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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 986/2001
av den 21 maj 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 22 maj 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 maj 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 21 maj 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
212
999
052
600
628
999
052
999
052
204
212
220
400
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

83,7
79,3
81,5
71,6
142,5
143,2
119,1
89,4
89,4
51,0
56,9
58,3
60,1
65,0
63,0
55,6
58,6
75,7
86,0
84,0
72,7
86,2
75,0
79,1
95,2
94,5
83,2

0707 00 05

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 987/2001
av den 21 maj 2001
om ändring av förordning (EEG) nr 1725/92 om fastställande av försörjningsbalansen för grisköttsprodukter till Azorerna och Madeira
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(2)

För att fastställa att tillgodose efterfrågan på griskött,
som har visat sig vara högre än vad som fastställts i den
prognostiserade försörjningsbalansen för Madeira under
regleringsåret 2000/2001, är det nödvändigt att ändra
förordning (EG) nr 1725/92.

(3)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1600/92 av den
15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Azorerna och Madeira
rörande vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2826/2000 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och
av följande skäl:
I Kommissionens förordning (EEG) nr 1725/92 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2759/2000 (4)
fastställs dels en prognostiserad försörjningsbalans för
Madeira för grisköttsprodukter som omfattas av befrielse
från tull på direktimporterade varor från tredje land eller
av bidrag för leveranser med ursprung i övriga gemenskapen.

(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EEG) nr 1725/92 skall ersättas med
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 maj 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173,
328,
179,
318,

27.6.1992, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
1.7.1992, s. 95.
16.12.2000, s. 25.
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BILAGA
”BILAGA I
Prognostiserad försörjningsbalans för Madeira avseende produkter från grisköttssektorn för perioden 1 juli
2000–30 juni 2001
KN-nummer

ex 0203

Varubeskrivning

Kött från tamsvin, färskt, kylt eller fryst

Kvantitet
(ton)

2 800”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 988/2001
av den 21 maj 2001
om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den
27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
av följande skäl:
(1)

I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

(2)

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare vegetabilisk olja.

(3)

Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna
i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16
december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd
från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 1292/96 (2). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och
leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.

(4)

För att säkerställa att leveranserna för ett bestämt parti
genomförs bör anbudsgivare ha möjlighet att framskaffa
antingen rapsolja eller solrosolja. Kontrakt för leverans

av varje parti skall tilldelas den anbudsgivare som
lämnar det lägsta anbudet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Vegetabilisk olja skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är förtecknade
i bilagan i enlighet med förordning (EG) nr 2519/97 och enligt
de villkor som anges i bilagan.
Leveransen skall gälla framskaffning av vegetabilisk olja som är
producerad inom gemenskapen. Framskaffning kan ej gälla
produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden
för aktiv förädling.
Anbud skall omfatta antingen rapsolja eller solrosolja. Anbud
som inte innehåller uppgift om vilken typ av olja som avses
skall avvisas.
Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat
alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra
villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.
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 21 maj 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.
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BILAGA
PARTI A
1. Aktioner nr: 85/00 (A1); 86/00 (A2)
2. Mottagare (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tfn (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex
30960 EURON NL
3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren
4. Bestämmelseland: Niger
5. Vara som skall framskaffas: raffinerad rapsolja eller raffinerad solrosolja
6. Total kvantitet (ton netto): 90
7. Antal partier: 1, i 2 delar (A1: 54 t; A2: 36 t)
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (4) (6): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (D.1 eller D.2)
9. Emballage: Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.4 A, B och C.2)
10. Etikettering eller märkning (5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (III.A.3)
— språk att använda vid märkning: franska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Framskaffning av raffinerad vegetabilisk olja som är producerad inom gemenskapen.
Framskaffningen kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden för aktiv förädling.
12. Fastställt leveransstadium: Fritt bestämmelseorten
13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: —
16. Bestämmelseort:
A1: Magasin SOS Sahel International
Quartier Karage, Commune 3, Niamey
A2: Concession SOS Sahel International
Zone Industriel Nord, Route de Tanout, Zinder
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 12.8.2001
— andra leveranstid: 26.8.2001
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: 25.6–8.7.2001
— andra leveranstid: 9–22.7.2001
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 5.6.2001
— andra leveranstid: 19.6.2001
20. Anbudsgarantins belopp: 15 EUR/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, Bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2)
296 70 03/296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag: —

22.5.2001

22.5.2001
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Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) Leverantören skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren för att fastställa vilka fraktdokument som krävs.
(3) Leverantören skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de tillämpliga normerna för
radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium -134 och -137 samt halten jod -131.
(4) Leverantören skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:
— Ett sundhetscertifikat.
(5) Trots punkt III.A.3 c i EGT C 114 av den 29 april 1991 skall påskriften lyda på följande sätt: märkning ”Europeiska
gemenskapen”
(6) Anbud som inte innehåller uppgift om vilken typ av olja som avses skall avvisas.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 989/2001
av den 21 maj 2001
om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den
27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
av följande skäl:
(1)

I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

(2)

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare
vitsocker.

(3)

Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna
i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16
december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd

från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 1292/96 (2). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och
leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Vitsocker skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är förtecknade i
bilagan i enlighet med förordning (EG) nr 2519/97 och enligt
de villkor som anges i bilagan.
Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat
alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra
villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.
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 21 maj 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.
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BILAGA
PARTI A
1. Aktioner nr: 87/00 (A1); 88/00 (A2)
2. Mottagare (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tfn (31-70) 33 05 757; fax 36 41 701; telex
30960 EURON NL
3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren
4. Bestämmelseland: Niger
5. Vara som skall framskaffas: Vitsocker (”A”- eller ”B”-socker)
6. Total kvantitet (ton netto): 36
7. Antal partier: 1, i 2 delar (A1: 18t; A2: 18t)
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (5): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (C.1)
9. Emballage (7): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (11.2 A 1.b, 2.b, och B.4)
10. Etikettering eller märkning (6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (V.A.3)
— språk att använda vid märkning: franska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
12. Fastställt leveransstadium Fritt utskeppningshamnen
13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: —
16. Bestämmelseort:
A1: Magasin SOS Sahel International
Quartier Karage, Commune 3, Niamey
A2: Concession SOS Sahel International
Zone Industriel Nord, Route de Tanout, Zinder
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 12.8.2001
— andra leveranstid: 26.8.2001
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: 25.6–8.7.2001
— andra leveranstid: 9–22.7.2001
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 5.6.2001
— andra leveranstid: 19.6.2001
20. Anbudsgarantins belopp: 15 EUR/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
bâtiment Loi 130, Bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2)
296 70 03/296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag (4): Bidrag som är tillämpligt den 16.5.2001 fastställt genom kommissionens förordning (EG)
nr 906/2001 (EGT L 127, 9.5.2001, s. 28).
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Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50); fax (32-2) 296 20 05).
(2) Leverantören skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren eller dennes representant, för att fastställa vilka
fraktdokument som krävs.
(3) Leverantören skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de tillämpliga normerna för
radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium -134 och cesium -137 samt halten jod-131.
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 259/98 (EGT L 25, 31.1.1998, s. 39), är tillämplig vad avser exportbidrag. Den
dag som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 22 i denna bilaga.
Leverantören ombeds särskilt uppmärksamma artikel 4.1 sista stycket i nämnda förordning. En kopia av licensen skall
översändas så snart exportdeklarationen har godkänts (fax (32-2) 296 20 05).
(5) Leverantören skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:
— Ett sundhetscertifikat.
(6) Trots punkt V.A.3 c i EGT C 114 av den 29 april 1991 skall påskriften lyda på följande sätt: märkning ”Europeiska
gemenskapen”.
(7) Med hänsyn till eventuell omlastning i andra säckar skall leverantören leverera 2 % tomma extrasäckar av samma
kvalitet som de säckar som innehåller varorna, med ett stort R tillagt efter påskriften.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 990/2001
av den 21 maj 2001
om ändring av förordning (EG) nr 2659/94 om tillämpningsföreskrifter för beviljandet av stöd till
privat lagring av ostarna Grana Padano, Parmigiano-Reggiano och Provolone
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och
av följande skäl:
I artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2659/
94 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/
1999 (4) föreskrivs stödbeloppen för stöd till privat
lagring av ostarna Grana Padano, Parmigiano-Reggiano
och Provolone. Dessa belopp bör ändras för att ta
hänsyn till lagringskostnadernas utveckling.

(1)

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2659/94 skall led a ersättas
med följande:
”a) 75 euro per ton för fasta kostnader.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den femte 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 21 maj 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
284, 1.11.1994, s. 26.
83, 27.3.1999, s. 46.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 991/2001
av den 21 maj 2001
om ändring av bilagan till rådets direktiv 92/14/EEG om begränsningar i utnyttjandet av flygplan
som omfattas av volym 1, del II, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil
luftfart, andra upplagan (1988)
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(5)

Det är också lämpligt att uppdatera bilagan med anledning av de registreringskoder eller lufttrafikföretag som
ändrats när det gäller flygplan som redan tagits upp i
bilagan.

(6)

Den begränsade karaktären och omfattningen av
ändringarna till bilagan samt ärendets brådskande natur
motiverar att en annan typ av rättsinstrument används.

(7)

Denna förordning måste träda i kraft så snart som
möjligt för att berörda parter snarast skall kunna
omfattas av de fastställda undantagen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för flygsäkerhetsreglering (4) som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr
3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering
av tekniska krav och administrativa förfaranden inom
området civil luftfart (5), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000 (6).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 92/14/EEG av den 2 mars
1992 om begränsningar i utnyttjandet av flygplan som
omfattas av volym 1, del II, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan
(1988) (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/
28/EG (2), särskilt artikel 9a i detta, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 3 i direktiv 92/14/EEG fastställs undantag
för de flygplan som anges i bilagan till direktivet, under
förutsättning att de fortfarande används av fysiska eller
juridiska personer som är etablerade i det land där flygplanen varit registrerade under en viss referensperiod.

(2)

Enligt artikel 9a i direktiv 92/14/EEG, ändrat genom
rådets direktiv 98/20/EG (3), skall direktivets bilaga
ändras genom ett förenklat förfarande, i syfte att säkerställa att villkoren för undantag är helt uppfyllda.

(3)

(4)

Sedan direktiv 1999/28/EG trädde i kraft, som var den
första ändring av bilagan till direktiv 92/14/EEG som
gjordes genom det förenklade förfarandet, har en del
flygplan som anges i bilagan skrotats, medan andra har
strukits från det berörda landets register, och de bör
därför utgå från bilagan.
En del flygplan som uppfyller kraven kommer under
2001 att bli 25 år gamla och bilagan bör därför ändras
för att ta hänsyn till detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till direktiv 92/14/EEG skall ändras i enlighet 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 21 maj 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 76, 23.3.1992, s. 21.
(2) EGT L 118, 6.5.1999, s. 53.
(3) EGT L 107, 7.4.1998, s. 4.

(4) Kommittén för flygsäkerhetsreglering, skriftligt samråd av den 15
mars 2001.
(5) EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.
6
( ) EGT L 333, 29.12.2000, s. 47.
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BILAGA
Bilagan till direktiv 92/14/EEG skall ändras enligt följande:
1. Följande skall utgå:
ALGERIET
Serienummer

20955

Typ

B727-2D6

Registrering

7T-VEH

Lufttrafikföretag

Air Algérie

EGYPTEN
Serienummer

Typ

Registrering

Lufttrafikföretag

21195

B737-266

SU-AYL

Egypt Air

21227

B737-266

SU-AYO

Egypt Air

TUNISIEN
Serienummer

Typ

Registrering

Lufttrafikföretag

20545

B727-2H3

TS-JHN

Tunis Air

20948

B727-2H3

TS-JHQ

Tunis Air

2. Följande skall läggas till:
ALGERIET
Serienummer

Typ

Registering

Lufttrafikföretag

21212

B737-2D6

7T-VEO

Air Algérie

21286

B737-2D6

7T-VER

Air Algérie

SAUDIARABIEN
Serienummer

Typ

Registrering

Lufttrafikföretag

21275

B737-268

HZ-AGH

Saudia

21276

B737-268

HZ-AGI

Saudia

21277

B737-268

HZ-AGJ

Saudia

21280

B737-268

HZ-AGK

Saudia

212281

B737-268

HZ-AGL

Saudia

212283

B737-268

HZ-AGN

Saudia

21360

B737-268

HZ-AGO

Saudia
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SYRIEN
Serienummer

Typ

Registrering

Lufttrafikföretag

21203

B727-294

YK-AGA

Syrianair

21204

B727-294

YK-AGB

Syrianair

21205

B727-294

YK-AGC

Syrianair

YEMEN
Serienummer

21296

Typ

Registrering

B737-2N8

70-ACU

Lufttrafikföretag

Yemen Airways

3. Uppgifterna under Uganda skall ersättas med följande:
UGANDA
Serienummer

19821

Typ

B707-379C

Registrering

5X-GLA

Lufttrafikföretag

Air Alexander
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 992/2001
av den 21 maj 2001
om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2190/96
av den 14 november 1996 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad beträffar
exportbidrag för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 298/2000 (2), särskilt artikel 5.5 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 862/2001 (3), fastställs vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser
under system B, andra än de för vilka ansökning sker
inom ramen för livsmedelshjälp, får utfärdas.

(2)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens
förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för
äpplen som fastställs för innevarande exportperiod att

snart överskridas. Detta överskridande vore skadligt för
systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.
(3)

För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B avslås som berör äpplen som
exporterats efter den 21 maj 2001. Detta bör gälla till
och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ansökningar om exportlicenser under system B för äpplen som
har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr
862/2001 och för vilka produkternas exportdeklaration har
godkänts efter den 21 maj 2001 och före den 14 juni 2001
skall avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 maj 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 292, 15.11.1996, s. 12.
(2) EGT L 34, 9.2.2000, s. 16.
(3) EGT L 122, 3.5.2001, s. 8.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

BESLUT nr 4/2000 AV ASSOCIERINGSRÅDET EG–RUMÄNIEN
av den 10 april 2001
om antagande av genomföranderegler för tillämpning av de bestämmelser om statligt stöd som
avses i artikel 64.1 iii och 64.2 i enlighet med artikel 64.3 i Europaavtalet om upprättande av en
associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien,
å andra sidan, samt i artikel 9.1 iii och 9.2 i protokoll 2 om EKSG-produkter till det avtalet
(2001/390/EG)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

(4)

Denna övervakningsmyndighet kommer att ansvara för
analys av befintliga och framtida individuella stöd och
stödprogram i Rumänien och yttra sig om huruvida
dessa är förenliga med artikel 64.1 iii och 64.2 i Europaavtalet samt artikel 9.1 iii, 9.2 och 9.4 i protokoll 2 om
EKSG-produkter till Europaavtalet.

(5)

Rumänien kommer när landet fastställer de regler som
är nödvändiga för att säkerställa en effektiv tillsyn,
särskilt att säkerställa att övervakningsmyndigheten i tid
får all relevant information från de andra statliga avdelningarna på central, regional och lokal nivå.

(6)

Europeiska gemenskapernas kommission kommer
genom tillämpliga gemenskapsprogram att bistå övervakningsmyndigheten genom att tillhandahålla dokumentation, utbildning, studieresor och annat relevant
tekniskt bistånd.

med beaktande av Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, särskilt artikel
64.3 i detta,

med beaktande av protokoll 2 om EKSG-produkter till Europaavtalet, särskilt artikel 9.3 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 64.3 i Europaavtalet skall associeringsrådet
inom tre år efter avtalets ikraftträdande genom beslut
anta nödvändiga regler för genomförandet av punkterna
1 och 2 i den artikeln.

(2)

I enlighet med artikel 64.2 i Europaavtalet skall
begreppet ”offentligt stöd” såsom det definieras i artikel
64.1 iii i Europaavtalet bedömas på grundval av de kriterier som följer av tillämpningen av reglerna i artikel 87 i
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
och omfattar därmed stöd som ges av en stat eller med
hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, vilket
stöd snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen
genom att gynna vissa företag eller viss produktion, i
den utsträckning det påverkar handeln mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien (statligt stöd).

(3)

Rumänien kommer att utse en statlig institution eller
förvaltning till övervakningsmyndighet med ansvar för
frågor om statligt stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Härmed antas genomförandereglerna för tillämpning av de
bestämmelser om statligt stöd som avses i artikel 64.1 iii och
64.2 i enlighet med artikel 64.3 i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan,
och i artikel 9.1 iii och 9.2 i protokoll 2 om EKSG-produkter
till Europaavtalet, i deras lydelse enligt bilagan till detta beslut.
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Artikel 2
Dessa genomföranderegler träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att de antagits.
Utfärdat i Bryssel den 10 april 2001.
På associeringsrådets vägnar
A. LINDH

Ordförande
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GENOMFÖRANDEREGLER
för tillämpning av de bestämmelser om statligt stöd som avses i artikel 64.1 iii och 64.2 i enlighet
med artikel 64.3 i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, samt i artikel 9.1 iii och
9.2 i protokoll 2 om EKSG-produkter till det avtalet
ÖVERVAKNINGSMYNDIGHETERNAS ÖVERVAKNING AV STATLIGT
STÖD

Artikel 1
Övervakningsmyndigheternas övervakning av statligt stöd
Om inte annat följer av gällande förfaranderegler i Europeiska
gemenskapen (gemenskapen) och Rumänien skall beviljandet
av statligt stöd övervakas och bedömas vad gäller dess förenlighet med Europaavtalet av de ansvariga övervakningsmyndigheterna i gemenskapen respektive i Rumänien. Övervakningsmyndigheten i gemenskapen skall vara Europeiska gemenskapernas kommission (kommissionen) och i Rumänien
Konkurrenskontoret och Konkurrensrådet.

LEDNING FÖR ENSKILDA FALL

Artikel 2
Kriterier för förenlighet
1.
Bedömningen av huruvida individuella stöd och stödprogram är förenliga med Europaavtalet, i enlighet med artikel 1 i
dessa regler, skall göras på grundval av de kriterier som följer
av tillämpningen av bestämmelserna i artikel 87 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, inbegripet gällande
och framtida sekundärlagstiftning, ramar, riktlinjer och andra
relevanta förvaltningsåtgärder som gäller i gemenskapen samt
rättspraxis i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt och
domstol och varje beslut som fattas av associeringsrådet enligt
artikel 4.3.

mån dessa inte offentliggörs utan särskilt bringas till samtliga
medlemsstaters kännedom.
3.
Om Rumänien inte invänder mot sådana förändringar
inom tre månader efter mottagandet av den officiella underrättelsen om dem, skall dessa förändringar utgöra kriterier för
förenlighet i enlighet med punkt 1. Om Rumänien invänder
mot sådana förändringar och med beaktande av den tillnärmning av lagstiftning som avses i Europaavtalet skall samråd ske
i enlighet med artiklarna 7 och 8.
4.
Samma principer skall tillämpas på andra betydelsefulla
förändringar i gemenskapens politik för statligt stöd.
Artikel 3
Försumbart stöd
Stödprogram eller individuella stöd som inte inbegriper exportstöd och som ligger under den tröskel som tillämpas i gemenskapen för försumbart stöd (1) skall anses ha endast en
försumbar effekt på konkurrensen och handeln mellan parterna
och skall därför inte omfattas av dessa regler. Denna artikel
skall inte tillämpas på industri som omfattas av Fördraget om
upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, på
varvsindustri, transport eller stöd till utgifter i samband med
jordbruk eller fiske.
Artikel 4
Avvikelser
1.
I enlighet med och inom ramen för artikel 64.4 a i Europaavtalet skall Rumänien betraktas som ett område som
motsvarar de områden i gemenskapen som avses i artikel
87.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
2.
Övervakningsmyndigheterna skall gemensamt utvärdera
det maximala stödet och den särskilda regionala omfattningen
av de områden i Rumänien som är berättigade till nationellt
regionalt stöd. De skall lägga fram ett gemensamt förslag för
associeringskommittén, vilken skall fatta ett beslut om detta.

Om stöd och stödprogram avser produkter som omfattas av
protokoll 2 till Europaavtalet, skall den första meningen i
denna punkt tillämpas fullt ut, med det undantaget att bedömningen inte skall göras på grundval av de kriterier som följer av
tillämpningen av reglerna i artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen utan på grundval av de
kriterier som följer av tillämpningen av reglerna om statligt
stöd i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

3.
Övervakningsmyndigheterna kan vid behov och på
begäran av Rumänien gemensamt utvärdera de problem som
uppkommer vid genomförandet av gemenskapens regelverk i
fråga om statligt stöd som beviljas av Rumänien under övergången till marknadsekonomi. Utvärderingen av sådana
problem skall inte omfatta sektorerna jordbruk, fiske, kol och
stål och inte heller känsliga sektorer (bilindustri, konstfiberindustri och varvsindustri) för vilka särskilda gemenskapsordningar finns. Övervakningsmyndigheterna skall i förekommande fall lägga fram ett gemensamt förslag för associeringsrådet som kan fatta ett beslut.

2.
Rumäniens övervakningsmyndighet skall underrättas om
alla rättsakter om antagande, avskaffande eller ändring av de
gemenskapskriterier för förenlighet som avses i punkt 1, i den

(1) Gemenskapens nuvarande tröskel för försumbart stöd är enligt
kommissionens meddelande om försumbart stöd (EGT C 68,
6.3.1996, s. 9) 100 000 euro i sammanlagt stöd per företag under
en treårsperiod.
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godtagbar lösning som tar hänsyn till de olika viktiga intressen
som berörs.
Artikel 8

Granskning av visst stöd

Problemlösning

1.
Om ett stödprogram eller enskilt stöd uppgår till mer än
3 miljoner euro får den berörda övervakningsmyndigheten,
oavsett om stödet omfattas av ramar och riktlinjer i gemenskapen, för granskning hänskjuta det till underkommittén för
konkurrenspolitik och statligt stöd. Underkommittén får lämna
en rapport till associeringskommittén, som får anta lämpliga
beslut eller rekommendationer angående stödprogrammets eller
det enskilda stödets förenlighet med Europaavtalet och dessa
regler.

1.
När samråd enligt artikel 7 inte leder till en ömsesidigt
godtagbar lösning skall, på begäran av endera parten inom tre
månader från det att begäran har framställts, ett åsiktsutbyte
äga rum i den underkommitté för konkurrenspolitik och statligt stöd som har inrättats inom ramen för Europaavtalet.

2.
Det huvudsakliga syftet med sådana beslut eller rekommendationer skall vara att undvika att försvarsåtgärder av
kommersiell karaktär tillgrips som följd av stödet i fråga.
3.
Associeringskommittén får besluta att ytterligare utöka de
möjligheter till granskning som anges i denna artikel.

2.
Om detta åsiktsutbyte inte leder till en ömsesidigt
godtagbar lösning eller om den tidsfrist som avses i punkt 1
har löpt ut, kan frågan hänskjutas till associeringskommittén
som kan avge rekommendationer till en lösning av frågan.
3.
Dessa förfaranden skall inte påverka tillämpningen av
någon åtgärd enligt artikel 64.6 i Europaavtalet eller artikel 9.3
i protokoll 2 om EKSG-produkter till Europaavtalet. Handelsinstrument bör dock vidtas endast som en sista utväg.
Artikel 9

Artikel 6

Sekretess och konfidentiell information

Begäran om information

1.
Med avseende på artikel 64.7 i Europaavtalet skall ingen
övervakningsmyndighet vara skyldig att lämna information till
den andra myndigheten, om denna information inte kan
utlämnas till den begärande myndigheten utan att det strider
mot lagen hos den myndighet som innehar informationen.

Närhelst någon av parternas övervakningsmyndigheter blir
medveten om att ett stödprogram eller ett individuellt stöd
tycks påverka viktiga intressen för denna part får övervakningsmyndigheten begära information om detta från den ansvariga
myndigheten. Under alla omständigheter skall båda övervakningsmyndigheterna sträva efter att hålla varandra underrättade
om viktiga händelser som kan vara av praktiskt intresse för den
andra parten.
Artikel 7
Samråd och mellanstatligt samarbete
1.
När kommissionen eller Rumäniens övervakningsmyndighet anser att beviljande av statligt stöd på det territorium
som den andra myndigheten är ansvarig för väsentligen
påverkar för denna viktiga intressen, får den begära samråd
med den andra myndigheten och till följd därav begära att den
andra partens övervakningsmyndighet inleder lämpliga förfaranden i syfte att vidta åtgärder för rättelse. Detta hindrar inte
att parterna vidtar andra åtgärder i enlighet med gällande
lagstiftning på området och inskränker inte den frihet som den
myndighet som mottar begäran har att fatta beslut inom ramen
för Europaavtalet.
2.
Den övervakningsmyndighet till vilken begäran riktas
skall utförligt och välvilligt överväga de synpunkter och fakta
som den begärande myndigheten lägger fram, särskilt de
påstått skadliga effekterna på den begärande partens viktiga
intressen.
3.
De övervakningsmyndigheter som samråder enligt denna
artikel skall, utan att det påverkar deras rättigheter eller skyldigheter, sträva efter att inom tre månader finna en ömsesidigt

2.
Vardera övervakningsmyndigheten samtycker till att all
information som har lämnats till den av den andra myndigheten i förtroende skall förbli konfidentiell.

ÖPPENHET

Artikel 10
Förteckning över olika stöd
1.
Kommissionen skall enligt tillämpliga gemenskapsprogram bistå Rumänien med att, på samma grundvalar som i
gemenskapen, upprätta och därefter uppdatera en förteckning
över landets stödprogram och individuella stöd i syfte att säkerställa och kontinuerligt förbättra öppenheten.
2.
Kommissionen skall regelbundet informera Rumänien om
den dokumentation som den framställer i liknande syfte för
gemenskapens medlemsstater.
Artikel 11
Ömsesidig information
Båda parter skall säkerställa öppenheten angående statligt stöd
genom att regelbundet och ömsesidigt tillhandahålla publikationer och utbyta information om gällande politik för statligt
stöd.
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ÖVRIGT

Artikel 12
Administrativt bistånd (språk)
Kommissionen och Rumäniens övervakningsmyndighet skall ordna med de praktiska arrangemangen för
ömsesidigt bistånd eller andra lämpliga lösningar, särskilt när det gäller översättningar.

22.5.2001

22.5.2001
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RÅDETS BESLUT
av den 14 maj 2001
om utnämning av en belgisk ordinarie ledamot i Regionkommittén
(2001/391/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,
med beaktande av rådets beslut av den 26 januari 1998 (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i
Regionkommittén, och
av följande skäl:
En plats som ordinarie ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Joseph MARITE avgång, vilket
meddelats rådet den 30 januari 2001.
Den belgiska regeringens förslag har beaktats.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Karl-Heinz LAMBERTZ utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för Joseph MARITE
under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 25 januari 2002.
Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2001.
På rådets vägnar
A. LINDH

Ordförande

(1) EGT L 28, 4.2.1998, s. 19.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 4 maj 2001
om ändring för fjärde gången av beslut 2000/284/EG om upprättande av en förteckning över
godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från tredje land
[delgivet med nr K(2001) 1172]
(Text av betydelse för EES)

(2001/392/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli
1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och
importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och
embryon som inte faller under de krav som fastställs i de
specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv
90/425/EEG (1), senast ändrat genom kommissionens beslut
95/176/EG (2), särskilt artikel 17.3 b i detta, och
av följande skäl
Genom kommissionens beslut 2000/284/EG upprättades en förteckning över godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från
tredje land (3), senast ändrat genom beslut 2000/
169/EG (4).

(1)

De behöriga myndigheterna i Kanada och Schweiz har
officiellt underrättat kommissionen om att de i enlighet
med bestämmelserna i direktiv 92/65/EEG godkänt
ytterligare två respektive en station vardera för insamling
av sperma från hästdjur.

(2)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

268, 14.9.1992, s. 54.
117, 24.5.1995, s. 23.
94, 14.4.2000, s. 35.
60, 1.3.2001, s. 62.

(3)

Förteckningen bör ändras på grundval av de nya
uppgifter som erhållits från det berörda tredje landet,
och för tydlighetens skull bör ändringarna markeras i
bilagan.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut 2000/284/EG skall ersättas av bilagan till
detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 4 maj 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

1 Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version
2 Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi —
ISO-kod

SV

3 Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas maa —
Tredje land
4 Nombre del centro autorizado — Den godkendte tyrestations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνοµα του εγκεκριµένου
κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome
aprovado — Hyväksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn

6 Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority —
Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de aprovação —
Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet
7 Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθµός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément —
Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer
8 Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ηµεροµηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di
approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet
1: 7.3.2001
2

3

4

5

6

7

8

ARGENTINA

Haras El Atalaya

91 Cuartel 17
Arrecifes
Buenos Aires

SENASA

I-E14
(Integral-Equino 14)

27.3.1998

AU

AUSTRALIA

Belcam Stud Artificial Breeding Centre

Armstrong Road
Biddaddaba, Qld 4275

AQIS

Qld-AB-01

25.3.1998

AU

Alabar Bloodstock Corporation

Koyuga (Near Echuca)
Victoria 3622

AU

Beef Breeding Services,
Qld DPI

Grindle Rd, Wacol
Qld 4076

AU

Kinnordy Stud
Mr H. Schmorl.

MS 465, Cambooya
Qld 4358
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5 Dirección del centro autorizado — Den godkendte tyrestations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — ∆ιεύθυνση του
εγκεκριµένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende
centrum — Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Tjurstationens adress

2

3

BULGARIA

BR

BRAZIL

BY

BELARUS

BZH

BOSNIA-HERZEGOVINA

CA

CANADA

5

6

7

8

SV

BG

4
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CFIA

4-EQ-01

23.2.2000

CA

Amstrong Brothers

14709 Hurontario Street
Inglewood, ON, L0N 1K0

CFIA

5-EQ-01

02/1997

CA

Zorgwijk Stables Ltd

508 Mt. Pleasant Road, R.R.2
Brantford, ON, N3T 5L5

CFIA

5-EQ-02

6.4.1999

CA

Tara Hills Stud

13700 Mast Road, R.R.4
Port Perry, ON, L9L 1B5

CFIA

5-EQ-03

26.1.2000

CA

Taylorlane Farm

R.R.#2
Orton, ON, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-04

13.1.2000

CA

Earl Lennox

R.R.2
Orton, ON, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-05

15.3.2000

CA

Rideau Field Farm

756 Heritage Drive, R.R.4
Merrickville, ON

CFIA

5-EQ-06

05/1998

CA

Glengate Farms

PO Box 220, 8343 Walker's Line
Campbellville, ON, L0P 1B0

CFIA

5-EQ-07

31.1.1995

CA

Gencor The Genetic Corporation

R.R.#5
Guelph ON, N1H 612

CFIA

5-EQ-08

01/1997

CA

Jou Veterinary Service

2409 Alps Road, R.R. 1
Ayr Ontario

CFIA

5-EQ-07

30.10.2000

CA

AE Breeding Farm
Dr. Mike Zajac

9619 McGowan Road
Mount Albert
Ontario L0G 1M0

CFIA

5-EQ-10

2.3.2000

22.5.2001

89 Rang St-André
St-Bernard de Lacolle
Co. St-Jean, QUE J0J 1V0
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Ferme Canaco

2

3

CA
SWITZERLAND

CH

CU

CUBA

CY

CYPRUS

CZ

CZECH REPUBLIC

DZ

ALGERIA

EE

ESTONIA

GL

GREENLAND

HR

CROATIA

HU

HUNGARY

IL

ISRAEL

IS

ICELAND

LI

LITHUANIA

LV

LATVIA

MA

MOROCCO

MK

FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

MT

MALTA

7

8

Equine Reproduction Services

Box 877, Turner Valley
Alberta, T0L 2A0

CFIA

7-EQ-01

20.11.2000

Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto
Federale dell'allevamento equino Avenches

CH-1580 Avenches

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-4E

13.2.1997

Besamungsstation Pferde,
Gestüt Hanaya

Expohof
CH-8165 Schleinikon

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-8E

6.5.1999

Gunnarsholt

Saedingastod
Gunnarsholti
851 Hella

Iceland Veterinary
Services

H001

20.12.1999

L 138/25

CHILE

6
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CL

5

SV

CH

4
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2

3

MAURITIUS

MX

MEXICO

NZ

NEW ZEALAND

PL

POLAND

PY

PARAGUAY

RO

ROMANIA

RU

RUSSIA

SI

SLOVENIA

SK

SLOVAK REPUBLIC

TN

TUNISIA

UA

UKRAINE

US

USA

5

6

7

8

SV

MU

4
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APHIS

00AR001-EQS

19.7.2000

US

Specifically Equine Veterinary Service

910 W. Hwy 246
Buellton, CA

APHIS

97CA001-EQS

20.5.1997

US

Kellog Arabian Horse Center

3801 W. Temple Ave
Pomona, CA

APHIS

97CA002-EQS

22.5.1997

US

Mariana Farm

Valley Center, CA

APHIS

98CA001-EQS

14.11.1997

US

Advanced Equine Reproduction

1145 Arroyo Mesa Road
Solvang, CA

APHIS

98CA002-EQS

12.8.1997

US

Pacific International Genetics

14300 Jackson Road
Sloughhouse, CA

APHIS

98CA003-EQS

23.1.1998

22.5.2001

PO Box 90
Mt Holly, AR 71758
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The Old Place

2

3

4

5

6

7

8

APHIS

98CA004-EQS

23.2.1998

US

Anaheim Hills Saddle Club

6352 E. Nohl Ranch Road
Anaheim, CA

APHIS

98CA005-EQS

23.3.1998

US

Valley Oak Ranch

10940 26 Mile Road
Oakdale, CA

APHIS

99CA006-EQS

2.4.1999

US

Jeff Oswood Stallion Station

21860 Ave 160
Porterville, CA

APHIS

99CA007-EQS

8.4.1999

US

Magness Racing Ventures

4050 Casey Ave
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

00CA008-EQS

10.12.1999

US

Honor Bright Farms

9049 E. Shaw Ave
Clovis, CA 93611

APHIS

00CA009-EQS

16.12.1999

US

Crawford Stallion Services

34520 DePortola
Termecula, CA 92592

APHIS

00CA010-EQS

20.1.2000

US

Exclusively Equine Reproduction

28753 Valley Center Road
Temecula, CA 92082

APHIS

00CA011-EQS

2.3.2000

US

Candlewood Equine

2 Beaver Pond Lane
Bridgewater, CT 06752

APHIS

00CT001-EQS

1.3.2000

US

Peterson & Smith Reproduction Center

15107 S.E. 47th Ave
Summerfield, FL 34491

APHIS

00FL001-EQS

10.1.2000

US

Silver Maple Farm

6621 Daniels Road
Naples, FL 34109

APHIS

00FL002-EQS

26.1.2000

US

Burchett Training Center

826 Knox Chapel Road
Social Circle, GA

APHIS

98GA002-EQS

23.4.1998

US

Double L Quarter Horse

1881 E. Berry Road
Cedar Rapids, IA

APHIS

96IA001-EQS

2.1.1996

US

Jim Dudley Quarter Horses

Rt. 1, Box 137
Latimer, IA

APHIS

98IA002-EQS

26.5.1998
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2501 Santa Barbara Ave
Los Olivos, CA
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Alamo Pintado Equine Clinic
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3

4

5

6
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APHIS

99IN001-EQS

16.12.1999

US

Ed Mudlick

4333 Straightline Pike
Richmond, IN 47374

APHIS

00IN002-EQS

13.3.2000

US

Gumz Farms Quarter Horses

7491 S 100 W
North Judson, IN 46366

APHIS

00IN003-EQS

3.7.2000

US

Kentuckiana Farm

PO Box 11743
Lexington, KY

APHIS

97KY001-EQS

16.10.1997

US

Castleton Farm

2469 Iron Works Pike
PO Box 11889
Lexington, KY 40511

APHIS

98KY002-EQS

13.8.1998

US

Hamilton Farm

66 Woodland Mead
PO Box 2639
South Hamilton, MA 01982

APHIS

98MA001-EQS

30.3.1998

US

Select Breeders Service, Inc.

1088 Nesbitt Road
Colora Maryland

APHIS

98MD001-EQS

US

Imperial Egyptian Stud

2642 Mt. Carmel Road
Parkton, MD 21120

APHIS

00MD002-EQS

18.7.2000

US

Harris Paints

27720 Possum Hill Road
Federalsburg, MD 21632

APHIS

00MD003-EQS

25.9.2000

US

Midwest Station II

16917 70th Street NE
Elk River, MN 55330

APHIS

00MN001-EQS

16.5.2000

US

Schemel Stables Collection Facility

986 PCR, Co. Road 810
Perryville, MO

APHIS

99MO001-EQS

15.12.1999

US

Equine Reproduction Facility

137 Speaks Road
Advance, NC

APHIS

97NC001-EQS

21.8.1997

US

Walnridge Farm, Inc.

Hornerstown-Arneytown Road
Cream Ridge, NJ

APHIS

96NJ003-EQS

14.8.1996

US

Cedar Lane Farm

40 Lambertville Headquarters Road
Lambertville, NJ

APHIS

96NJ004-EQS

4.9.1996

22.5.2001

123 West 200
South Huntington, IN
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Grandview Farms
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US
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3

4

5

6

7
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APHIS

97NJ005-EQS

17.3.1997

US

Kentuckiana Farm of NJ

18 Archertown Road
New Egypt, NJ

APHIS

99NJ006-EQS

30.7.1999

US

Southwind Farm

29 Burd Road,
Pennington, NJ 08534

APHIS

00NJ007-EQS

13.7.2000

US

Blue Chip Farm

807 Hogagerburgh Road
Wallkill, NY 12859

APHIS

00NY001-EQS

31.8.2000

US

Sunny Gables Farm

282 Rt. 416
Montgomery, NY 12549

APHIS

00NY002-EQS

24.7.2000

US

Autumn Lane Farm

7901 Panhandle Road
Newark, OH

APHIS

99OH001-EQS

19.5.1999

US

Paws UP Quarter Horses

Route 1 Box 43-1
Purcell, OK 73080

APHIS

00OK002-EQS

11.4.2000

US

Bryant Ranch

11777 NW Oak Ridge Road
Yamhill, OR

APHIS

98OR001-EQS

19.2.1998

US

Honahlee Equine Semen Collection Facility

14005 SW Tooze Road
Sherwood, OR 97140

APHIS

99OR001-EQS

26.10.2000

US

Kosmos Horse Breeders

372 Littlestown Road
Littlestown, PA 17340

APHIS

97PA001-EQS

19.3.1997

US

Hanover Shoe Farm

Route 194 South
PO Box 339
Hanover, PA 17331

APHIS

97PA002-EQS

28.3.1997

US

Nandi Veterinary Associates

3244 West Sieling Road
New Freedom, PA

APHIS

97PA003-EQS

22.9.1997

US

Babcock Ranch Semen Collection Center

Rt. 2, Box 357
Gainsville, TX

APHIS

97TX001-EQS

2.6.1997

US

Select Breeders

Rt. 3, Box 196
Aubrey, TX

APHIS

97TX002-EQS

1.2.1997
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Peretti's Farm
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2

3

4

5

6

7
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Floyd Moore Ranch

Route 2, Box 293 Huntsville, TX

APHIS

98TX003-EQS

12.5.1998

US

Carol Rose Quarter Horse Ranch

Rt. 2, Box 136-1
Gainesville, TX

APHIS

99TX005-EQS

15.3.1999

US

Riverside Ranch

4150 FM 113 North Weatherford, TX

APHIS

99TX006-EQS

16.4.1999

US

Bluebonnet Farm

746 FM 529
Bellville, TX 77418

APHIS

00TX007-EQS

25.1.2000

US

Alpha Equine Breeding Center

2301 Boyd Road
Granbury, TX 76049

APHIS

00TX008-EQS

28.2.2000

US

Thistlewood Farm

PO Box 52,
Kerrville, TX 78029

APHIS

00TX009-EQS

23.3.2000

US

Joe Landers Breeding Facility

4322 Tintop Road
Weatherford, TX 76087

APHIS

00TX010-EQS

11.4.2000

US

Willow Tree Farm

10334 Strittmatter,
Pilot Point, TX 76258

APHIS

00TX011-EQS

28.4.2000

US

Green Valley Farm

3952 PR 2718,
Aubrey, TX 76227

APHIS

00TX012-EQS

28.4.2000

US

Roanoke AI Labs, Inc.

8535 Martin Creek Road
Roanoke, VA

APHIS

96VA001-EQS

14.11.1996

US

Commonwealth Equine Reproduction Center

16078 Rockets Mill Road
Doswell, VA 23047

APHIS

00VA002-EQS

9.8.2000

US

Tylord Farm

Route 22A
Benson, VT

APHIS

97VT001-EQS

25.3.1997

US

Hass Quarter Horses

W9821 Hwy 29
Shawano, WI

APHIS

97WI001-EQS

29.5.1997

ZA

SOUTH AFRICA

22.5.2001

URUGUAY
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 4 maj 2001
om fastställande av djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av specifikt patogenfria ägg från
tredje land och om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstater
tillåter import av sådana ägg
[delgivet med nr K(2001) 1174]
(Text av betydelse för EES)

(2001/393/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT
(7)

Medlemsstater
inte anses fria
men som kan
tier för denna

(8)

SPF-ägg får endast användas i anläggningar där de måste
förstöras eller på annat sätt behandlas efter användning,
på ett sådant sätt att varje risk för sjukdomsspridning
förhindras.

(9)

Specifikt patogenfria (SPF) ägg är kläckägg som används
till diagnosförfaranden i laboratorier, vid framställning
av och försök med vaccin och för forskningsändamål
och farmaceutiska ändamål, och de måste vara märkta
med stämpel.

Ett djurhälsointyg måste upprättas för denna kategori av
ägg, liksom en motsvarande förteckning över tredje
länder som tillåts använda detta intyg för export av
sådana ägg till gemenskapen.

(10)

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

I rådets förordning (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober
1975 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar (3) fastställs
kraven för märkning av kläckägg, och i tillämpningsföreskrifterna i förordning (EEG) nr 1867/77 (4) fastställs
närmare bestämmelser för märkning av kläckägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/539/EEG av den 15
oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och
kläckningsägg (1), senast ändrat genom direktiv 1999/90/EG (2),
särskilt artikel 23, artikel 24.2, artikel 26, och artikel 27a i
detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

SPF-ägg är otjänliga som livsmedel.

(4)

SPF-ägg har inte som sådana definierats i gemenskapslagstiftningen, och därför måste en särskild definition
fastställas.

(5)

SPF-ägg måste produceras i enlighet med den giltiga
Europafarmakopén (5) i vilken kraven fastställs.

(6)

Dessa särskilda egenskaper bör förhindra att aviär
influensa, newcastlesjuka och andra relevanta fjäderfä-

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

sjukdomar förs in i gemenskapen, under förutsättning
att samtliga övriga bestämmelser i detta beslut tillämpas.

EGT L 303, 31.10.1990, s. 6.
EGT L 300, 23.11.1999, s. 19.
EGT L 282, 1.11.1975, s. 100.
EGT L 209, 17.8.1977, s. 1.
Tredje upplagan, Europarådet, 1997.

vill importera SPF-ägg från länder som
från newcastlesjuka och aviär influensa,
erbjuda tillfredsställande djurhälsogaranspecifika produkt.

Artikel 1
I detta beslut avses med ”specifikt patogenfria ägg” (SPF), kläckningsägg så som dessa definierats i artikel 2.2 i rådets direktiv
90/539/EEG, vilka härrör från ”kycklingflockar fria från specifika patogener” så som dessa beskrivits i Europafarmakopén
och som endast är avsedda att användas till diagnostik, forskning och farmakologi.

Artikel 2
1.
Medlemsstater skall tillåta import av SPF-ägg från de
tredje länder eller delar av tredje länder som finns upptagna i
bilaga I, förutsatt att de uppfyller kraven för motsvarande
djurhälsointyg enligt bilaga II och att de åtföljs av ett sådant
intyg, korrekt ifyllt och undertecknat.
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2.
Medlemsstater skall endast tillåta import av SPF-ägg när
dessa är märkta med en stämpel som anger landets ISOnummer och anläggningens kontrollnummer och samma
uppgifter finns, klart synliga och läsbara, på förpackningen, så
att det framgår att leveransen innehåller denna specifika
produkt. Dessutom skall sändningen sedan den har genomgått
importkontroll transporteras direkt till sin slutgiltiga bestämmelseort. Märkningen skall motsvara de allmänna krav för
saluföring av ägg som fastställs i artikel 6 i förordning (EEG) nr
2782/75 i dess senaste lydelse, och i tillämpningsföreskrifterna
i förordning (EEG) nr 1867/77.

22.5.2001

behandlas efter användningen, på ett sådant sätt att all risk för
sjukdomsspridning förhindras.
Artikel 4
Detta beslut gäller för specifikt patogenfria ägg för vilka det
utfärdas intyg från och med den 30 april 2001.
Artikel 5
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 4 maj 2001.

Artikel 3
Oanvända ägg, allt förpackningsmaterial samt alla restdelar och
restprodukter från äggen måste förbrännas eller på annat sätt

På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
De tredje länder som tillåts använda det intyg som fastställs i bilaga II till detta beslut för import av specifikt patoganfria
(SPF) ägg till Europeiska unionen, är de länder som upptagits i del I av bilagan till rådets beslut 79/542/EEG.
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BILAGA II
DJURHÄLSOINTYG
för specifikt patogenfria (SPF) ägg avsedda för leverans till Europeiska gemenskapen
Efter kontrollen vid import skall denna försändelse transporteras direkt till sin bestämmelserort.
1.

Avsändare (fullständigt namn och adress)

2.

HÄLSOINTYG
Nr.

3.

Mottagare (fullständigt namn och adress)

4.

Ursprungsland

5.

BEHÖRIG MYNDIHGET

6.

Lastningsplats

ORIGINAL

5.1 Ministerium:
5.2 Avdelning:

7.

UTFÄRDANDE BEHÖRIG (LOKAL) MYNDIGHET

8.

Transportmedel (1)

9.

Adress till den ursprungliga uppfödningsanläggningen

10.1

Bestämmelsemedlemsstat:

10.2

Bestämmelseort (fullständigt namn och adress)

11. Den ursprungliga uppfödningsanläggningens/
-anläggningarnas kontrollnummer

12.

Uppgifter för att identifiera sändningen (inkluvsive
ev. plomberingsnummer för containrar)

13. Äggmärke (inklusive anläggningsnummer och
ursprungslandets ISO-nummer)

14.

Kvantitet (med bokstäver och siffror)
14.1 Antal ägg:
14.2 Antal förpackningar:
14.3 Nettovikt:

Anmärkningar:

a) Det skall finnas ett särskilt intyg för varje sändning
kläckägg som transporteras i samma järnvägsvagn,
lastbil, flygplan eller fartyg och som sänds till
samma bestämmelseort.

b) Intyget i original skall medfölja sändningen till dess att
den når gränskontrollstationen.
c) Intyget skall fyllas i samma dag som lastningen sker,
och alla tidsfrister som det hänvisas till hänför sig till
detta datum.

(1) Ange transportmedel och registreringsnummer eller inregistrerat namn, beroende på omständigheterna.
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15. Undertecknad, som är officiell veterinär, intygar härmed i enlighet med bestämmelserna i direktiv 90/539/EEG
Hälsoinformation
1. att de SPF-ägg som beskrivs i detta intyg kommer från hönsflockar som uppfyller följande krav:
a) De är fria från specifika patogener så dom dessa beskrivits i Europafarmakopén (2), och alla försök och kliniska
undersökningar som krävs för denna specifika status har gett gynnsamma resultat inklusive negativa testresultat
avseende aviär influensa och newcastlesjuka vid provtagning inom 30 dagar före expediereing.
b) De har undersökts kliniskt minst en gång per vecka enligt beskrivning i Europafarmakopén(2) och inga kliniska
tecken på eller misstankar om sjukdom har framkommit.
c) De har under en längre tid än sex veckor förvarats i följande anläggning(ar) vilken/vilka officiellt
godkänts i enlighet med krav som minst motsvarar de bestämmelser som fastställs i bilaga II till direktiv
90/539/EEG: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
— för vilken godkännandet inte upphävts eller dragits in,
— vilken/vilka inte är föremål för någon restriktion när det gäller djurhälsan.
d) De har under den i puntk c angivna tiden inte haft någon kontakt med fjäderfä som inte uppfyller de krav som
fastställts i detta intyg eller med vilda fåglar.
2. att äggen har märkts med färgat bläck så som utvisats i punkt 13 av intyget.
3. att äggen insamlats fr.o.m. den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t.o.m. den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (datum).
4. att äggen transporteras i engångsförpackningar som används för första gången:
a) som enbart innehåller ägg som kommer från samma anläggning,
b) som är tydligt märkta så att följande framgår:
—
—
—
—
—

ursprungslandets namn
SPF-ägg som endast får användas till diagnostik, forskning och farmakologi
antal ägg
produktionsanläggningens namn, adress och kontrollnummer
bestämmelsemedlemsstat

c) som är förslutna i enlighet med behörig myndighets föreskrifter för att undvika varje möjlighet till utbyte av
innehållet och som skall vara läckagefria.
5. att de fordon i vilka förpackningar som nämns i punkt 4 ovan förvarats, har rengjorts och desinficerats före
lastning i enlighet med behörig myndighets förskrifter.
16. Detta intyg är giltigt i fem dagar.
Utfärdat i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J
Stämpel (4)

den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................
(Den officielle veterinärens underskrift) (4)

................................................................................
(Namn med versalser, befattning och titel)

(2) Treje upplagan, Europarådet, 1997.
(3) Den godkända ursprungsanläggningens kontrollnummer.
(4) Underskriftens och stämpelns färg måste vara i en annan färg än trycket.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 maj 2001
om ändring för tredje gången av beslut 2001/327/EG om restriktioner när det gäller förflyttning av
djurarter som är mottagliga för mul- och klövsjuka
[delgivet med nr K(2001) 1479]
(Text av betydelse för EES)

(2001/394/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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, och
av följande skäl:
Den aktuella situationen när det gäller mul- och klövsjuka i vissa delar av gemenskapen kan utgöra ett hot
mot djurbesättningar i andra delar av gemenskapen i
samband med utsläppande på marknaden och handel
med levande klövdjur.

(1)

Alla medlemsstater har infört de restriktioner för
förflyttningar av djur av mottagliga arter som fastställs i
beslut 2001/327/EG (3) om restriktioner när det gäller
förflyttning av djurarter som är mottagliga för mul- och
klövsjuka och om upphävande av kommissionens beslut
2001/263/EG, senast ändrat genom beslut 2001/378/
EG (4).

(2)

Mot bakgrund av sjukdomsuvecklingen och resultaten
från de epidemiologiska undersökningar som genomförts i de drabbade medlemsstaterna i nära samarbete
med andra medlemsstater, är det lämpligt att behålla
förbudet mot förflyttningar av djur genom mellanstationer och under ytterligare en period behålla vissa
restriktioner för förflyttningar av mottagliga djur inom
gemenskapen.

(3)

(4)

Det är dock också möjligt att ytterligare lätta på vissa
restriktioner som fastställs i beslut 2001/327/EG.

(5)

Situationen kommer att ses över vid Ständiga veterinärkommitténs möte den 29 maj 2001 och åtgärderna
kommer att anpassas där så krävs.

(6)

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

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 29.
62, 15.3.1993, s. 49.
115, 25.4.2001, s. 12.
132, 15.5.2001, s. 31.

Artikel 1
Artikel 2 i beslut 2001/327/EG skall ersättas med följande:
”Artikel 2
Medlemsstaterna, utom Förenade kungariket, skall säkerställa följande:
1. Transporter av djur av arter som är mottagliga för muloch klövsjuka skall vara förbjudna.
Utan att det påverkar rådets direktiv 64/432/EEG, 91/
68/EEG och 92/65/EEG, skall detta förbud inte gälla
förflyttningar av djur av arter som är mottagliga för
mul- och klövsjuka från den anläggning varifrån de
avsänds
— direkt eller via en uppsamlingscentral till ett slakteri
för omedelbar slakt.
Vid handel inom gemenskapen skall uppsamlingscentralen vara godkänd,
eller
— om det rör sig om djur av andra mottagliga arter än
nötkreatur och svin, direkt eller via en enda uppsamlingscentral till andra anläggningar inom regionen
eller till högst tio destinationsanläggningar belägna
utanför regionen.
Vid förflyttning utanför regionen men inom den
avsändande medlemsstaten via en uppsamlingscentral får förflyttningen ske under förutsättning att
tillstånd har getts av de behöriga myndigheterna på
avsändningsorten.
Vid handel inom gemenskapen skall uppsamlingscentralen vara godkänd. Transporten skall, antingen
den är direkt eller går via en uppsamlingscentral,
vara godkänd av de behöriga myndigheterna på
avsändningsorten och anmälan skall ha gjorts till de
centrala veterinärmyndigheterna i den mottagande
medlemsstaten,
eller
— om det rör sig om nötkreatur och svin, direkt eller
via uppsamlingscentraler till andra anläggningar.
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Vid handel inom gemenskapen med nötkreatur och
svin som avsänds från ett område i en medlemsstat
som har omfattats av restriktioner i enlighet med
artikel 9 i direktiv 85/511/EEG under de tre
månader som föregick utfärdandet av intyget om
godkännande, får transport ske under förutsättning
att tillstånd har getts av de behöriga myndigheterna
på avsändingsorten och anmälan skall ha gjorts till
de centrala veterinärmyndigheterna i den mottagande medlemsstaten,
eller
— för överföring till utvalda betesområden.
Om det rör sig om andra djur än nötkreatur och
svin får sådan förflyttning ske under förutsättning att
tillstånd har getts av de behöriga myndigheterna på
avsändningsorten.
2. Förflyttning av djur som tillåts med stöd av undantagen
i punkt 1 skall ske på följande villkor:
a) Om det rör sig om andra djur av mottagliga arter än
nötkreatur och svin avsedda för handel inom gemenskapen, får dessa under transporten inte komma i
kontakt med djur som inte kommer från samma
avsändningsanläggning, om inte dessa djur
— skall avsändas för slakt, eller
— har sitt ursprung på och kommer från anläggningar i ett område i en medlemsstat i vilket inga
restriktioner i enlighet med artikel 9 i direktiv
85/511/EEG var införda på avsändningsdatumet
och under minst 20 dagar av den uppehållsperiod som avses i punkt 3.
b) Fordon som har använts för transport av levande
djur av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka skall rengöras och desinficeras efter varje transport, och bevis skall uppvisas på att så har skett.
c) Transporten av djur av mottagliga arter till andra
medlemsstater får bara tillåtas sedan den lokala veterinärmyndigheten på avsändningsorten minst 24
timmar i förväg har anmält den till de lokala veterinärmyndigheterna i den mottagande medlemsstaten
och i tillämpliga fall enligt punkt 1 till de centrala
veterinärmyndigheterna i den mottagande medlemsstaten. När det gäller djur av andra mottagliga arter
än nötkreatur och svin skall den lokala veterinärmyn-
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digheten på avändningsorten anmäla transporten till
de centrala veterinärmyndigheterna i transitlandet.
3. När så krävs enligt detta beslut skall de behöriga
myndigheterna på avsändningsorten endast tillåta
förflyttning av djur av mottagliga arter på något av
följande villkor:
— Djur av andra mottagliga arter än nötkreatur och
svin skall vara avsedda för handel inom gemenskapen och skall ha vistats på avsändningsanläggningen under minst 30 dagar innan tillståndet gavs,
eller, om djuren är yngre än 30 dagar, sedan födseln
på ursprungsanläggningen, och inga djur av mottagliga arter får ha införts på anläggningen under denna
period.
— Djur av andra mottagliga arter än nötkreatur och
svin som skall förflyttas inom avsändningsmedlemsstaten skall ha vistats på anläggningen under minst
20 dagar före tillståndet, eller, om djuren är yngre än
20 dagar, sedan födseln på ursprungsanläggningen,
och inga djur av mottagliga arter får ha införts på
anläggningen under denna period.
— Djuren skall förflyttas inom ett område i en
medlemsstat.
— Djuren skall transporteras direkt eller via en
uppsamlingscentral till en slakterianläggning för
omedelbar slakt.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 aa andra
strecksatsen i direktiv 91/628/EEG skall medlemsstaterna säkerställa att djur av arter som är mottagliga för
mul- och klövsjuka inte förflyttas genom mellanstationer som upprättats och godkänts i enlighet med
förordning (EG) nr 1255/97.”
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 21 maj 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

