall besluta om en eventuell förlängning med
ytterligare fem år av den period under vilken allt offentligt stöd som beviljas av Tjeckiska republiken skall
bedömas mot bakgrund av att landet är att betrakta som
ett område som är identiskt med de områden inom
gemenskapen som beskrivs i artikel 87.3 a i Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(2)

Tjeckiska republikens BNP per capita mätt i köpkraftspariteter uppgick till 63 % av genomsnittet i gemenskapen
1997, och en sådan förlängning bör därför göras.

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall
förlängas med ytterligare fem år.
Artikel 2
Inom sex månader från den dag då detta beslut antas skall
Tjeckiska republiken för Europeiska kommissionen lägga fram
uppgifter om BNP per capita som har harmoniserats på NUTS
II-nivå. Tjeckiska republikens övervakningsmyndighet för statligt stöd och Europeiska kommissionen skall sedan gemensamt
utvärdera huruvida regionerna är berättigade till stöd samt
utvärdera den maximala stödnivån i syfte att upprätta regionalstödskartan på grundval av gemenskapens riktlinjer för statligt
stöd för regionala ändamål (1). Det gemensamma förslaget skall
därefter föreläggas associeringskommittén, som skall fatta
beslut i ärendet.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Det skall
tillämpas från och med den 1 januari 1997.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den period under vilken allt offentligt stöd som beviljas av
Tjeckiska republiken skall bedömas mot bakgrund av att landet
skall betraktas som ett område som är identiskt med de
områden inom gemenskapen som beskrivs i artikel 87.3 a i

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2001.
På associeringsrådets vägnar
A. LINDH

Ordförande

(1) EGT C 74, 10.3.1998, s. 9.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION
av den 21 mars 2001
om de grundegenskaper för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg som avses i
artikel 5.3 b i direktiv 96/48/EG
[delgivet med nr K(2001) 745]
(Text av betydelse för EES)

(2001/290/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR
DENNA REKOMMENDATION

(5)

Det andra syftet med denna rekommendation är att
fastställa en gemensam grund för utarbetandet av TSD.
Rekommendationen utesluter inte att det finns ett behov
av att fastställa grundegenskaperna inom respektive TSD,
som antas med tillämpning av artikel 6.1 i direktiv
96/48/EG. Grundegenskaperna kan också uppdateras vid
den översyn av TSD som avses i artikel 6.2 i direktivet.
Vid översynen av den egenskap som rör mekaniska
gränsvärden för den rullande materielen bör de slutliga
resultaten från SAFETRAIN-projektet beaktas, så snart
resultaten är tillgängliga för AEIF.

(6)

Enligt direktiv 96/48/EG kan särskilda tillämpningsregler
fastställas för vissa särskilda fall. De särskilda fall som tas
upp i denna rekommendation är inte avsedda som incitament att bevara skillnaderna mellan näten, utan utgör
ett erkännande av de betydande nationella särdragen.

(7)

Denna rekommendation är förenlig med yttrandet från
den kommitté som inrättas genom direktiv 96/48/EG.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli
1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (1), särskilt artikel 6.1 i detta,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Den första etappen i utarbetandet av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) består av att i
enlighet med artikel 5.3 b i direktiv 96/48/EG fastställa
vad som utgör grundegenskaper.
Den kommitté som inrättas genom direktiv 96/48/EG
har utsett den europeiska organisationen för driftskompatibilitet för järnvägar (Association Européenne pour
l'Interopérabilité Ferroviaire, AEIF) till det gemensamma
representativa organ som avses i artikel 2 h i direktivet.
AEIF har med utgångspunkt i förteckningen i bilaga II
till direktiv 96/48/EG utarbetat ett dokument som innehåller definitioner av och förslag till beskrivningar av ett
antal grundegenskaper, och har lagt till ytterligare ett
antal som bedömts nödvändiga för driftskompatibiliteten.
Det första syftet med denna rekommendation är att tjäna
som ledning vid tekniska beslut för behöriga myndigheter med ansvar för projektering, anläggning, anpassning och drift av infrastruktur och rullande materiel som
samverkar till funktionen hos det järnvägssystem som
avses i direktiv 96/48/EG, och som tas i bruk efter det
att denna rekommendation blir tillämplig.

(1) EGT L 235, 17.9.1996, s. 6.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE:

1. I bilagan till denna rekommendation finns definitioner och
egenskaper som bör följas beträffande ett antal av de grundegenskaper för det transeuropeiska järnvägssystemet för
höghastighetståg som avses i artikel 5.3 b i direktiv
96/48/EG.
2. Denna rekommendation riktar sig till alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Loyola DE PALACIO

Vice ordförande
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BILAGA
Inledning:
I texten
a) används följande beteckningar för de tre typer av sträckor som definieras i punkt 1 b i bilaga I till rådets direktiv
96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg:
— Kategori I: Linjer som särskilt anläggs för höghastighetståg och som utrustats för hastigheter som i allmänhet
motsvarar eller överstiger 250 km/h.
— Kategori II: Linjer som särskilt anpassas för höghastighetståg och som utrustats för hastigheter på omkring
200 km/h.
— Kategori III: Linjer som särskilt anpassas för höghastighetståg och med särskilda egenskaper på grund av
svårigheter till följd av topografi, höjdskillnader eller stadsbebyggelse, och där hastigheten måste anpassas från fall
till fall.
b) nämns de särskilda fall som avses i artikel 5.3 d i direktiv 96/48/EG, men tillämpningsbestämmelserna för dessa
särskilda fall samt toleranser (i de fall de inte anges i denna rekommendation) kommer att anges i respektive TSD,
c) omfattas inte Irland och Nordirland av egenskaperna för grundegenskaperna 1, 2, 3, 5, 6, 8 och 16. Särskilda fall
kommer att anges i TSD:n för dessa grundegenskaper inom ramen för den irländska standarden för begränsningslinjen
för det fria rummet för nyanläggning och den irländska spårvidden 1 602 mm för helsvetsad räl.

1.

MINSTA PROFIL FÖR INFRASTRUKTUREN OCH PROFIL FÖR DEN RULLANDE MATERIELEN

1.1

Beskrivning av egenskapen

Profilbegreppet används för att ange vilka mått som måste följas för att den rullande materielen skall kunna köras utan att
hindras av fasta installationer (tunnelväggar, stolpar till kontaktledningar eller signalsystem, broräcken, plattformar m.m.).
Begreppet innefattar alltså två faktorer: begränsningslinjen för fria rummet, dvs. ett minimimått för infrastrukturen, och
konstruktionsprofilen för den rullande materielen, dvs. ett maximimått.
1.1.1

Begränsningslinje för fria rummet

Denna faktor gäller infrastrukturen och anger det tvärsnitt som måste vara helt fritt från hinder.
1.1.2

Konstruktionsprofil för rullande materiel

Denna faktor anges i form av det tvärsnitt (eller den envelopp) den rullande materielen befinner sig inom vid körning.
1.1.3

Samband mellan konstruktionsprofil och begränsningslinje

Av definitionerna av begreppen följer att konstruktionsprofilen för den rullande materiel som körs på en viss sträcka alltid
måste vara mindre än begränsningslinjen för det fria rummet på samma sträcka. Skillnaden skall minst motsvara en rimlig
säkerhetsmarginal.
1.2

Obligatoriska egenskaper

1.2.1

Begränsningslinje för fria rummet

Minsta begränsningslinje för fria rummet för planerade sträckor i kategori I är profilen GC.
Minsta begränsningslinje för fria rummet på befintliga sträckor i kategori I och sträckor i kategori II är profilen GB.
Profilen GC rekommenderas om en ekonomisk utredning visar att det är ekonomiskt fördelaktigt.
1.2.2

Konstruktionsprofil för den rullande materielen

Profilerna UIC 505-1, GB och GC tillåts. Järnvägsföretaget väljer för sin materiel den profil som passar företagets behov,
givetvis med beaktande av begränsningslinjen på de sträckor där företaget tänker använda materielen.
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Särskilda fall

I Storbritannien används profil UK1 för sträckor i kategori II och III och rullande materiel som körs på dessa sträckor.
I Finland används profil FIN1.
2.

MINSTA KURVRADIE

2.1

Beskrivning av egenskapen

Kurvradien för spåret anger krökningen för ett spår som inte är rakt. De fyra egenskaperna kurvradie, rälsförhöjning,
otillräcklig rälsförhöjning och högsta tillåtna hastighet i kurvan påverkar alla varandra sinsemellan.
Minsta kurvradie beror på övriga tre egenskaper: maximal rälsförhöjning, maximalt otillräcklig rälsförhöjning och högsta,
av infrastrukturförvaltaren tillåtna hastighet i kurvan.
2.2

Obligatoriska egenskaper

Egenskaperna gäller normal spårvidd (se punkt 3). För övriga spårvidder anges egenskaperna i respektive TSD.
2.2.1

Rälsförhöjning

Rälsförhöjningen för nya höghastighetssträckor får vara högst 180 mm vid utformningen. För spår i drift tillåts en
underhållstolerans på 20 mm, men förhöjningen får inte i något fall överstiga 190 mm.
På sträckor som bara är öppna för persontrafik får rälsförhöjning vara högst 200 mm.
2.2.2

Otillräcklig rälsförhöjning

2.2.2.1 Sträckor särskilt byggda för höghastighetståg
Vid utformningen får värdet för bristande rälsförhöjning för höghastighetssträckor inte överstiga de värden som anges i
tabellen nedan:
Höghastighetssträckor

Hastighetsintervall

Högsta värde (mm)

250 ≤ V ≤ 300

100

300 < V

80

Högre värden kan tolereras för sträckor där de topografiska omständigheterna är mycket besvärliga. Dessa värden anges i
TSD:n för infrastruktur.
2.2.2.2 Sträckor särskilt anpassade för höghastighetståg samt anslutningssträckor
Vid utformningen får värdet för bristande rälsförhöjning för befintliga sträckor som anpassats för höghastighetståg samt
anslutningssträckor inte överstiga de värden som anges i tabellen nedan:
Anpassade sträckor

Hastighetsintervall

Högsta värde (mm)

V ≤ 160

160

160 < V ≤ 200

150

200 < V ≤ 230

140

230 < V < 250

130

Samma värden får tillämpas för befintliga höghastighetssträckor.
Högre värden kan tolereras för sträckor där de topografiska omständigheterna är mycket besvärliga. Dessa värden anges i
TSD:n för infrastruktur.
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2.2.2.3 Bristande rälsförhöjning över växlar
Vid utformningen får värdet för bristande rälsförhöjning över växlar inte överstiga följande värden:
— Växlar där tillåtet hastighetsintervall vid växling är 30 ≤ V ≤ 70 km/h: 120 mm.
— Växlar där tillåtet hastighetsintervall vid växling är 70 < V ≤ 170 km/h: 100 mm.
— Växlar där tillåtet hastighetsintervall vid växling är 170 < V ≤ 230 km/h: 85 mm.
För befintliga växlar på sträckor anpassade för höghastighetståg godkänns en tolerans på 10 mm på dessa värden.
2.2.3

Tåg med lutningsteknik

Tillstånd till höghastighetsdrift ges för tåg med lutningsteknik eller tåg som utrustats med system som möjliggör bättre
prestanda, dock med förbehållet att detta inte får leda till att tillträdet för driftskompatibla tåg utan sådan utrustning
begränsas.
2.2.4

Kompletterande spår

När det gäller kurvradien för kompletterande spår tillämpas ett minimivärde på 150 m för den teoretiska radien, med en
underhållstolerans på 25 m.
3.

SPÅRVIDD

3.1

Beskrivning av egenskapen

Spårvidden är avståndet mellan rälshuvudenas innerkanter, mätt 14,5 mm (± 0,5 mm) under löpytan.
3.2

Obligatoriska egenskaper

Spårvidden skall enligt europeisk standard vara 1 435 mm. De teoretiska parametervärdena kan variera mellan 1 435 och
1 437 mm. Toleranserna anges i TSD:n för infrastruktur.
3.3

Särskilda fall

Följande mått godkänns för angivet land:
— Finland: spårvidden 1 524 mm.
— Portugal, sträckor i kategori II och III: spårvidden 1 668 mm.
4.

MAXIMAL SPÅRBELASTNING

4.1

Beskrivning av egenskapen

Fordon som körs på spår genererar växelverkande krafter i tre riktningar vid kontaktytan hjul–räl: vertikalt, lateralt
(sidokrafter) och longitudinellt (längsgående krafter).
De växelverkande krafterna beror i princip på det spårbundna systemets fysikaliska egenskaper:
— fordonets statiska vertikala belastning,
— kvasi-statisk belastning, lateralt under kurvkörning, direkt beroende av värdet för den otillräckliga rälsförhöjningen vid
hög hastighet, och longitudinellt vid acceleration eller inbromsning,
— dynamisk belastning på grund av felaktig spårgeometri i vertikal- och lateralplanen, varvid belastningen är beroende av
spårets geometriska kvalitet, otillräcklig rälsförhöjning och fordonets hjulupphängning,
— dynamisk belastning på grund av instabilitet i boggin, varvid belastningen är beroende av parametrar förknippade med
kontaktytan hjul–räl.
4.2

Obligatoriska egenskaper

Följande regler skall följas:
— Infrastrukturen skall klara en lateral belastning per axel på minst
Hlim = 10 +

P
3

uttryckt i kN, där P är den statiska belastningen per axel för ett driftskompatibelt tåg.
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— Den laterala belastning som ett driftskompatibelt fordon överför till spåret får inte överstiga
Hlim = 10 +

P
3

uttryckt i kN, där P är fordonets statiska belastning per axel.

— Kvoten mellan den laterala och vertikala belastningen på ett hjul får inte överstiga (Y/Qlim) = 0,8, där Y är den
dynamiska laterala belastning och Qlim den vertikala belastning som ett hjul utövar på rälen.
— Instabilitet i boggier skall undvikas genom att parametern ekvivalent hjulringskonicitet hålls på värdet 0,15 med
inslitna räler och hjul.
— Den longitudinella accelerationen får inte överstiga 2,5 m/s2.
Reglerna skall tillämpas med beaktande av de begränsningar som följer av hastigheten:
— Det högsta värdet för den statiska belastningen per axel P anges under punkt 9.
— Den maximala dynamiska belastningen på ett hjul (Q) skall vara följande:
V = 250 km/h

Q ≤ 180 kN

250 < V ≤ 300 km/h

Q ≤ 170 kN

V > 300 km/h

Q ≤ 160 kN

— Den ekvivalenta hjulringskoniciteten får uppgå till högst 0,25 för farter upp till 280 km/h, 0,30 för farter upp till
250 km/h, 0,35 för farter upp till 230 km/h och 0,40 för farter upp till 200 km/h. Farter över 230 km/h gäller
sträckor i kategori I, och farter upp till 250 km/h gäller sträckor i kategori II och III.
5.

PLATTFORMS- OCH TÅGLÄNGD

5.1

Beskrivning av egenskapen

För att resande skall kunna ta sig av och på tåget i säkra former måste hela persontågsättet befinna sig vid en plattform
vid ordinarie uppehåll på station. Plattformens längd måste anpassas till tågsättens längd, men också till driftsrelaterade
bestämmelser som t.ex. att avgångssignalen skall kunna ses ordentligt.
5.2

Obligatoriska egenskaper

— Tåglängd: högst 400 m (med 1 % tolerans).
— Plattformens praktiska längd: minst 400 m.
5.3

Särskilda fall

Följande mått godkänns för angivet land:
— Förenade kungariket, sträckor i kategori II och III: högsta tåglängd 320 m och plattformens minsta praktiska längd
300 m.
— Sverige: plattformens minsta praktiska längd 225 m.
— Danmark: plattformens minsta praktiska längd 320 m.
— Finland: plattformens minsta praktiska längd 350 m.
6.

PLATTFORMENS HÖJD

6.1

Beskrivning av egenskapen

Plattformens höjd mäts lodrätt från rullytan till plattformens yta.
6.2

Obligatoriska egenskaper

Plattformens höjd skall vara antingen 550 eller 760 mm.
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Särskilda fall

Följ ande mått godkänns för angivet land:
— Förenade kungariket: 915 mm.
— Nederländerna: 840 mm.
7.

MATARSPÄNNING

7.1

Beskrivning av egenskapen

Genomsnittsvärdet och tillåten avvikelse för matarspänningen till strömavtagaren skall anges.
7.2

Obligatoriska egenskaper

7.2.1

Sträckor i kategori I

Matarspänningen i denna kategori är 25 kV 50 Hz.
I de länder där växelström 15 kV 16  Hz används för befintliga linjer får denna spänning användas också för nya
linjer. Samma system får användas i angränsande länder om det är ekonomiskt motiverat. Artikel 7 i direktiv 96/48/EG
skall i så fall tillämpas.
Spänningen 3 kV likström får användas även i fortsättningen i Italien för befintliga linjer och nya linjer upp till
250 km/h, om spänningen 25 kV 50 Hz kan orsaka driftstörningar i signalsystemet (stationärt eller ombord) på
befintliga sträckor som ligger nära den nya sträckan.
7.2.2

Befintliga sträckor i kategori I och sträckor i kategori II och III

Likström 1,5 kV eller 3 kV eller växelström 15 kV 16  Hz eller 25 kV 50 Hz skall användas.
8.

KONTAKTLEDNINGSGEOMETRI

8.1

Beskrivning av egenskapen

Höghastighetståg matas från kontaktledningen via strömavtagare. En tillförlitlig växelverkan mellan ledning och avtagare
är en viktig förutsättning för ett driftskompatibelt transeuropeiskt system för höghastighetståg. Denna växelverkan är
beroende av kompatibiliteten mellan ledningens och avtagarens geometri, definierad som kontaktledningens höjd, tillåtna
laterala position med och utan inverkan från sidvindar, samt strömavtagarens dimensioner. Val av höjd för kontaktledningen beror också på klimat, bland annat genom belastning från isbildning på ledningarna.
8.2

Obligatoriska egenskaper

8.2.1

Kontaktledningens höjd

För höghastighetssträckor bör man bestämma en konstant höjd för kontaktledningarna på en viss angiven del av det
europeiska järnvägssystemet för höghastighetståg, t.ex. karaktäriserat genom det använda elektrifieririgssystemet. Det finns
två möjliga höjder: 5 080 mm och 5 300 mm. Den senare höjden bör användas om det finns risk för isbildning.
På sträckor med likström får höjden 5 000 mm användas, eftersom den ger samma säkerhet som höjden 5 080 mm för
växelström.
För kategori II och III begränsas kontaktledningens höjd av lokala omständigheter. Särskild uppmärksamhet bör ägnas
övergångar där kontaktledningar med olika höjd möts. Följande värden skall följas:
Högsta hastighet (km/h)

Maximal gradient

Maximal gradientförändring

120

4‰

2‰

160

3,3 ‰

1,7 ‰

200

2‰

1‰

250

1‰

0,5 ‰
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Strömavtagarnas mått

Europeisk standard för toppbygeln är bredd 1 600 mm, arbetshöjd 1 200 mm och slitskenans längd 800 mm.
8.2.3

Maximal sidorörelse

Kontaktledningens rörelser i sidled måste anpassas till toppbygelns arbetshöjd och slitskenorna. Maximal sidorörelse vid
sidvind är 400 mm.
8.2.4

Särskilda fall

8.2.4.1 Tyskland, Österrike, Spanien och Sverige
Tåg som körs på befintliga sträckor i kategori I, på sträckor i kategori II och III och på stationsområden måste ha en andra
uppsättning strömavtagare på 1 950 mm.
8.2.4.2 Förenade kungariket
Kontaktledningens standardhöjd på sträckor i kategori II och III är 4 720 mm (minst 4 170 mm och högst 5 940 mm).
8.2.4.3 Finland
Kontaktledningens höjd är 6 150 mm. Tåg får utrustas med strömavtagare på 1 950 mm.

9.

AXELLAST

9.1

Beskrivning av egenskapen

Ett tåg som körs på järnväg belastar spåren med krafter som spåren måste kunna bära. Krafterna är statiska och
dynamiska, och överförs till spåret via axlarna.
Spåret och den rullande materielen måste konstrueras och underhållas på ett sådant sätt att krafterna kan hållas inom
driftsäkerhetens gränser.
9.2

Obligatoriska egenskaper

Axellasten får inte överstiga 170 kN.
För drivande axlar godkänns dock axellasten 180 kN vid hastigheter upp till 250 km/h.
Toleransen får inte överstiga 4 % för varje enskild axel och 2 % för den genomsnittliga lasten per axel på tåget.

10.

ELEKTRISKA GRÄNSVÄRDEN FÖR RULLANDE MATERIEL

10.1

Beskrivning av egenskapen

Följande omfattas av denna egenskap:
a) Spänning och frekvens för strömförsörjningen.
b) Dignitetsfaktor.
c) Störningar på signal- eller telekommunikationssystemet.
d) Störningar på radiofrekvenser.
e) Den tågburna utrustningens elektriska störningskänslighet.
10.2

Obligatoriska egenskaper

Följande villkor måste uppfyllas:
a) Spänning och frekvens för strömförsörjningen
Spänningen vid gränssnittet mellan omformare och strömavtagare skall uppfylla de krav som anges i prEN50 163
utkast 1, 1/2 000, punkt 4.1. Nedan återges de viktigaste värdena:
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Lägsta kontinuerliga spänning
Umin1
Volt

Märkspänning
Volt

Högsta kontinuerliga spänning
Umax1
Volt

DC

1 000

1 500

1 800

(genomsnitt)

2 000

3 000

3 600

AC

12 000

15 000

17 250

(genomsnitt)

19 000

25 000

27 500

Strömförsörjning

För system som går på växelström 25 kV 50 Hz får frekvensen variera mellan 49 och 51 Hz. För system som går på
växelström 15 kV 16  Hz får frekvensen variera mellan 16  och 17 Hz.
b) Dignitetsfaktor: Rullande materiel som körs på sträckor i kategori I måste ha ett värde på minst 0,95. En fullständig
uppsättning av dignitetsfaktorerna finns i prENXXX(CII).
c) Störningar på signal- eller telekommunikationssystemet: Dessa värden varierar beroende på vilket signal- eller telekommunikationssystem som används, och kommer att specificeras i respektive TSD. De kommer att finnas under en
särskild rubrik i infrastrukturregistret.
d) Störningar på radiofrekvenser: Europeisk standard 50 121.
e) Den tågburna utrustningens störningskänslighet: Europeisk standard 50 121.

11.

MEKANISKA GRÄNSVÄRDEN FÖR RULLANDE MATERIEL

11.1

Beskrivning av egenskapen

Den rullande materialen skall skydda passagerare och personal vid kollisionsolyckor. Detta uppnås genom att materialet
konstrueras så att kollisionsenergin absorberas, deformationen av vagnkorgarna begränsas och buffertklättring undviks.
Tre referensfall av kollisioner har definierats:
1. Symmetrisk kollision mellan två identiska höghastighetstågsätt vid en relativ hastighet på 36 km/h.
2. Kollision vid 36 km/h mellan ett höghastighetstågsätt och ett järnvägsfordon utrustat med sidobuffertar (godsvagn
enligt UIC-normblad UIC 571-2, massa 80 t).
3. Kollision i plankorsning vid 110 km/h med ett vägfordon med massan 15 t, stel kropp ovanför rälshuvudena och
vertikal kollisionsyta.
11.2

Obligatoriska egenskaper

Referensfall 1: Förarhytten får inte deformeras.
Referensfall 2 och 3: Förarhytten får deformeras. I bakre delen av hytten skall finnas ett överlevnadsutrymme för föraren,
minst 0,75 m långt, som inte kan deformeras. Det skall också finnas fri passage till sidodörrarna eller maskinutrymmet
eller resandeutrymmet bakom hytten.
Följande gäller samtliga fall:
— Minst 6 MJ måste absorberas, varav minst 75 % i fronten på tågsättets främsta fordon. Resten skall tas upp i
vagnskarvarna längs med tågsättet.
— Resandeutrymmena i den främsta vagnen och överlevnadsutrymmet för föraren skall vara extra robust. Angränsande
sektioner skall ha en statisk hållfasthet som i de tre referensfallen ligger minst 1 500 kN över den genomsnittliga kraft
som behövs för att trycka ihop deformationszonerna.
— Övriga fordon skall ha en hållfasthet som är förenlig med främsta och bakersta fordon i tågsättet.
— Resandeutrymmena i främsta och bakersta fordon och förarens överlevnadsutrymme får vid ihoptryckningen av
deformationszonerna inte utsättas för större decelerationsbelastning än i genomsnitt 5 g.
— Längst fram i tågsättet och mellan varje fordon skall det finns anordningar som hindrar buffertklättring.
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12.

GRÄNSVÄRDEN FÖR YTTRE ELEKTROMAGNETISKA STÖRNINGAR

12.1

Beskrivning av egenskapen

Den elektromagnetiska kompatibiliteten måste definieras
— mellan utrustning i delsystemet driftledning och utrustning utanför höghastighetssystemet,
— mellan utrustning i delsystemet driftledning och övriga delsystem.
Kompatibiliteten mellan delsystemen energi och driftledning behandlas under punkt 10.
12.2

Obligatoriska egenskaper

EN 50 121-standarden skall tillämpas.
13.

GRÄNSVÄRDEN FÖR INRE LJUDKÄLLOR

13.1

Beskrivning av egenskapen

Egenskapen anger högsta ljudnivå inuti tåget.
13.2

Obligatoriska egenskaper

Detta kriterium anses inte vara av avgörande betydelse när det gäller driftskompatibiliteten. Av säkerhetsskäl måste det
dock finnas gränsvärden för ljudnivån i förarhytten. Gränsvärdet för jämn ljudnivå under 30 minuter (Leq dB(A) över 30
minuter) är 84 dB(A) (vid 300 km/h och i öppen terräng enligt UIC-normblad 651).
14.

MAXIMAL TRYCKFÖRÄNDRING

14.1

Beskrivning av egenskapen

När ett tåg körs i en tunnel uppstår tryckvågor alltefter tågets storlek, fram- och bakändans aerodynamik, tågets och
tunnelväggarnas skrovlighet, hastighet samt blockeringsförhållandet (kvoten mellan tågets och tunnelns fria tvärsnitt).
Vågorna har oftast branta och tydliga vågfronter som motsvarar tågets front och bakparti, med mindre variationer
däremellan. De rör sig genom tunneln med ljudets hastighet, och reflekteras av fria luften vid tunnelns slut med inverterad
amplitud. Vid tågmöten är trycket i tunneln vid en viss tidpunkt summan av de fortplantade tryckvågorna och
tryckförändringen som följer tåget vid körning.
Tryckförändringar medför två typer av risker för de resande:
— Över ett visst tryck kan skador på trumhinnan uppstå.
— Vid lägre trycknivåer kan obehag för örat uppstå.
14.2

Obligatoriska egenskaper

En resande får aldrig utsättas för större tryckförändringar än 10 000 Pa. Värdet är fastställt ur hälsosynpunkt med hänsyn
till hälsan och inte till de resandes komfort.
15.

MAXIMALA LUTNINGSGRADIENTER

15.1

Beskrivning av egenskapen

Kontaktytan hjul–räl har en begränsad vidhäftning. Detta innebär följande:
— Vid stigningar ökar den nödvändiga dragkraften för en given massa kraftigt med stigningen.
— Vid fall ökar bromssträckan (som beror på tågets hastighet och last) kraftigt med gradienten.
Stigningar och fall skall anpassas efter den trafik som skall bedrivas på sträckan och de högsta värden som anges nedan.
15.2

Obligatoriska egenskaper

Maximal gradient för fall och stigning är 35 ‰ för höghastighetssträckor i kategori I, med följande förbehåll:
— Det glidande medelvärdet för fallet under 10 km får inte överstiga 25 ‰.
— Ett kontinuerligt fall eller en kontinuerlig stigning på 35 ‰ får inte vara längre än 6 000 m.
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Särskilda fall

Maximal gradient för fall och stigning på den tyska höghastighetssträckan Köln–Rhen är 40 ‰.
16.

MINSTA SPÅRAVSTÅND

16.1

Beskrivning av egenskapen

Spåravståndet är förknippat med två olika funktionella krav:
— Avståndet skall vara stort nog för att det inte skall finnas risk att fordon på intilliggande spår kolliderar med varandra.
Detta krav uppfylls om minsta profil för infrastrukturen för båda spåren följs.
— Avståndet måste fastställas så att den rullande materielen klarar de aerodynamiska effekterna vid tågmöten.
16.2

Obligatoriska egenskaper

16.2.1 Framtida sträckor i kategori I
Minsta spåravstånd är 4,5 m (i förbindelse med profil C).
För sträckor där hastigheten inte överstiger 300 km/h respektive 250 km/h är minsta spåravstånd 4,2 m respektive 4 m.
16.2.2 Sträckor i kategori II
För sträckor där hastigheten överstiger 220 km/h är minsta spåravstånd 4 m. På sträckor med lägre hastigheter är det
tillräckligt att minsta profil för infrastrukturen följs.
16.2.3 Särskilda fall
Förenade kungariket: spåravstånd 3 165 mm får användas för sträckor i kategori II och III, under förutsättning att profil
UK1 tillämpas.
Spanien: spåravstånd 3 808 mm får användas för sträckor i kategori II.
17.

HANDIKAPPTRANSPORTER

Den rullande materielen och infrastrukturen skall utformas med beaktande av utfallet av åtgärden COST 335. Obligatoriska specifikationer kommer att anges i respektive TSD.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 29 mars 2001
om ändring av beslut 95/94/EG om upprättande av en förteckning över godkända stationer för
insamling av sperma vid export till gemenskapen av sperma från tamsvin från vissa tredje länder
[delgivet med nr K(2001) 950]
(Text av betydelse för EES)

(2001/291/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/429/EEG (1) av den 26
juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel
inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av
svin, ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige, särskilt artikel 7 och artikel 8.1 i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens beslut 93/160/EEG (2), senast
ändrat genom beslut 1999/150/EEG (3), upprättas en
förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna godkänner import av sperma från tamsvin.

(1)

(2)

Kanada finns med i denna förteckning.

(3)

Genom kommissionens beslut 95/94/EG (4), senast
ändrat genom beslut 2000/353/EEG (5) upprättas en
förteckning över godkända stationer för insamling av
sperma vid export till gemenskapen av sperma från
tamsvin från vissa tredje länder.

(4)

Kanadas behöriga veterinärmyndighet har översänt en
begäran om att tre kanadensiska stationer för insamling
av sperma skall införas i denna förteckning (Aurora
GTC, Costwold Western Canada Ltd och Centre d'insémination C-Prim).

(5)

Gemenskapen har fått garantier för att dessa stationer
uppfyller kraven i artikel 8 i direktiv 90/429/EEG.

(6)

Dessa tre stationer bör därför införas i förteckningen
över godkända stationer.

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 62.
67, 19.3.1993, s. 27.
49, 25.2.1999, s. 40.
73, 1.4.1995, s. 87.
124, 25.5.2000, s. 65.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I bilagan till det ändrade beslutet 95/94/EG skall följande tre
stationer läggas till i del 4 vad avser Kanada:
— Aurora GTC
Box 177
Kipling, Saskatchewan, Kanada
Location SW 15-10-6 W2
Godkännandenummer: 7-AI-100
— Costwold Western Canada Ltd
17 Speers Road
Winnipeg, Manitoba, Kanada
Location SW 27-18-2 EPM
Godkännandenummer: 6-AI-70
— Centre d'insémination C-Prim
2, chemin St Gabriel
St Gabriel de Brandon, Québec, Kanada
Godkännandenummer: 4-AI-24.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 29 mars 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 29 mars 2001
om ändring av beslut 93/52/EEG om fastställande av att vissa medlemsstater eller regioner iakttar
kraven i fråga om brucellos (Brucella melitensis) och erkännande av deras status som medlemsstat
eller region som är officiellt fri från denna sjukdom
[delgivet med nr K(2001) 952]
(Text av betydelse för EES)

(2001/292/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Österrike och Frankrike åtar sig också att följa bestämmelserna i kapitel 1.II.2 i bilaga A till direktiv 91/
68/EEG. Österrike och de franska departementen bör
därför beviljas status som officiellt fria från brucellos
(Brucella melitensis), och beslut 93/52/EEG bör ändras i
enlighet med detta.

(5)

Får och getter som skickas till anläggningar i Österrike
och de franska departementen måste därför uppfylla
kraven i kapitel 1.I D i bilaga A till direktiv 91/68/EEG.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari
1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom
gemenskapen (1), senast ändrat genom kommissionens beslut
94/953/EG (2), särskilt bilaga A, kapitel 1.II i detta, och
av följande skäl:
I kommissionens beslut 93/52/EEG (3), senast ändrat
genom beslut 97/315/EG (4), konstaterade kommissionen att vissa medlemsstater samt regioner i medlemsstater uppfyllde gällande krav avseende brucellos
(Brucella melitensis); dessa medlemsstater och regioner
fick samtidigt status som officiellt fria från nämnda
sjukdom.

(1)

I Österrike och de franska departementen Ardèche,
Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, Gironde, Haute-Loire,
Lot, Lozère, Morbihan, Puy de Dôme och Vosges har
brucellos varit en anmälningspliktig sjukdom i minst
fem år. Under minst fem år har det dock inte inträffat ett
enda officiellt bekräftat fall av sjukdomen i dessa
områden, och vaccination har varit förbjuden i minst tre
år. Det bör därför fastställas att dessa områden uppfyller
kraven i kapitel 1.II.1 b i bilaga A till direktiv 91/
68/EEG.

(2)

Österrike samt de franska departementen Ardèche,
Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, Gironde, Haute-Loire,
Lot, Lozère, Morbihan, Puy de Dôme och Vosges
uppfyller därför kraven för att beviljas status som officiellt fria från brucellos.

(3)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

46, 19.2.1991, s. 19.
371, 31.12.1994, s. 14.
13, 21.1.1993, s. 14.
137, 28.5.1997, s. 20.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I (”Medlemsstater”) till beslut 93/52/EEG skall ersättas
med bilaga I till det här beslutet.
Artikel 2
Bilaga II (”Regioner”) till beslut 93/52/EEG skall ersättas med
bilaga II till det här beslutet.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 29 mars 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
”BILAGA I
— Österrike
— Belgien
— Danmark
— Tyskland
— Finland
— Irland
— Luxemburg
— Nederländerna
— Sverige
— Förenade kungariket.”

BILAGA II
”BILAGA II
I Frankrike:
Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or,
Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gers, Gironde,
Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise,
Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis,
Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.
I Spanien:
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.”
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 mars 2001
om ändring av rådets direktiv 95/70/EG om gemenskapens minimiåtgärder för kontroll av vissa
sjukdomar hos musslor, när det gäller förteckningen över nationella referenslaboratorier för
kontroll av sjukdomar hos musslor
[delgivet med nr K(2001) 978]
(Text av betydelse för EES)

(2001/293/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 95/70/EG av den 22
december 1995, om gemenskapens minimiåtgärder för
kontroll av vissa sjukdomar hos musslor (1), särskilt artikel 9 i
detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I direktiv 95/70/EG, artikel 6.2, fastställs att medlemsstaterna skall övervaka att det i varje medlemsstat utses ett
nationellt referenslaboratorium med utrustning och
specialutbildad personal som möjliggör utförande av de
analyser som avses i punkt 1 i samma artikel.
I punkt 3 i samma artikel fastställs det att de medlemsstater som inte förfogar över något nationellt laboratorium med kompetens på området får, med avvikelse från
punkt 2, använda sig av en annan medlemsstats nationella laboratorium med kompetens på området.
Förteckningen över nationella referenslaboratorier återfinns i bilaga C till direktiv 95/70/EG.

(1) EGT L 332, 30.12.1995, s. 33.

(4)

Denna förteckning behöver uppdateras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga C till direktiv 95/70/EG skall ersättas med bilagan till
detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

11.4.2001
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BILAGA
”BILAGA C
NATIONELLA REFERENSLABORATORIER FÖR SJUKDOMAR HOS MUSSLOR
Danmark:

Danish Institute for Fisheries Research
Department of Marine Ecology and Aquaculture
Fish Disease Laboratory
Stigbøjlen 4
DK-1870 Frederiksberg C

Frankrike:

Laboratoire de Génétique et Pathologie
Ifremer, Ronce-les-bains
F-17390 La Tremblade

Tyskland:

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

Grekland:

Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions
Department of Pathology of Aquatic Organisms
80, 26th Octovriou str.
GR-54627 Thessaloniki

Irland:

Fish Health Unit
Marine Institute
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland

Italien:

Area Ittiopatologia Laboratorio Patologia Molluschi
Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via della Roggia, 94
I-33030 Basaldella di Campoformido (UD)

Nederländerna:

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

Spanien:

Instituto de Investigaciones Marinas
CSIC
Eduardo Cabello, 6
E-36208 Vigo

Förenade kungariket, England:

CEFAS Weymouth Laboratory
Barrack road
The Nothe
Weymouth, Dorset DT4 8UB
United Kingdom

Förenade kungariket, Skottland:

Fisheries Research Services Marine Laboratory
PO Box 101 Victoria Road
Aberdeen AB11 9DB
United Kingdom”
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 mars 2001
om ändring av beslut 98/361/EG om upprättande av en förteckning över godkända zoner och
godkända fiskodlingar avseende infektiös hematopoietisk nekros och viral hemorragisk septikemi i
Spanien
[delgivet med nr K(2001) 979]
(Text av betydelse för EES)

(2001/294/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

melser som säkerställer att föreskrifterna för godkännandets upprätthållande iakttas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari
1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av
djur och produkter från vattenbruk (1), senast ändrat genom
direktiv 98/45/EG (2), särskilt artikel 5 i detta, och

Efter granskning av denna information kan hela floden
Eos avrinningsområde beviljas status som godkända
zoner med avseende på IHN och VHS.

(7)

Floden Eos avrinningsområde skall inkluderas i Asturiens
godkända inlandszon.

av följande skäl:

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

En eller flera inlands- eller kustzoner i en medlemsstat
kan få status som godkända zoner fria från infektiös
hematopoietisk nekros (IHN) och viral hemorragisk
septikemi (VHS).

(1)

Genom kommissionens beslut 98/361/EG (3), senast
ändrat genom beslut 2000/311/EG (4), beviljades vissa
fångstområden och kustzoner i Spanien status som
godkänd inlandszon och godkänd kustzon avseende
infektiös hematopoietisk nekros (IHN) och viral hemorragisk septikemi (VHS).

(2)

När regionen Asturien beviljades status som godkänd
zon genom beslut 98/361/EG, inkluderades inte floden
Eos avrinningsområde eftersom denna har sin källa i
Galicien.

(3)

(4)

När Galicien, genom beslut 1999/513/EG (5) beviljades
status som godkänd zon inkluderades floden Eos avrinningsområde i Galicien.

(5)

Spanien har för kommissionen lagt fram de bevis som
krävs för att bevilja hela floden Eos avrinningsområde
status som godkänd zon samt de nationella bestäm-

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

46, 19.2.1991, s. 1.
189, 3.7.1998, s. 12.
163, 6.6.1998, s. 46.
104, 29.4.2000, s. 77.
195, 28.7.1999, s. 39.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut 98/361/EG skall ersättas med bilagan till
detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

11.4.2001
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BILAGA

”BILAGA
A. FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA ZONER AVSEENDE IHN OCH VHS I SPANIEN
I. REGION: ASTURIEN
1. Inlandszoner
Alla avrinningsområden i Asturien.
2. Kustzoner
Asturiens hela kust.
II. REGION: GALICIEN
1. Inlandszoner
Avrinningsområdena i Galicien:
— däribland avrinningsområden för floden Eo, floden Sil från dess källa i provinsen León, floden Miño från dess
källa till dammen Frieir, och floden Limia från dess källa till dammen Das Conchas,
— med undantag för avrinningsområdena för floden Tamega.
2. Kustzoner
Kustområdet i Galicien från floden Eos utlopp (Isla Pancha) till Cabo Silliero i Ría de Vigo.
Kustområdet från Cabo Silliero till Punta Ricos (floden Miños utlopp) anses vara en buffertzon.
III. REGION: ARAGONIEN
Inlandszoner
— Floden Aragón från dess källa till Caparrosodammen i kommunen Navarra.
— Floden Gállego från dess källa till Ardisadammen.
— Floden Sotón från dess källa till Sotoneradammen.
— Floden Isuela från dess källa till Arguisdammen.
— Floden Flumen från dess källa till Santa María de Belsue-dammen.
— Floden Guatizalema från dess källa till Vadiellodammen.
— Floden Cinca från dess källa till Gradodammen.
— Floden Esera från dess källa till Barasonadammen.
— Floden Noguera Ribagorzana från dess källa till Santa Ana-dammen.
— Floden Huecha från dess källa till Alcalá de Moncayo-dammen.
— Floden Jalón från dess källa till Alagóndammen.
— Floden Huerva från dess källa till Mezalochadammen.
— Floden Aguasvivas från dess källa till Monevadammen.
— Floden Martín från dess källa till Cueva Foradada-dammen.
— Floden Escuriza från dess källa till Escurizadammen.
— Floden Guadalope från dess källa till Caspedammen.
— Floden Matarraña från dess källa till Aguas de Pena-dammen.
— Floden Pena från dess källa till Penadammen.
— Floden Guadalaviar-Turia från dess källa till Generalísimodammen i provinsen Valencia.
— Floden Mijares från dess källa till Arenósdammen i provinsen Castellón.
De andra vattendragen i ’Comunidad de Aragón’ och den del av floden Ebro som flyter genom nämnda ’Comunidad’
anses vara buffertzoner.
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IV. REGION: NAVARRA
Inlandszoner

— Floden Bidasoa från dess källa till utloppet.
— Floden Leizarán från dess källa till Leizarándammen (Muga).
— Floden Arakil-Arga från dess källa till Falcesdammen.
— Floden Ega från dess källa till Allodammen.
— Floden Aragón från dess källa i provinsen Huesca (Aragonien) till Caparrosodammen (Navarra).
De andra vattendragen i ’Comunidad de Navarra’ och den del av floden Ebro som flyter genom nämnda ’Comunidad’
anses vara buffertzoner.
V. REGION: KASTILIEN OCH LÉON
Inlandszoner
— Floden Duero från dess källa till Aldeáviladammen.
— Floden Ebro från dess källa i regionen Kantabrien till Sobróndammen.
— Floden Queiles från dess källa till Los Fayosdammen.
— Floden Tiétar från dess källa till Rosaritodammen.
— Floden Alberche från dess källa till El Burguillodammen.
De andra vattendragen i regionen Kastilien och Léon anses vara buffertzoner.
VI. REGION: KANTABRIEN
1. Inlandszoner
Följande floders avrinningsområden från deras källor till havet:
—
—
—
—
—
—

Floden
Floden
Floden
Floden
Floden
Floden

Deva
Nansa
Saja-Besaya
Pas-Pisueña
Asón
Agüera.

Floderna Gandarillas, Escudos, Miera y Campiazos avrinningsområden anses vara buffertzoner.
2. Kustzoner
Kantabriens hela kust från floden Devas mynning till Ontónviken.
B. FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA FISKODLINGSANLÄGGNINGAR AVSEENDE IHN OCH VHS I
SPANIEN
REGION: ARAGONIEN
— Truchas del Prado belägen i Alcalá de Ebro, provinsen Zaragoza (Aragonien).”
.
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L 100/35

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 10 april 2001
om fastställande av de åtgärder som skall vidtas före upphävandet av de restriktioner som gäller
enligt artikel 9 i rådets direktiv 85/511/EEG
[delgivet med nr K(2001) 1094]
(Text av betydelse för EES)

(2001/295/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni
1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med
vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på
att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom
direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 10 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11
december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (3),
senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 9 i
detta, och
av följande skäl:
Genom rådets direktiv 85/511/EEG, senast ändrat
genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige, infördes gemenskapsåtgärder för bekämpning av
mul- och klövsjuka (4),

(1)

Upprättandet, i enlighet med artikel 9 i det direktivet, av
skydds- och övervakningszoner kring anläggningar där
smitta har konstaterats, är en av grundstenarna i sjukdomsbekämpningen, men i direktivet föreskrivs emellertid inte vilka åtgärder som behöver vidtas innan de
restriktioner som gäller i zonerna kan upphävas.

(2)

Efter rapporter om utbrott av mul- och klövsjuka i
Förenade kungariket, Frankrike, Nederländerna och
Irland antog kommissionen, i syfte att stärka de åtgärder
som de berörda medlemsstaterna hade vidtagit inom
ramen för direktiv 85/511/EEG, beslut 2001/172/EG (5),
2001/208/EG (6), 2001/223/EG (7) och 2001/234/EG (8)
om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka
i de respektive medlemsstaterna.

(3)
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224, 18.8.1990, s. 29.
62, 15.3.1993, s. 49.
395, 30.12.1989, s. 13.
315, 26.11.1985, s. 11.
62, 2.3.2001, s. 22.
73, 15.3.2001, s. 38.
82, 22.3.2001, s. 29.
84, 23.3.2001, s. 62.

(4)

Den pågående epidemin berör i hög grad djur av
mottagliga arter som visar mycket lindriga kliniska
symptom, och frånvaron av sjukdomen måste därför
bestyrkas med lämpliga laboratorietester.

(5)

Det är lämpligt att fastställa minimikrav för de åtgärder
som skall vidtas innan de restriktioner som gäller i
skydds- och övervakningszonerna kan upphävas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut skall inte
omfatta Storbritannien, med tanke på den speciella
epidemiologiska situationen där, som inte kan jämföras
med andra delar av gemenskapen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Nordirland och andra medlemsstater utom Förenade kungariket
skall säkerställa att följande åtgärder genomförs i de zoner som
upprättats enligt direktiv 85/511/EEG innan de restriktioner
upphävs som fastställs i artikel 9 i det direktivet.
1. De åtgärder som vidtas i skyddszonen skall tillämpas till
dess att följande krav är uppfyllda:
a) minst 15 dagar har gått sedan samtliga djur av mottagliga arter vid den anläggning som avses i artikel 5 i
direktiv 85/511/EEG har slaktats och den preliminära
rengöringen och desinfektionen har genomförts enligt
artikel 10 i det direktivet, och
b) en undersökning av alla anläggningar med djur av
mottagliga arter inom zonen har genomförts med negativt resultat.
Denna undersökning skall genomföras enligt bestämmelserna i punkt 1 i bilagan, och skall när den epidemiologiska situationen så kräver, i synnerhet när små idisslare
påverkats av sjukdomen och på grundval av bestämmelserna i punkt 2.1 och 2.4 i bilagan, inbegripa de åtgärder
som föreskrivs i punkt 2.2 i bilagan.
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2. De åtgärder som vidtas i övervakningszonen skall tillämpas
till dess att följande krav är uppfyllda:
a) minst 30 dagar har gått sedan samtliga djur av mottagliga arter vid den anläggning som avses i artikel 5 i
direktiv 85/511/EEG har slaktats och den preliminära
rengöringen och desinfektionen har genomförts enligt
artikel 10 i det direktivet, och
b) de krav som fastställs i punkt 1.b är uppfyllda i respektive skyddszon,
c) en undersökning av alla anläggningar med djur av
mottagliga arter inom zonen har genomförts med negativt resultat.
Denna undersökning skall genomföras enligt bestämmelserna i punkt 1 i bilagan, och skall när den epidemiologiska situationen så kräver, i synnerhet när små idisslare

11.4.2001

påverkats av sjukdomen och på grundval av bestämmelserna i punkt 2.1 och 2.4 i bilagan, inbegripa de åtgärder
som föreskrivs i punkt 2.3 i bilagan.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 10 april 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
1. KLINISK UNDERSÖKNING
1.1 Anläggningarna måste genomgå kliniska undersökningar av alla djur av mottagliga arter för kontroll av tecken eller
symptom på mul- och klövsjuka.
1.2 Särskild uppmärksamhet måste ägnas djur som med stor sannolikhet har exponerats för mul- och klövsjukeviruset,
särskilt efter transport från anläggningar i riskzonen eller efter nära kontakt med personer eller utrustning som haft
nära kontakt med anläggningar i riskzonen.
1.3 Den kliniska undersökningen skall ta hänsyn till överföringen av mul- och klövsjuka och det sätt på vilket djur av
mottagliga arter hålls.
1.4 Alla registeruppgifter som förvaras på anläggningarna skall granskas noggrant, särskilt med avseende på uppgifter om
insjuknade djur, dödlighet och missfall, kliniska iakttagelser, förändringar i produktivitet och aptit, inköp eller
försäljning av djur, besök av personer som kan tänkas bära på smitta samt andra uppgifter som är viktiga för att
fastställa anamnesen.
2. FÖRFARANDEN FÖR PROVTAGNING
2.1 Serologisk provtagning skall genomföras enligt de rekommendationer som ges av den epidemiologiska grupp som
inrättats inom ramen för beredskapsplanerna, och skall, utan att det påverkar kraven i punkt 2.2 och 2.3, stödja
bevisen för att ingen infektion har förekommit tidigare.
De åtgärder som är tillämpliga på anläggningar med får och getter kan också vara tillämpliga på anläggningar med
andra djur av mottagliga arter, med beaktande av den epidemiologiska gruppens rekommendationer.
2.2 Samtliga anläggningar som är belägna inom zonen, där får och getter inte har varit i direktkontakt med nötkreatur
under minst 21 dagar innan proven tas, skall granskas enligt ett provprotokoll som är lämpligt för att fastställa minst
5 % sjukdomsprevalens med minst 95 % säkerhet.
2.3 Anläggningar inom zonen där närvaro av mul- och klövsjuka i avsaknad av kliniska tecken måste misstänkas, i
synnerhet anläggningar för får och getter, skall undersökas. För denna undersökning skall det vara tillräckligt med en
modell av provning i flera steg, där proven måste tas
2.3.1 från anläggningar i alla administrativa enheter inom zonens gränser där får och getter inte har varit i
direktkontakt med nötkreatur under minst 30 dagar innan proven tas, och
2.3.2 från så många sådana anläggningar som avses i 2.3.1 som krävs för att med 95 % säkerhet upptäcka
åtminstone en smittad anläggning om den beräknade sjukdomsprevalensen vore 2 %, jämnt fördelat över
zonen (högst 150 anläggningar), och
2.3.3 från så många får och getter vid varje anläggning som krävs för att upptäcka minst 5 % sjukdomsprevalens i
flocken med minst 95 % säkerhet, men inte fler än 60 prov per anläggning och från samtliga får och getter om
det finns färre än 15 får och getter vid anläggningen.
2.4 Åtgärderna inleds efter en period på minst 21 dagar efter det att djur av mottagliga arter vid anläggningen har slaktats
och preliminär rengöring och desinficering har genomförts.
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