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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 985/2003
av den 5 juni 2003
om ändring av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1334/1999 på
import av magnesiumoxid med ursprung i Folkrepubliken Kina
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

försäljning, dvs. försäljning direkt från en exportör i det
berörda landet till en importör i gemenskapen. Att det
inte görs någon åtskillnad mellan olika typer av
försäljning kan leda till att åtgärderna kringgås. Parterna
skulle faktiskt kunna fastställa importpriset på en
konstlat hög nivå när varorna importeras till gemenskapen i syfte att undvika betalning av antidumpningstullar. Denna konstlat höga nivå kan uppnås genom att
närstående parter kommer överens om detta eller genom
att priset drivs upp till följd av på varandra följande
försäljning före tullklarering.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22
december 1995 om skydd mot dumpad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan
kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 11.3 i denna,
med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram
efter samråd med rådgivande kommittén, och
(4)

De gällande åtgärderna förefaller därför inte vara tillräckliga för att motverka den skadevållande dumpningen.

(5)

Vidare tas det i de gällande åtgärderna inte hänsyn till de
situationer i vilka importerade varor har skadats före
övergången till fri omsättning i gemenskapen. Det bör i
detta sammanhang påpekas att, eftersom åtgärderna inte
bör gå utöver vad som är nödvändigt för att undanröja
skada, hänsyn bör tas till en eventuell värdeminskning i
samband med skada, innan varorna övergår till fri
omsättning i gemenskapen.

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

1. Gällande åtgärder
(1)

Rådet införde i juni 1999 genom förordning (EG) nr
1334/1999 (2) slutgiltiga antidumpningstullar på import
av magnesiumoxid med ursprung i Folkrepubliken Kina
(nedan kallad ”Kina”). Tullarna hade formen av ett minimiimportpris.

2. Inledande
3. Undersökning
(2)

(3)

Kommissionen meddelade den 13 juni 2002 genom ett
tillkännagivande (nedan kallat ”tillkännagivande om inledande”) som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning (3) att en partiell interimsöversyn skulle
inledas i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen
av de antidumpningsåtgärder som tillämpades på import
till gemenskapen av magnesiumoxid med ursprung i
Kina.
Kommissionen inledde översynen på eget initiativ, i syfte
att undersöka om formen för de gällande åtgärderna var
lämplig. Enligt de nuvarande åtgärderna, som har formen
av ett minimiimportpris, görs det inte någon åtskillnad
mellan försäljningen till närstående parter och
försäljningen till icke-närstående parter, eller mellan
direkt försäljning till gemenskapen och indirekt

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1972/2002 (EGT L 305, 7.11.2002, s. 1).
(2) EGT L 159, 25.6.1999, s. 1.
(3) EGT C 140, 13.6.2002, s. 6.

(6)

Kommissionen underrättade officiellt de exporterande
tillverkare, importörer och användare som den visste var
berörda samt deras intresseorganisationer, företrädare för
det berörda exportlandet och gemenskapstillverkarna om
att förfarandet skulle inledas.

(7)

Berörda parter gavs tillfälle att inom den tid som angavs
i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna sina
synpunkter och begära att bli hörda.

(8)

En handelskammare i det berörda landet, en sammanslutning av gemenskapstillverkare, samt importörer och
handlare i gemenskapen lämnade skriftliga synpunkter.
Alla parter som inom den angivna tidsfristen begärde att
bli hörda, och som visade att det fanns särskilda skäl till
att höra dem, gavs tillfälle till att bli hörda.
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TILL NÄRSTÅENDE
NÄRSTÅENDE PARTER

OCH

ICKE-

(10)

Exportörer som omfattas av åtgärderna kan, när de
exporterar till närstående företag i gemenskapen, fakturera till ett pris som är högre än minimiimportpriset och
därefter utjämna detta pris efter tullklarering. Detta kan
leda till att minimiimportpriset blir verkningslöst,
eftersom det kan innebära att den berörda produkten
faktiskt fortfarande exporteras till gemenskapen under
minimiimportpriset. Detta skulle följaktligen kunna leda
till återförsäljningspriser i gemenskapen som förhindrar
att de med åtgärden avsedda effekterna uppnås, dvs. att
undanröja de skadevållande effekterna av dumpningen.

(11)

Om emellertid de kinesiska exportörernas försäljning till
närstående importörer i gemenskapen omfattades av en
värdetull skulle den allvarliga risken för ett sådant
undanhållande av tull mellan närstående parter vara
avsevärt mycket mindre och en eventuell prismanipulation lättare kunna upptäckas. En värdetull skulle
fastställas på grundval av värdet enligt gällande regler för
fastställande av tullvärdet för varor som importeras till
gemenskapen, såsom de fastställs i gemenskapens tullkodex (1). När det gäller transaktioner mellan icke-närstående parter skall enligt gemenskapens tullkodex värdet
för tulländamål på de varor som importeras normalt
motsvara transaktionsvärdet. För att ett transaktionsvärde mellan närstående parter skall godtas av tullen
måste exportören visa att detta värde ligger mycket nära
ett av de transaktionsvärden som anges i artikel 30 i
gemenskapens tullkodex. Det är en del av tullmyndigheternas dagliga arbete att upptäcka om transaktionsvärden
som fastställts på det viset eventuellt är för lågt satta.
Om tullmyndigheterna upptäcker att internpriset mellan
närstående parter är konstlat lågt beräknar de ett nytt
och högre tullvärde. I gemenskapens tullagstiftning (2)
ges en uttömmande definition av begreppet ”närstående
parter” för tulländamål. Det är därför en del av tullmyndigheternas rutinmässiga verksamhet att fastställa huruvida en transaktion görs mellan närstående parter, och
tullmyndigheterna är därför väl rustade att fastställa
status för de parter som handlar med den berörda
produkten. Om därför en värdetull tillämpades skulle
tullmyndigheterna vara i stånd att upptäcka en oegentlig
värdedeklaration mellan närstående parter och därmed
göra ett kringgående svårare.

(12)

efterföljande undersökningar, inbegripet antiabsorptionsundersökningar, eftersom dessa låga transaktionsvärden
skulle ligga till grund för fastställandet av det nya exportpriset med risk för en ökning av dumpningsmarginalen.
Om det är fråga om värdetull framgår i detta sammanhang de (låga) transaktionsvärdena av de relevanta fraktdokumenten.

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla
uppgifter som den ansåg nödvändiga för att avgöra om
de gällande åtgärderna var lämpliga.

B. FÖRSÄLJNING

11.6.2003

Den tull som skall betalas skall vara baserad på transaktionsvärdet. Om parterna skulle minska transaktionsvärdet skulle detta sannolikt få konsekvenser för

(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253,
11.10.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning
(EG) nr 444/2002 (EGT L 68, 12.3.2002, s. 11).

(13)

Slutligen bör hänsyn också tas till att närstående parter i
högre grad stimuleras att manipulera priserna i händelse
av ett minimiimportpris. Med ett minimiimportpris
skulle prismanipulation till och med kunna leda till att
antidumpningstullen inte betalades alls. Vid en värdetull
däremot skulle eventuella prismanipulationer endast leda
till en lägre tull, eftersom tullen beräknas som en
procentsats av det pris som tas ut. Risken för prismanipulation är därför större vid ett minimiimportpris än vid
en värdetull.

(14)

Gemenskapstillverkarna begärde att det inte skulle göras
någon ändring av åtgärdernas form för transaktioner
mellan närstående importörer. De hävdade att det finns
en risk för att nationella tullmyndigheter inte fastställer
närstående importörers status på ett korrekt sätt. Det
görs gällande att icke-närstående importörer till följd av
detta skulle kunna utge sig för att vara närstående
importörer och därmed oberättigat kunna omfattas av
värdetullen i stället för minimiimportpriset. Såsom anges
ovan har tullmyndigheterna möjlighet att fastställa de
inblandade parternas status. Oavsett formen, dvs. oavsett
om det rör sig om ett minimiimportpris eller en värdetull, är effekten av tullen dessutom densamma, nämligen
att undanröja effekterna av skadevållande dumpning.
Tullen har därför alltid samma effekt, även i den osannolika situationen att importörer oberättigat skulle utge sig
för att vara närstående, samtidigt som den totala risken
för kringgående anses ha minskat.

(15)

Mot bakgrund av ovanstående är slutsatsen också att om
de kinesiska exportörernas försäljning till närstående
parter i gemenskapen omfattades av en värdetull, skulle
riskerna för kringgående av tullen i hög grad minskas.
Gemenskapstillverkarnas begäran att inte ändra formen
på de åtgärder som tillämpas för närstående importörer
avslås därför.

(16)

Gemenskapstillverkarna hävdade också att definitionen
av priset i den föreskrivande delen av förordning (EG) nr
1334/1999 ”nettopriset fritt gemenskapens gräns” fortfarande gör att det är möjligt för importörer att förtulla
varorna vid slutanvändarens tullager och därmed ta med
alla kostnader för logistik som uppkommer mellan ”cif
free out” och ”fritt slutkonsumenten” och att importpriset därför kan vara konstlat högt. Man begärde därför
att lydelsen skulle ändras till ”fritt gemenskapens hamn”.

11.6.2003
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Det tullvärde som fastställs enligt definitionen ”netto fritt
gemenskapens gräns” omfattar emellertid endast transport- och försäkringskostnader för de importerade
varorna samt de lastnings- och hanteringskostnader som
är förenade med transporten av de importerade varorna
till importstället på gemenskapens tullområde. Kostnader
som efter importen uppkommer från gränsen till slutkonsumenten är därför inte inkluderade och begäran
avslås därför såsom ogrundad.

(18)

För att inte kostnaden för åtgärden skulle absorberas
hävdade gemenskapsindustrin också att åtgärden, i syfte
att förebygga eventuell prismanipulation, borde ha
formen av en dubbel tull, dvs. ett minimiimportpris eller
en värdetull, beroende på vilken som var högst. Detta
argument var inte underbyggt och avslogs därför.

(19)

En handelskammare hävdade slutligen att alla transaktioner som sker till ett pris som är lika högt som eller
högre än minimiimportpriset är tillräckliga för att
undanröja skadan, oavsett om dessa transaktioner är
avsedda för en närstående eller en icke-närstående part.
Om en värdetull tillämpas på ett pris som är lika högt
som eller högre än minimiimportpriset skulle skyddet gå
utöver vad som är nödvändigt för att undanröja skada.

(20)

(21)

I detta avseende framhålls det att oavsett åtgärdens form,
dvs. oavsett om det rör sig om ett minimiimportpris eller
en värdetull, är effekten av tullen densamma, dvs. att
undanröja effekterna av skadevållande dumpning. Å
andra sidan, föreslås det inte att värdetullen bör tillämpas
samtidigt med minimiimportpriset, utan i stället för
detta. Såsom anges ovan kan exportörer av produkter
som omfattas av gällande antidumpningsåtgärder dessutom lätt fakturera till ett pris som är konstlat högt (dvs.
högre än minimiimportpriset) när de exporterar till
närstående företag i gemenskapen och därefter utjämna
detta pris efter tullklarering. Detta kan leda till att minimiimportpriset blir verkningslöst och till att de efterföljande återförsäljningspriserna i gemenskapen inte får de
verkningar som är avsedda med åtgärden. Av dessa skäl
och av hänsyn till den allvarliga risken för prismanipulation vid försäljning mellan närstående parter avslås det
av handelskammaren framförda argumentet.

L 143/3

(22)

En importör hävdade att det inte borde göras någon
åtskillnad mellan direkt och indirekt försäljning till
gemenskapen, eftersom detta skulle leda till att importörerna inte behandlades lika. Importörer som köper
produkterna via handlare i tredjeland skulle t.ex. missgynnas jämfört med importörer som köper produkten
direkt från en exportör i det berörda landet, även om alla
inblandade företag var icke-närstående företag.

(23)

För det första bör det erinras om att båda typerna av
tullar leder till att effekterna av skadevållande dumpning
undanröjs och därför är fastställda på samma nivå. För
det andra motiveras åtskillnaden mellan direkt och indirekt försäljning av att det är nödvändigt att begränsa
risken för prismanipulation. Denna risk anses råda i alla
de tillfällen där försäljningen inte görs direkt från en
exportör i Kina till en icke-närstående exportör i gemenskapen, eftersom ett större antal parter är inblandade
och det är svårt för tullmyndigheterna att kontrollera
hela händelseförloppet när försäljningen sker via handlare i tredjeland. Hur allvarlig denna risk är framgår
tydligt av revisionsrättens slutsatser i dess årsrapport för
år 2000 (1). På grund av den stora risk för prismanipulation vid indirekt försäljning, och som anses väga tyngre
än den potentiella nackdelen för importörer som hämtar
sina varor från tredjeland, avslås importörens argument.

(24)

Slutsatsen är därför att försäljningen från exportörer i
Kina direkt till en icke-närstående part i gemenskapen
även i fortsättningen bör omfattas av de minimiimportpriser som konstaterades vara en lämplig åtgärd i den
ursprungliga undersökningen. För att undvika risken för
prismanipulation bör emellertid en värdetull på 27,1 % i
enlighet med vad som tidigare fastställts (2) tillämpas i
alla övriga fall.

D. SKADADE VAROR

(25)

Enligt artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr
2454/93 kan vid fastställande av tullvärdet i fall där
varor har skadats före övergången till fri omsättning en
proportionell fördelning göras av det pris som faktiskt
betalats eller skall betalas. Värdetullarna på skadade varor
följer således sänkningen av de priser som har betalats
eller skall betalas när en vara har skadats, och den tull
som skall betalas minskar automatiskt.

C. DIREKT OCH INDIREKT FÖRSÄLJNING MELLAN
ICKE-NÄRSTÅENDE PARTER

(26)

När det gäller försäljning mellan icke-närstående parter
bör det göras en ytterligare åtskillnad mellan direkt
försäljning (dvs. mellan en importör i gemenskapen och
en exportör i det berörda landet) och indirekt försäljning
(dvs. en försäljning som inte gjorts direkt från en
exportör i det berörda landet till en importör i gemenskapen), eftersom det i det senare fallet föreligger samma
risk för prismanipulation.

När det rör sig om en skadad vara för vilken ett minimiimportpris tas ut, sker det inte automatiskt en
justering nedåt för den tull som skall betalas, dvs. skillnaden mellan minimiimportpriset och nettopriset fritt
gemenskapens gräns före tullklarering. Följden är att om
samma minimiimportpris som tillämpas på varor som
inte har skadats också skulle tillämpas på skadade varor
skulle åtgärderna kunna gå utöver vad som är
nödvändigt för undanröjande av skada.

(1) EGT C 359, 15.12.2001, skälen 1.31 och 1.35.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 1473/93 (EGT L 145, 17.6.1993, s. 1).
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I syfte att undvika ovannämnda situation bör minimiimportpriset när det gäller skadade varor minskas med en
procentsats motsvarande fördelningen av det pris som
faktiskt betalats eller skall betalas. Den tull som skall
betalas kommer då att motsvara skillnaden mellan det
nedsatta minimiimportpriset och det nedsatta nettopriset
fritt gemenskapens gräns före tullklarering.
Gemenskapstillverkarna hävdade att tullvärdet för
skadade varor, i syfte att undvika bedrägeri, borde
fastställas av en oberoende expert.
Värderingen av varor, skadade eller inte, utförs av tullmyndigheterna i enlighet med väl etablerade regler som
fastställs i gemenskapens tullkodex. Mot bakgrund av
dessa regler, som garanterar en tillräcklig grad av opartiskhet, anses det inte finnas något behov av ytterligare
bestämmelser. Begäran avslås därför.
Eftersom det saknas väl underbyggda argument från
berörda parter är slutsatsen att den tull som skall betalas
i de fall där varor har skadats innan de övergår till fri
omsättning bör motsvara skillnaden mellan det nedsatta
minimiimportpriset och det nedsatta nettopriset fritt
gemenskapens gräns före tullklarering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

”2.

11.6.2003

Antidumpningstullen skall fastställas till

a) skillnaden mellan minimiimportpriset på 112 euro per
ton och nettopriset fritt gemenskapens gräns före tull, i
samtliga fall när det sistnämnda priset är
— lägre än minimiimportpriset, och
— fastställs på grundval av en faktura utställd av en
exportör etablerad i Kina direkt till en icke-närstående part i gemenskapen (Taric-tilläggsnummer
A420),
b) noll, om nettopriset fritt gemenskapens gräns före tull
fastställs på grundval av en faktura utställd av en
exportör etablerad i Kina direkt till en icke-närstående
part i gemenskapen och är lika högt som eller
högre än minimiimportpriset på 112 euro per ton
(Taric-tilläggsnummer A420),
c) ett belopp motsvarande en värdetull på 27,1 % i
alla övriga fall som inte omfattas av a och b
(Taric-tilläggsnummer A999).
I de fall där antidumpningstullen fastställs i enlighet med
artikel 1.2 a och varorna har skadats före övergången till
fri omsättning, och det pris som faktiskt betalats eller skall
betalas därför i enlighet med artikel 145 i kommissionens
förordning (EEG) nr 2454/93 fördelas för fastställandet av
tullvärdet, skall det ovannämnda minimiimportpriset
nedsättas med en procentsats som motsvarar fördelningen
av det pris som faktiskt betalats eller skall betalas. Den tull
som skall betalas kommer då att motsvara skillnaden
mellan det nedsatta minimiimportpriset och det nedsatta
nettopriset fritt gemenskapens gräns före tullklarering.”

Artikel 1
Artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1334/1999 skall ersättas med
följande:

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 5 juni 2003.
På rådets vägnar
M. STRATAKIS

Ordförande

11.6.2003
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 986/2003
av den 5 juni 2003
om ändring av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 360/2000 på
import av dödbränd (sintrad) magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22
december 1995 om skydd mot dumpad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan
kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 11.3 i denna,

närstående parter kommer överens om detta eller genom
att priset drivs upp till följd av på varandra följande
försäljning före tullklarering.
(4)

De gällande åtgärderna förefaller därför inte vara tillräckliga för att motverka den skadevållande dumpningen.

(5)

Vidare tas det i de gällande åtgärderna inte hänsyn till de
situationer i vilka importerade varor har skadats före
övergången till fri omsättning i gemenskapen. Det bör i
detta sammanhang påpekas att, eftersom åtgärderna inte
bör gå utöver vad som är nödvändigt för att undanröja
skada, hänsyn bör tas till en eventuell värdeminskning i
samband med skada, innan varorna övergår till fri
omsättning i gemenskapen.

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram
efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

3. Undersökning

1. Gällande åtgärder
(1)

Rådet införde i februari 2000 genom förordning (EG) nr
360/2000 (2) slutgiltiga antidumpningstullar på import
av dödbränd (sintrad) magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina. Tullarna hade formen av ett minimiimportpris.

(6)

Kommissionen underrättade officiellt de exporterande
tillverkare, importörer och användare som den visste var
berörda samt deras intresseorganisationer, företrädare för
det berörda exportlandet och gemenskapstillverkarna om
att förfarandet skulle inledas.

(7)

Berörda parter gavs tillfälle att inom den tid som angavs
i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna sina
synpunkter och begära att bli hörda.

(8)

En handelskammare i det berörda landet samt tillverkare,
importörer och handlare i gemenskapen lämnade skriftliga synpunkter. Alla parter som inom den angivna tidsfristen begärde att bli hörda, och som visade att det
fanns särskilda skäl till att höra dem, gavs tillfälle till att
bli hörda.

(9)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla
uppgifter som den ansåg nödvändiga för att avgöra om
de gällande åtgärderna var lämpliga.

2. Inledande
(2)

(3)

Kommissionen meddelade den 13 juni 2002 genom ett
tillkännagivande (nedan kallat ”tillkännagivande om inledande”) som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning (3) att en partiell interimsöversyn skulle
inledas i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen
av de antidumpningsåtgärder som tillämpades på import
till gemenskapen av dödbränd (sintrad) magnesia med
ursprung i Kina.
Kommissionen inledde översynen på eget initiativ, i syfte
att undersöka om formen för de gällande åtgärderna var
lämplig. Enligt de nuvarande åtgärderna, som har formen
av ett minimiimportpris, görs det inte någon åtskillnad
mellan försäljningen till närstående parter och
försäljningen till icke-närstående parter, eller mellan
direkt försäljning till gemenskapen och indirekt
försäljning, dvs. försäljning direkt från en exportör i det
berörda landet till en importör i gemenskapen. Att det
inte görs någon åtskillnad mellan olika typer av
försäljning kan leda till att åtgärderna kringgås. Parterna
skulle faktiskt kunna fastställa importpriset på en
konstlat hög nivå när varorna importeras till gemenskapen i syfte att undvika betalning av antidumpningstullar. Denna konstlat höga nivå kan uppnås genom att

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1972/2002 (EGT L 305, 7.11.2002, s. 1).
(2) EGT L 46, 18.2.2000, s. 1.
(3) EGT C 140, 13.6.2002, s. 4.

B. FÖRSÄLJNING

(10)

TILL NÄRSTÅENDE
NÄRSTÅENDE PARTER

OCH

ICKE-

Exportörer som omfattas av åtgärderna kan, när de
exporterar till närstående företag i gemenskapen, fakturera till ett pris som är högre än minimiimportpriset och
därefter utjämna detta pris efter tullklarering. Detta kan
leda till att minimiimportpriset blir verkningslöst,
eftersom det kan innebära att den berörda produkten
faktiskt fortfarande exporteras till gemenskapen under
minimiimportpriset. Detta skulle följaktligen kunna leda
till återförsäljningspriser i gemenskapen som förhindrar
att de med åtgärden avsedda effekterna uppnås, dvs. att
undanröja de skadevållande effekterna av dumpningen.
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Om emellertid de kinesiska exportörernas försäljning till
närstående importörer i gemenskapen omfattades av en
värdetull skulle den allvarliga risken för ett sådant
undanhållande av tull mellan närstående parter vara
avsevärt mycket mindre och en eventuell prismanipulation lättare kunna upptäckas. En värdetull skulle
fastställas på grundval av värdet enligt gällande regler för
fastställande av tullvärdet för varor som importeras till
gemenskapen, såsom de fastställs i gemenskapens tullkodex (1) När det gäller transaktioner mellan icke-närstående parter skall enligt gemenskapens tullkodex värdet
för tulländamål på de varor som importeras normalt
motsvara transaktionsvärdet. För att ett transaktionsvärde mellan närstående parter skall godtas av tullen
måste exportören visa att detta värde ligger mycket nära
ett av de transaktionsvärden som anges i artikel 30 i
gemenskapens tullkodex. Det är en del av tullmyndigheternas dagliga arbete att upptäcka om transaktionsvärden
som fastställts på det viset eventuellt är för lågt satta.
Om tullmyndigheterna upptäcker att internpriset mellan
närstående parter är konstlat lågt beräknar de ett nytt
och högre tullvärde. I gemenskapens tullagstiftning (2)
ges en uttömmande definition av begreppet ”närstående
parter” för tulländamål. Det är därför en del av tullmyndigheternas rutinmässiga verksamhet att fastställa huruvida en transaktion görs mellan närstående parter, och
tullmyndigheterna är därför väl rustade att fastställa
status för de parter som handlar med den berörda
produkten. Om därför en värdetull tillämpades skulle
tullmyndigheterna vara i stånd att upptäcka en oegentlig
värdedeklaration mellan närstående parter och därmed
göra ett kringgående svårare.

Den tull som skall betalas skall vara baserad på transaktionsvärdet. Om parterna skulle minska transaktionsvärdet skulle detta sannolikt få konsekvenser för
efterföljande undersökningar, inbegripet antiabsorptionsundersökningar, eftersom dessa låga transaktionsvärden
skulle ligga till grund för fastställandet av det nya exportpriset med risk för en ökning av dumpningsmarginalen.
Om det är fråga om värdetull framgår i detta sammanhang de (låga) transaktionsvärdena av de relevanta fraktdokumenten.

Slutligen bör hänsyn också tas till att närstående parter i
högre grad stimuleras att manipulera priserna i händelse
av ett minimiimportpris. Med ett minimiimportpris
skulle prismanipulation till och med kunna leda till att
antidumpningstullen inte betalades alls. Vid en värdetull
däremot skulle eventuella prismanipulationer endast leda
till en lägre tull, eftersom tullen beräknas som en

(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253,
11.10.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning
(EG) nr 444/2002 (EGT L 68, 12.3.2002, s. 11).
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procentsats av det pris som tas ut. Risken för prismanipulation är därför större vid ett minimiimportpris än vid
en värdetull.

(14)

Gemenskapstillverkarna begärde att det inte skulle göras
någon ändring av åtgärdernas form för transaktioner
mellan närstående importörer. De hävdade att det finns
en risk för att nationella tullmyndigheter inte fastställer
närstående importörers status på ett korrekt sätt. Det
görs gällande att icke-närstående importörer till följd av
detta skulle kunna utge sig för att vara närstående
importörer och därmed oberättigat kunna omfattas av
värdetullen i stället för minimiimportpriset. Såsom anges
ovan har tullmyndigheterna möjlighet att fastställa de
inblandade parternas status. Oavsett formen, dvs. oavsett
om det rör sig om ett minimiimportpris eller en värdetull, är effekten av tullen dessutom densamma, nämligen
att undanröja effekterna av skadevållande dumpning.
Tullen har därför alltid samma effekt, även i den osannolika situationen att importörer oberättigat skulle utge
sig för att vara närstående, samtidigt som den totala
risken för kringgående anses ha minskat.

(15)

Mot bakgrund av ovanstående är slutsatsen också att om
de kinesiska exportörernas försäljning till närstående
parter i gemenskapen omfattades av en värdetull, skulle
riskerna för kringgående av tullen i hög grad minskas.
Gemenskapstillverkarnas begäran att inte ändra formen
på de åtgärder som tillämpas för närstående importörer
avslås därför.

(16)

Gemenskapstillverkarna hävdade också att definitionen
av priset i den föreskrivande delen av förordning (EG) nr
360/2000 ”nettopriset fritt gemenskapens gräns” fortfarande gör att det är möjligt för importörer att förtulla
varorna vid slutanvändarens tullager och därmed ta med
alla kostnader för logistik som uppkommer mellan ”cif
free out” och ”fritt slutkonsumenten” och att importpriset därför kan vara konstlat högt. Man begärde därför
att lydelsen skulle ändras till ”fritt gemenskapens hamn”.

(17)

Det tullvärde som fastställs enligt definitionen ”netto fritt
gemenskapens gräns” omfattar emellertid endast transport- och försäkringskostnader för de importerade
varorna samt de lastnings- och hanteringskostnader som
är förenade med transporten av de importerade varorna
till importstället på gemenskapens tullområde. Kostnader
som efter importen uppkommer från gränsen till slutkonsumenten är därför inte inkluderade och begäran
avslås därför såsom ogrundad.
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gynnas jämfört med importörer som köper produkten
direkt från en exportör i det berörda landet, även om alla
inblandade företag var icke-närstående företag.

För att inte kostnaden för åtgärden skulle absorberas
hävdade gemenskapsindustrin också att åtgärden, i syfte
att förebygga eventuell prismanipulation, borde ha
formen av en dubbel tull, dvs. ett minimiimportpris eller
en värdetull, beroende på vilken som var högst. Detta
argument var inte underbyggt och avslogs därför.

(19)

En handelskammare hävdade slutligen att alla transaktioner som sker till ett pris som är lika högt som eller
högre än minimiimportpriset är tillräckliga för att
undanröja skadan, oavsett om dessa transaktioner är
avsedda för en närstående eller en icke-närstående part.
Om en värdetull tillämpas på ett pris som är lika högt
som eller högre än minimiimportpriset skulle skyddet gå
utöver vad som är nödvändigt för att undanröja skada.

(20)

I detta avseende framhålls det att oavsett åtgärdens form,
dvs. oavsett om det rör sig om ett minimiimportpris eller
en värdetull, är effekten av tullen densamma, dvs. att
undanröja effekterna av skadevållande dumpning. Å
andra sidan föreslås det inte att värdetullen bör tillämpas
samtidigt med minimiimportpriset, utan i stället för
detta. Såsom anges ovan kan exportörer av produkter
som omfattas av gällande antidumpningsåtgärder dessutom lätt fakturera till ett pris som är konstlat högt (dvs.
högre än minimiimportpriset) när de exporterar till
närstående företag i gemenskapen och därefter utjämna
detta pris efter tullklarering. Detta kan leda till att minimiimportpriset blir verkningslöst och till att de efterföljande återförsäljningspriserna i gemenskapen inte får de
verkningar som är avsedda med åtgärden. Av dessa skäl
och av hänsyn till den allvarliga risken för prismanipulation vid försäljning mellan närstående parter avslås det
av handelskammaren framförda argumentet.

L 143/7

(23)

För det första bör det erinras om att båda typerna av
tullar leder till att effekterna av skadevållande dumpning
undanröjs och därför är fastställda på samma nivå. För
det andra motiveras åtskillnaden mellan direkt och indirekt försäljning av att det är nödvändigt att begränsa
risken för prismanipulation. Denna risk anses råda vid
alla de tillfällen där försäljningen inte görs direkt från en
exportör i Kina till en icke-närstående exportör i gemenskapen, eftersom ett större antal parter är inblandade
och det är svårt för tullmyndigheterna att kontrollera
hela händelseförloppet när försäljningen sker via handlare i tredje land. Hur allvarlig denna risk är framgår
tydligt av revisionsrättens slutsatser i dess årsrapport för
år 2000 (1). På grund av den stora risk för prismanipulation vid indirekt försäljning, och som anses väga tyngre
än den potentiella nackdelen för importörer som hämtar
sina varor från tredje land, avslås importörens argument.

(24)

Slutsatsen är därför att försäljningen från exportörer i
Kina direkt till en icke-närstående part i gemenskapen
även i fortsättningen bör omfattas av de minimiimportpriser som konstaterades vara en lämplig åtgärd i den
ursprungliga undersökningen. För att undvika risken för
prismanipulation bör emellertid en värdetull på 63,3 % i
enlighet med vad som tidigare fastställts (2) tillämpas i
alla övriga fall.

D. SKADADE VAROR

(25)

Enligt artikel 145 i förordning (EEG) nr 2454/93 kan vid
fastställande av tullvärdet i fall där varor har skadats före
övergången till fri omsättning en proportionell fördelning göras av det pris som faktiskt betalats eller skall
betalas. Värdetullarna på skadade varor följer således
sänkningen av de priser som har betalats eller skall
betalas när en vara har skadats, och den tull som skall
betalas minskar automatiskt.

(26)

När det rör sig om en skadad vara för vilken ett minimiimportpris tas ut, sker det inte automatiskt en
justering nedåt för den tull som skall betalas, dvs. skillnaden mellan minimiimportpriset och nettopriset fritt
gemenskapens gräns före tullklarering. Följden är att om
samma minimiimportpris som tillämpas på varor som
inte har skadats också skulle tillämpas på skadade varor
skulle åtgärderna kunna gå utöver vad som är
nödvändigt för undanröjande av skada.

C. DIREKT OCH INDIREKT FÖRSÄLJNING MELLAN
ICKE-NÄRSTÅENDE PARTER

(21)

(22)

När det gäller försäljning mellan icke-närstående parter
bör det göras en ytterligare åtskillnad mellan direkt
försäljning (dvs. mellan en importör i gemenskapen och
en exportör i det berörda landet) och indirekt försäljning
(dvs. en försäljning som inte gjorts direkt från en
exportör i det berörda landet till en importör i gemenskapen), eftersom det i det senare fallet föreligger samma
risk för prismanipulation.

En importör hävdade att det inte borde göras någon
åtskillnad mellan direkt och indirekt försäljning till
gemenskapen, eftersom detta skulle leda till att importörerna inte behandlades lika. Importörer som köper
produkterna via handlare i tredje land skulle t.ex. miss-

(1) EGT C 359, 15.12.2001, s. 1, skälen 1.31 och 1.35.
(2) Rådets förordning (EG) nr 3386/93 (EGT L 306, 11.12.1993, s. 16).
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I syfte att undvika ovannämnda situation bör minimiimportpriset när det gäller skadade varor minskas med en
procentsats motsvarande fördelningen av det pris som
faktiskt betalats eller skall betalas. Den tull som skall
betalas kommer då att motsvara skillnaden mellan det
nedsatta minimiimportpriset och det nedsatta nettopriset
fritt gemenskapens gräns före tullklarering.
Gemenskapstillverkarna hävdade att tullvärdet för
skadade varor, i syfte att undvika bedrägeri, borde
fastställas av en oberoende expert.
Värderingen av varor, skadade eller inte, utförs av tullmyndigheterna i enlighet med väl etablerade regler som
fastställs i gemenskapens tullkodex. Mot bakgrund av
dessa regler, som garanterar en tillräcklig grad av opartiskhet, anses det inte finnas något behov av ytterligare
bestämmelser. Begäran avslås därför.
Eftersom det saknas väl underbyggda argument från
berörda parter är slutsatsen att den tull som skall betalas
i de fall där varor har skadats innan de övergår till fri
omsättning bör motsvara skillnaden mellan det nedsatta
minimiiportpriset och det nedsatta nettopriset fritt
gemenskapens gräns före tullklarering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

”2.
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Antidumpningstullen skall fastställas till

a) skillnaden mellan minimiimportpriset på 120 euro per
ton och nettopriset fritt gemenskapens gräns före tull, i
samtliga fall när det sistnämnda priset är
— lägre än minimiimportpriset, och
— fastställs på grundval av en faktura utställd av en
exportör etablerad i Kina direkt till en icke-närstående part i gemenskapen (TARIC-tilläggsnummer
A439),
b) noll, om nettopriset fritt gemenskapens gräns före tull
fastställs på grundval av en faktura utställd av en
exportör etablerad i Kina direkt till en icke-närstående
part i gemenskapen och är lika högt som eller högre än
minimiimportpriset på 120 euro per ton (TARIC-tillläggsnummer A439),
c) ett belopp motsvarande en värdetull på 63,3 % i alla
övriga fall som inte omfattas av a och b (TARIC-tillläggsnummer A999).
I de fall där antidumpningstullen fastställs i enlighet med
artikel 1.2 a och varorna har skadats före övergången till
fri omsättning, och det pris som faktiskt betalats eller skall
betalas därför i enlighet med artikel 145 i förordning (EEG)
nr 2454/93 fördelas för fastställandet av tullvärdet, skall
det ovannämnda minimiimportpriset nedsättas med en
procentsats som motsvarar fördelningen av det pris som
faktiskt betalats eller skall betalas. Den tull som skall betalas
kommer då att motsvara skillnaden mellan det nedsatta
minimiimportpriset och det nedsatta nettopriset fritt
gemenskapens gräns före tullklarering.”

Artikel 1
Artikel 1.2 i förordning (EG) nr 360/2000 skall ersättas med
följande:

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 5 juni 2003.
På rådets vägnar
M. STRATAKIS

Ordförande

11.6.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 987/2003
av den 10 juni 2003
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 1947/2002 (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 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 299, 1.11.2002, s. 17.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 10 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052
096
999

83,4
83,0
83,2

0707 00 05

052
999

109,0
109,0

0709 90 70

052
999

92,0
92,0

0805 50 10

382
388
528
999

63,8
57,5
42,0
54,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
528
720
800
804
999

80,6
117,1
89,5
80,8
85,6
67,9
107,6
224,9
111,7
107,3

0809 10 00

052
999

322,6
322,6

0809 20 95

064
068
400
999

261,1
156,6
280,1
232,6

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 988/2003
av den 10 juni 2003
om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden,
nr 45/2003 EG
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/
2003 (2),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1623/2000 av den
25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr
1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 625/2003 (4), särskilt artikel
80 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I förordning (EG) nr 1623/2000 fastställs bland annat
tillämpningsföreskrifter för avyttring av de alkohollager
som uppkommit genom den destillation som avses i
artiklarna 27, 28 och 30 i förordning (EG) nr 1493/
1999 och som innehas av interventionsorganen.
Det bör organiseras anbudsförfaranden för försäljning av
vinalkohol för nya industriella användningsområden för
att minska gemenskapslagren av vinalkohol och för att
möjliggöra att begränsade industriella projekt inom
gemenskapen förverkligas eller att vinalkoholen bearbetas till produkter avsedda för export för industriändamål. Den vinalkohol som lagras av medlemsstaterna
består av kvantiteter som framställts genom den destillation som avses i artiklarna 35 och 39 i rådets förordning
(EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (5), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1677/1999 (6) och
även i artikel 27 i förordning (EG) nr 1493/1999.
Sedan rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15
december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system
för euron (7), bör anbudspriser och säkerheter uttryckas i
euro och utbetalningarna göras i euro.

(4)

För anbudsinlämnandet bör lägsta priser fastställas, differentierade efter typ av slutgiltigt användningsområde.

(5)

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

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

EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 194, 31.7.2000, s. 45.
EUT L 90, 8.4.2003, s. 4.
EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.
EGT L 199, 30.7.1999, s. 8.
EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Försäljning av vinalkohol för nya industriella användningsområden skall ske genom anbudsinfordran nr 45/2003 EG. Alkoholen har framställts genom destillation enligt artiklarna 35
och 39 i förordning (EEG) nr 822/87 och enligt artikel 27 i
förordning (EEG) nr 1493/1999 och innehas av det franska
interventionsorganet.
Den volym som utbjuds till försäljning omfattar 130 000
hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.
Uppgifter om behållarnas nummer, lagringsplatser och den
mängd alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent som
varje behållare innehåller anges i bilagan.

Artikel 2
Försäljningen skall äga rum enligt artiklarna 79, 81, 82, 83, 84,
85, 95, 96, 97, 100 och 101 i förordning (EG) nr 1623/2000
och enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2799/98.

Artikel 3
Anbuden skall lämnas till följande berörda interventionsorgan
som innehar alkoholen i fråga:
Onivins-Libourne Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (telefon (335) 57 55 20 00, telex (33-5) 57 20 25, fax (33-5) 57 55 20
59),
eller skickas till samma adress i rekommenderat brev.
Anbuden skall läggas i ett förseglat kuvert märkt ”Soumissionadjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no
45/2003 CE” vilket i sin tur skall läggas i ett kuvert som adresseras till det berörda interventionsorganet.
Anbuden skall vara det berörda interventionsorganet till handa
senast den 30 juni 2003 kl. 12.00 (belgisk tid).
Varje anbud skall åtföljas av ett bevis på att en deltagandesäkerhet på 4 euro per hektoliter 100-procentig alkohol har
ställts hos det berörda interventionsorganet.
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Artikel 4
De lägsta prisen i anbuden skall vara 7 euro per hektoliter
alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för
produktion av bagerijäst, 26 euro per hektoliter alkohol med
en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av
kemiska produkter som aminer och kloral för export, 32 euro
per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent avsedd för produktion av eau de Cologne för export och
7,5 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100
volymprocent avsedd för andra industriella användningsområden.
Artikel 5
Förfarandena för att erhålla prover fastställs i artikel 98 i
förordning (EG) nr 1623/2000. Proverna kostar 10 euro/liter.

11.6.2003

Interventionsorganet skall tillhandahålla alla relevanta upplysningar om den alkohol som utbjuds till försäljning.

Artikel 6
Fullgörandesäkerheten uppgår till 30 euro per hektoliter 100procentig alkohol.

Artikel 7
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

11.6.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 143/13

BILAGA
ANBUDSFÖRFARANDE

FÖR

ALKOHOL

FÖR NYA INDUSTRIELLA
nr 45/2003 EG

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lagringsplats, volym och egenskaper för den alkohol som utbjuds till försäljning

Medlemsstat

Frankrike

Nummer på
behållarna

Plats

Onivins-longuefuye
F-53200 Longuefuye

Onivins-Port La Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port La Nouvelle
Totalt

Mängd
alkohol med
en alkoholhalt på 100
volymprocent
(hektoliter)

Förordning
(EEG) nr
822/87 och
(EEG) nr
1493/1999
artikel

Typ av
alkohol

Alkoholhalt
(i volymprocent)

8

22 345

27

råalkohol

+ 92

7

22 530

27

råalkohol

+ 92

12

22 380

27

råalkohol

+ 92

13

22 360

27

råalkohol

+ 92

19

13 225

27

råalkohol

+ 92

16

3 490

39

råalkohol

+ 92

13

160

35

råalkohol

+ 92

7

23 510

27

råalkohol

+ 92

130 000
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 989/2003
av den 10 juni 2003
om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående
anbudsinfordringen för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 5 i denna, och

(5)

Förordning (EG) nr 668/2001 bör således ändras.

(6)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1630/2000 (4),
fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av
spannmål som innehas av interventionsorgan.

Förordning (EG) nr 668/2001 ändras på följande sätt:
1) Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2001 ( ),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 937/2003 (6),
inleddes en stående anbudsinfordran för export av
3 800 088 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet.

1.
Anbudsinfordringen skall omfatta en kvantitet på
högst 4 299 449 ton korn för export till tredje länder, utom
till Bulgarien, Kanada, Cypern, Estland, Förenta staterna,
Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Mexiko, Polen, Rumänien,
Slovakien, Slovenien och Tjeckien.

(3)

Tyskland har informerat kommissionen om att dess
interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i
anbudsförfarandet för export med 499 361 ton. Med
tanke på situationen på marknaden bör denna begäran
från Tyskland bifallas.

2.
De regioner där denna kvantitet på 4 299 449 ton
korn lagras anges i bilaga I.”.

(4)

5

Med tanke på de större kvantiteterna i anbudsförfarandet
är det lämpligt att utan dröjsmål ändra förteckningen
över regioner och de kvantiteter som finns i lager.

2) Bilaga I skall ersättas med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 191, 31.7.1993, s. 76.
EGT L 187, 26.7.2000, s. 24.
EGT L 93, 3.4.2001, s. 20.
EUT L 133, 29.5.2003, s. 51.
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BILAGA
”BILAGA I
(ton)
Lagringsplats

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

Kvantiteter

1 592 818
399 022
2 307 609”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 990/2003
av den 10 juni 2003
om ändring av förordning (EG) nr 968/2002 beträffande en ökning av kvantiteten i den stående
anbudsinfordringen för export av korn som innehas av Förenade kungarikets interventionsorgan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 5 i denna, och

(5)

Förordning (EG) nr 968/2002 bör således ändras.

(6)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Artikel 1
3

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 ( ), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1630/2000 (4),
fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av
spannmål som innehas av interventionsorgan.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 968/2002 (5),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 937/2003 (6),
inleddes en stående anbudsinfordran för export av
88 011 ton korn som innehas av Förenade kungarikets
interventionsorgan.

(3)

Förenade kungariket har informerat kommissionen om
att dess interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i anbudsinfordringen för export med 34 501 ton.
Med tanke på situationen på marknaden bör denna
begäran från Förenade kungariket bifallas.

(4)

Med tanke på de större kvantiteterna i anbudsinfordringen är det lämpligt att utan dröjsmål ändra förteckningen över regioner och de kvantiteter som finns i
lager.

Förordning (EG) nr 968/2002 ändras enligt följande:
1) Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2
1.
Anbudsinfordringen skall omfatta en kvantitet på
högst 122 512 ton korn för export till tredje länder, utom
till Bulgarien, Kanada, Cypern, Förenta staterna, Estland,
Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Mexiko, Polen, Rumänien,
Slovakien, Slovenien och Tjeckien.
2.
De regioner där denna kvantitet på 122 512 ton korn
lagras anges i bilaga I.”.
2) Bilaga I skall ersättas med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 191, 31.7.1993, s. 76.
EGT L 187, 26.7.2000, s. 24.
EGT L 149, 7.6.2002, s. 15.
EUT L 133, 29.5.2003, s. 51.
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BILAGA
”BILAGA I
(ton)
Lagringsplats

Kvantiteter

England

50 441

Skottland

72 071”

L 143/18

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2003

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 991/2003
av den 10 juni 2003
om tilldelningskoefficienter för de ansökningar om importlicens som lämnats in under maj 2003
för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter som öppnats enligt förordning (EG) nr
2535/2001
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
kommissionens förordning (EG) nr 509/2002 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2535/
2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller
ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om
öppnande av tullkvoter (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 787/2003 (4), särskilt artikel 16.2 i denna, och
av följande skäl:
I syfte att genomföra medgivandena i form av gemenskapstullkvoter för Polen, Tjeckien och Slovakien skall ansökningar om
importlicenser, enligt kommissionens förordning (EG) nr 787/
2003 av den 8 maj 2003 om ändring av förordning (EG) nr
2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av

mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, och
om undantag från denna förordning, lämnas in från den 1 till
den 25 maj 2003 när det gäller vissa produkter som avses i
bilaga I till förordning (EG) nr 2535/2001. Eftersom de licensansökningar som lämnats in under maj 2003 avser större
kvantiteter än vad som finns tillgängligt bör tilldelningskoefficienter fastställas för dessa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De tilldelningskoefficienter som anges i bilagan till den här
förordningen skall tillämpas på de kvantiteter för vilka ansökningar om importlicens lämnats in i enlighet med artikel 2 i
förordning (EG) nr 787/2003 när det gäller produkter som
ingår i de kvoter som avses i punkterna 1, 2 och 3 i bilaga I.B
till förordning (EG) nr 2535/2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EGT L 79, 22.3.2002, s. 15.
EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.
EUT L 115, 9.5.2003, s. 18.
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BILAGA
Ansökningar som lämnats in för de kvoter som avses i bilaga I.B, punkterna 1, 2 och 3 till förordning (EG) nr
2535/2001 och som öppnats i maj 2003.
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4813

0,0092

09.4814

0,0091

09.4815

0,0112

09.4611

0,0132

09.4636

—

09.4637

1,0000

09.4612

0,0095

1. Polen

2. Tjeckien

3. Slovakien
09.4641

0,0114

09.4645

—

09.4643

0,0253
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 992/2003
av den 10 juni 2003
om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97
av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt
fryst buffelkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
649/2003 (2), och

(3)

Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet
med denna förordning endast kan användas under deras
giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om
hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och
5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av
importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i
samma förordning.

Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller fryst
nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordningen
(EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till och
med den 5 juni 2003 skall beviljas i sin helhet.

(2)

I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den
kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet
med ursprung i Förenta staterna och i Kanada som får
importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli
2002 t.o.m. den 30 juni 2003 skall vara 11 500 ton.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 137, 28.5.1997, s. 10.
(2) EUT L 95, 11.4.2003, s. 13.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 993/2003
av den 10 juni 2003
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i
Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 a i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i ovan nämnda förordning (EEG)
nr 4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser
fastställas var fjortonde dag för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga rosor och
småblommiga rosor och de skall tillämpas två veckor i taget.
Enligt artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88
av den 17 mars 1988 om vissa tillämpningsföreskrifter för
systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel och Jordanien samt i

Västbanken och Gazaremsan (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (4), skall dessa priser för tvåveckorsperioder fastställas på grundval av viktade uppgifter som lämnas
av medlemsstaterna. Det är viktigt att dessa fastställs utan
dröjsmål för att tillämpliga tullar skall kunna fastställas. Det är
därför lämpligt att föreskriva att denna förordning omedelbart
träder i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga
rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2003.
Den skall tillämpas från den 11 till den 24 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.

(3) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(4) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 10 juni 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern,
Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
(euro per 100 enheter)
Period: den 11 till den 24 juni 2003
Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

12,47

12,02

22,87

12,09

Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

4,66

—

11,52

10,24

12,52

11,45

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

Västbanken och
Gazaremsan

—

—

—

—

Gemenskapens producentpris

Gemenskapens importpris

Israel
Marocko
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RÅDETS DIREKTIV 2003/43/EG
av den 26 maj 2003
om ändring av direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 88/407/EEG ändras på följande sätt:
1. I artikel 1 skall följande stycke läggas till:

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 88/407/EEG (4) fastställs djurhälsokrav som
skall tillämpas vid handel inom gemenskapen med och
import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur.

(2)

Mot bakgrund av nya vetenskapliga rön är det
nödvändigt att ändra de djurhälsovillkor som gäller för
tjurars tillträde till tjurstationer, i synnerhet när det gäller
infektiös bovin rinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit
(IBR/IPV) och bovin virusdiarré/mucosal disease (BVD/
MD).

”Detta direktiv skall inte påverka de gemenskapsbestämmelser och/eller nationella zootekniska bestämmelser
som reglerar organisationen av artificiell insemination i
allmänhet och distribution av sperma i synnerhet.”
2. Artikel 2 b skall ersättas med följande:
”b) — tjurstation: en officiellt godkänd och officiellt
övervakad inrättning som är belägen inom en
medlemsstats eller ett tredje lands territorium i
vilket sperma produceras för att användas vid artificiell insemination.
— spermastation: en officiellt godkänd och officiellt
övervakad inrättning som är belägen inom en
medlemsstats eller ett tredje lands territorium i
vilket sperma lagras för att användas vid artificiell
insemination.”
3. Artikel 3 a skall ersättas med följande:
”a) Den skall, beroende på vilket som är fallet, ha samlats
och behandlats och/eller lagrats för inseminationsändamål och för handel inom gemenskapen vid en eller
flera tjurstationer eller spermastationer som godkänts
för detta ändamål i enlighet med artikel 5.1.”.
4. I artikel 4 skall punkterna 1 och 2 utgå.

(3)

Samma krav för lagring bör gälla alla anläggningar,
oavsett om de är knutna till en produktionsenhet eller
inte.

5. I artikel 5 samt i artikel 9.2 och 9.3 skall ordet ”tjurstation”
(tjurstationen/tjurstationer) ersättas med orden ”tjurstation
eller spermastation” (tjurstationen eller spermastationen/
tjurstationer eller spermastationer).

(4)

Förfarandet vid uppdateringen av förteckningen över de
tjurstationer eller spermastationer i tredje land från vilka
import av sperma är tillåten bör förenklas.

6. Artikel 9.1 skall ersättas med följande:

(5)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra
direktiv 88/407/EEG bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(1) EUT C 20 E, 28.1.2003, s. 46.
(2) Yttrandet avgivet den 8 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(3) Yttrandet avgivet den 11 december 2002 (ännu inte offentliggjort i
EUT).
(4) EGT L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet senast ändrat genom 1994
års anslutningsakt.
(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

”1.
Förteckningarna över tjurstationer och spermastationer från vilka medlemsstaterna godkänner import av
sperma med ursprung i tredje land skall fastställas och
uppdateras i enlighet med denna artikel.
En anläggning får upptas i förteckningen endast om den
behöriga myndigheten i det tredje land där produkterna
har sitt ursprung garanterar att de villkor som anges i
punkt 2 och punkt 3 b–e uppfylls.
De behöriga myndigheter i tredje land som finns upptagna
i förteckningar som upprättats och uppdaterats i enlighet
med artikel 8 skall garantera att förteckningar över tjurstationer och spermastationer från vilka sperma kan levereras
till gemenskapen upprättas, uppdateras och meddelas
kommissionen.
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Kommissionen skall regelbundet underrätta de kontaktpunkter som medlemsstaterna utsett om nya eller uppdaterade förteckningar som den mottagit från de behöriga
myndigheterna i tredje land i enlighet med tredje stycket.
Om ingen medlemsstat invänder mot den nya eller uppdaterade förteckningen inom tjugo arbetsdagar efter kommissionens underrättelse skall import godkännas från anläggningar som finns med i förteckningen tio arbetsdagar efter
den dag då kommissionen offentliggjort den.
Om minst en medlemsstat lämnar skriftliga kommentarer
till kommissionen eller om kommissionen anser att det är
nödvändigt att ändra en förteckning mot bakgrund av relevant information, t.ex. gemenskapens inspektionsrapporter
eller resultatet av de kontroller som utförs i enlighet med
artikel 12, skall kommissionen underrätta alla medlemsstater och ta upp punkten på dagordningen för nästa möte
i den behöriga sektionen inom Ständiga kommittén för
livsmedelskedjan och djurhälsa för beslut i enlighet med
förfarandet i artikel 18.2.
Kommissionen skall se till att uppdaterade versioner av alla
förteckningar finns tillgängliga för allmänheten.”.
7. Artikel 17 skall ersättas med följande:
”Artikel 17
Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad
majoritet ändra bilaga A, särskilt för att den skall anpassas
till den tekniska utvecklingen.
Bilagorna B, C och D skall ändras i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.”.

11.6.2003

11. I artiklarna 8, 11 och 16 och skall orden ”förfarandet i
artikel 19” ersättas med orden ”förfarandet i artikel 18.2”.
12. Bilagorna A, B, C och D till direktiv 88/407/EEG skall
ersättas med bilagorna till det här direktivet.
Artikel 2
1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv före den 1 juli 2004. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat utfärda.
2. Fram till och med den 31 december 2004 skall medlemsstaterna dock tillåta handel inom gemenskapen med och
import av sperma som samlats, behandlats och lagrats i
enlighet med de tidigare bestämmelserna i direktiv 88/407/EEG
och som åtföljs av den intygsförlaga som tidigare var i kraft.
Därefter skall medlemsstaterna endast tillåta handel inom
gemenskapen med och import av sperma som uppfyller dessa
tidigare bestämmelser om den har samlats, behandlats och
lagrats före den 31 december 2004.
3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

8. Artikel 18 skall ersättas med följande:
”Artikel 18

Artikel 3

1.
Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén
för livsmedelskedjan och djurhälsa, inrättad genom förordning (EG) nr 178/2002 (*).

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5
och 7 i beslut 1999/468/EG (**) tillämpas.

Artikel 4

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall
vara tre månader.
3.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

(*) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(**) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”
9. Artikel 19 skall utgå.
10. I artiklarna 5, 8 och 10 skall orden ”förfarandet i artikel
18” ersättas med orden ”förfarandet i artikel 18.2”.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 2003.
På rådets vägnar
G. DRYS

Ordförande

11.6.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

BILAGA
”BILAGA A
KAPITEL I
VILLKOR FÖR OFFICIELLT GODKÄNNANDE AV STATIONER
1. Tjurstationer måste
a) stå under ständig tillsyn av en av den behöriga myndigheten förordnad stationsveterinär,
b) minst vara utrustade med
i) djurstallar som innefattar isoleringsutrymmen,
ii) lokaler för samling av sperma som innefattar ett särskilt rum för rengöring och desinfektion eller sterilisering
av utrustning,
iii) ett spermabehandlingsrum som inte nödvändigtvis behöver vara förlagt till samma plats,
iv) ett förvaringsrum för sperma som inte nödvändigtvis behöver vara förlagt till samma plats,
c) vara byggda eller isolerade på ett sådant sätt att all kontakt med djur utanför anläggningen förhindras,
d) vara byggda så att djurstallar, spermasamlings-, hanterings- och förvaringsutrymmen lätt kan rengöras och desinficeras,
e) vara försedda med isoleringsstallar som inte får ha någon direkt förbindelse med de vanliga djurstallarna,
f) vara utformade så att djurstallarna är fysiskt skilda från spermabehandlingsrummet och så att båda är skilda från
förvaringsrummet för sperma.
2. Spermastationer måste
a) stå under ständig tillsyn av en av den behöriga myndigheten förordnad stationsveterinär,
b) vara byggda eller isolerade på ett sådant sätt att all kontakt med djur utanför anläggningen förhindras,
c) vara byggda så att förvaringsutrymmena lätt kan rengöras och desinficeras.
KAPITEL II
VILLKOR FÖR OFFICIELL TILLSYN AV STATIONERNA
1. Tjurstationer måste uppfylla följande krav:
a) De skall övervakas så att det kan säkerställas att där endast ingår djur av det slag vars sperma skall tillvaratas.
Andra husdjur som är absolut nödvändiga för den normala verksamheten vid tjurstationen får dock också tillåtas,
förutsatt att de inte medför någon risk för infektion av de djur vars sperma skall tillvaratas, och att de uppfyller de
villkor som fastställs av stationsveterinären.
b) De skall övervakas så att det kan säkerställas att journal förs över alla nötkreatur som finns på stationen med
uppgifter om ras, födelsedatum och identifiering av vart och ett av djuren och dessutom över alla hälsoundersökningar och alla vaccinationer som utförts på varje djur.
c) De skall regelbundet inspekteras av en officiell veterinär, minst två gånger årligen, inom ramen för löpande
kontroller av villkoren för godkännandet och övervakningen.
d) De skall övervakas så att ingen obehörig kan ta sig in. Behöriga besökare måste dessutom åläggas att rätta sig efter
de villkor som fastställts av stationsveterinären.
e) De skall anställa tekniskt kompetent personal med lämplig utbildning i desinfektionsförfaranden och hygienteknik
för att kunna förhindra sjukdomsspridning.
f) De skall övervakas för att säkerställa att
i) endast sperma som samlats vid en godkänd tjurstation behandlas och förvaras vid godkända stationer utan
att komma i kontakt med andra spermapartier. Dock får sperma som inte samlats vid en godkänd station
behandlas vid godkända tjurstationer under förutsättning att
— denna sperma producerats av nötkreatur som uppfyller de villkor som fastställs i bilaga B kapitel I.1 d,
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— behandlingen av sperman utförs med särskild utrustning eller på annan tid än den sperma som är avsedd
för handel inom gemenskapen, varvid utrustningen i det senare fallet rengörs och steriliseras efter användningen,
— denna sperma inte blir föremål för handel inom gemenskapen och inte någonsin kommer i beröring med
eller förvaras tillsammans med sperma som är avsedd för handel inom gemenskapen,
— sådan sperma kan särskiljas genom en märkning som avviker från den som fastställs under punkt vii,
Även frysta embryon får förvaras vid godkända spermastationer, under förutsättning att
— förvaringen har godkänts av den behöriga myndigheten,
— embryona uppfyller kraven i rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor
för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av
nötkreatur (1),
— embryona förvaras i skilda förvaringskärl i de utrymmen där godkänd sperma förvaras,

ii) samling, behandling och förvaring av sperma endast försiggår i de utrymmen som reserverats för detta
ändamål och under strikta hygieniska betingelser,
iii) alla utensilier, utom engångsutensilier, som kommer i kontakt med sperman eller donatordjuret under
samlingen och behandlingen är ordentligt desinficerade eller steriliserade före användningen,
iv) material av animaliskt ursprung som används vid behandlingen av sperma – däribland tillsatser och
spädningsvätskor – härrör från källor som inte medför någon risk för djurens hälsa, eller före användningen
har behandlats på ett sätt som förebygger varje sådan risk,
v) förvaringskärl och transportkärl, frånsett engångskärl, är ordentligt desinficerade eller steriliserade innan varje
påfyllning påbörjas,
vi) det kylmedium som används inte tidigare har använts för andra produkter av animaliskt ursprung,
vii) att varje enskild dos av sperma är tydligt märkt på sådant sätt att samlingsdatum för sperman, donatordjurets
ras och identifiering och stationens registreringsnummer lätt kan fastställas. Varje medlemsstat skall till
kommissionen och övriga medlemsstater lämna en beskrivning av den märkning som används på dess territorium,
viii) lagringsenheten uppfyller särskilda villkor med avseende på den tillsyn av spermastationer som fastställs i
punkt 2.
2. Spermastationer måste uppfylla följande krav:
a) De skall övervakas för att säkerställa att alla förflyttningar av sperma (till och från stationen) liksom statusen på de
donatortjurar vars sperma lagras vid stationen bokförs, och att denna bokföring uppfyller kraven enligt detta
direktiv.
b) De skall regelbundet inspekteras av en officiell veterinär, minst två gånger årligen, inom ramen för löpande
kontroller av villkoren för godkännandet och övervakningen.
c) De skall övervakas så att ingen obehörig kan ta sig in. Behöriga besökare måste dessutom åläggas att rätta sig efter
de villkor som fastställts av stationsveterinären.
d) De skall anställa tekniskt kompetent personal med lämplig utbildning i desinfektionsförfaranden och hygienteknik
för att kunna förhindra sjukdomsspridning.
e) De skall övervakas för att säkerställa att
i) endast sperma som samlats vid tjurstationer som är godkända i enlighet med detta direktiv förvaras vid
godkända spermastationer, utan att komma i kontakt med annan sperma.
I en godkänd tjurstation får dessutom endast införas sådan sperma från en godkänd tjurstation eller spermastation som har transporterats under förhållanden med fullständiga hälsogarantier utan att komma i kontakt med
annan sperma.
Även frysta embryon får förvaras vid godkända spermastationer, under förutsättning att
— förvaringen har godkänts av den behöriga myndigheten,
— embryona uppfyller kraven i rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor
för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur,
— embryona förvaras i skilda förvaringskärl i de utrymmen där godkänd sperma förvaras,
(1) EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 94/113/EG (EGT L 53, 24.2.1994, s. 23).
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ii) förvaring av sperma endast försiggår i de utrymmen som reserverats för detta ändamål och under strikta
hygieniska betingelser,
iii) alla utensilier, frånsett engångsutensilier, som kommer i kontakt med sperman är ordentligt desinficerade eller
steriliserade före användningen,
iv) förvaringskärl och transportkärl, frånsett engångskärl, är ordentligt desinficerade eller steriliserade innan varje
påfyllning påbörjas,
v) det kylmedium som används inte tidigare har använts för andra produkter av animaliskt ursprung,
vi) att varje enskild dos av sperma är tydligt märkt på sådant sätt att samlingsdatum för sperman, donatordjurets
ras och identifiering och spermastationens registreringsnummer lätt kan fastställas. Varje medlemsstat skall till
kommissionen och övriga medlemsstater lämna en beskrivning av den märkning som används på dess territorium.
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BILAGA B
KAPITEL I
VILLKOR FÖR MOTTAGANDE AV DJUR PÅ GODKÄNDA TJURSTATIONER
1. Alla nötkreatur som tas emot vid en tjurstation måste uppfylla följande krav:
a) De skall ha underkastats en karantän på minst 28 dagar vid en anläggning som särskilt godkänts för detta ändamål
av den behöriga myndigheten i medlemsstaten, och som endast hyser andra klövdjur med minst lika gott hälsotillstånd.
b) De skall före ankomsten till den karantänanläggning som beskrivs ovan i a har tillhört en besättning som är officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri enligt direktiv 64/432/EEG. Djuren får inte tidigare ha hållits i någon
besättning med lägre hälsostatus.
c) De skall komma från en besättning som är officiellt fri från enzootisk bovin leukos enligt definitionen i direktiv
64/432/EEG eller härstamma från moderdjur som med negativt resultat har testats enligt bilaga D (kapitel II) till
direktiv 64/432/EEG sedan avkomman tagits från moderdjuret. I de fall då djuren härrör från en embryotransplantation betraktas recipienten som moderdjur.
Om detta krav inte kan uppfyllas, får sperman inte bli föremål för handel förrän donatordjuret har uppnått en
ålder av två år och har undersökts i enlighet med kapitel II.1 c med negativt resultat.
d) De skall inom 28 dagar före den karantän som föreskrivs i a ha genomgått följande prov och undersökningar med
endast negativt resultat, med undantag för det antikroppsprov för påvisande av BVD/MD som anges i punkt v:
i) För bovin tuberkulos: ett intrakutant tuberkulinprov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga B till
direktiv 64/432/EEG.
ii) För bovin brucellos: ett serologiskt prov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga C till direktiv 64/432/
EEG.
iii) För enzootisk bovin leukos: ett serologiskt prov som utförts i enlighet med förfarandet i bilaga D (kapitel II) till
direktiv 64/432/EEG.
iv) För IBR/IPV: ett serologiskt prov (helt virus) på ett blodprov om djuren inte kommer från en besättning som
är fri från IBR/IPV enligt artikel 2.3.5.3 i den djurhälsokodex som upprättats av Internationella byrån för
epizootiska sjukdomar.
v) För BVD/MD:
— ett virusisoleringstest eller ett test för att påvisa virusantigen, och
— ett serologiskt prov för att fastställa närvaro eller frånvaro av antikroppar.
Den behöriga myndigheten får tillåta att de undersökningar som avses under d utförs på prov som tagits vid
karantänanläggningen. I detta fall får den karantän som fastställs i a inte inledas före tidpunkten för provtagningen. Om emellertid någon av undersökningarna i a utfaller positivt måste det berörda djuret omedelbart
avlägsnas från isoleringsanläggningen. Vid gruppisolering får den karantän som fastställs i a inte inledas
beträffande övriga djur förrän det djur som uppvisade positivt utfall har avlägsnats.
e) De har under den karantän som fastställs i a, och minst 21 dagar efter det att karantänen inleddes (minst sju dagar
efter det att karantän för provtagning avseende Campylobacter fetus ssp. venerealis och Trichomonas foetus inleddes)
utom när det gäller provtagning för förekomst av antikroppar mot BVD/MD (se punkt iii nedan) genomgått
följande prov med negativt resultat:
i) För bovin brucellos: ett serologiskt prov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga C till direktiv 64/432/
EEG.
ii) För IBR/IPV: ett serologiskt prov (helt virus) utfört på ett blodprov.
Vid positivt resultat av något av ovanstående prov skall djuret omedelbart avlägsnas från isoleringsanläggningen och övriga djur i samma grupp stanna kvar i karantän och testas med negativt resultat tidigast 21
dagar efter det att det/de positiva djuret/djuren avlägsnades.
iii) För BVD/MD:
— ett virusisoleringstest eller ett test för att påvisa virusantigen, och
— ett serologiskt prov för att fastställa närvaro eller frånvaro av antikroppar.
Endast under förutsättning att ingen serokonversion inträffar hos djur med seronegativt testresultat innan de
togs emot på isoleringsanläggningen får något djur (seronegativt eller seropositivt) tas emot på spermastationerna.
Om en serokonversion inträffar skall samtliga djur som fortfarande är seronegativa hållas i karantän under en
period som skall förlängas, till dess att det inte har inträffat något fall av serokonversion i gruppen på tre
veckor. Serologiskt positiva djur kan tillåtas komma in på tjurstationen.
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iv) För Campylobacter fetus ssp. venerealis:
— När det gäller djur som är yngre än sex månader eller som sedan den åldern har hållits i en grupp med
enbart djur av samma kön före karantänen: ett test på ett sköljprov från en artificiell vagina eller ett prov
från förhuden.
— När det gäller djur som är sex månader eller mer som kan ha varit i kontakt med ett hondjur före
karantänen: ett test tre gånger med en veckas mellanrum på ett sköljprov från en artificiell vagina eller ett
prov från förhuden.
v) För Trichomonas foetus:
— När det gäller djur som är yngre än sex månader eller som sedan den åldern har hållits i en grupp med
enbart djur av samma kön före karantänen: ett test vid ett tillfälle på ett prov från förhuden.
— När det gäller djur som är sex månader eller mer som kan ha varit i kontakt med ett hondjur före
karantänen: ett test tre gånger med en veckas mellanrum på ett prov från förhuden.
Om någon av de ovannämnda undersökningarna utfaller positivt måste djuret genast tas bort från isoleringsanläggningen. Vid gruppisolering måste den behöriga myndigheten vidta alla nödvändiga åtgärder för låta de
övriga djuren åter ingå i tjurstationens besättning i enlighet med bilagan.
f) Före det första avsändandet av sperma från tjurar som är serologiskt positiva för BVD/MD skall ett spermaprov
från varje djur genomgå virusisoleringstest eller ett ELISA-test för antigener mot BVD/MD. Om resultatet är positivt skall tjuren tas bort från anläggningen och all dess sperma förstöras.
2. Alla undersökningar måste utföras vid ett av medlemsstaten godkänt laboratorium.
3. Djur får tas emot vid tjurstationen endast efter uttryckligt tillstånd av stationsveterinären. Alla förflyttningar in och ut
skall journalföras.
4. Inget djur som tas emot vid tjurstationen får visa något kliniskt tecken på sjukdom vid ankomsten. Alla djur måste,
utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5, komma från sådana isoleringsanläggningar som avses under punkt 1
a och som på avsändningsdagen officiellt uppfyller följande krav:
a) De är belägna i mitten av ett område med 10 km radie inom vilket det inte har förekommit något fall av muloch klövsjuka sedan minst 30 dagar tillbaka.
b) De har under minst tre månader varit fria från mul- och klövsjuka och brucellos.
c) De är sedan minst 30 dagar fria från sådana nötkreaturssjukdomar som är anmälningspliktiga i enlighet med
bilaga E till direktiv 64/432/EEG.
5. Om de villkor som fastställs under punkt 4 är uppfyllda och de rutinundersökningar som avses i kapitel II har utförts
under de närmast föregående tolv månaderna, får djuren överföras från en godkänd tjurstation till en annan med
likvärdig hälsostatus utan isolering eller undersökning, om överföringen sker direkt. Ett sådant djur får inte komma i
direkt eller indirekt kontakt med klövdjur av lägre hälsostatus och de transportmedel som används skall ha desinficerats före användningen. Om transporten från en tjurstation till en annan sker mellan medlemsstater skall den ske i
enlighet med direktiv 64/432/EEG.

KAPITEL II
RUTINUNDERSÖKNINGAR SOM SKALL GÖRAS PÅ ALLA NÖTKREATUR VID EN GODKÄND TJURSTATION
1. Alla nötkreatur som hålls vid en godkänd tjurstation måste minst en gång årligen genomgå följande undersökningar,
med negativt resultat:
a) För bovin tuberkulos: ett intrakutant tuberkulinprov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga B till direktiv
64/432/EEG.
b) För bovin brucellos: ett serologiskt prov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga C till direktiv 64/432/EEG.
c) För enzootisk bovin leukos: ett serologiskt prov som utförs i enlighet med förfarandet i bilaga D (kapitel II) till
direktiv 64/432/EEG.
d) För IBR/IPV: ett serologiskt prov (helt virus) på ett blodprov.
e) För BVD/MD: ett serologiskt prov för att påvisa förekomsten av antikroppar mot BVD/MD som bara används på
seronegativa djur.
Om ett djur blir serologiskt positivt skall varje ejakulat som samlats in från det djuret efter det senaste negativa
resultatet antingen förstöras eller genomgå virustest med negativt resultat.
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f) för Campylobacter fetus ssp. venerealis: test av ett prov från förhuden. Endast spermaproducerande tjurar eller tjurar
som har kontakt med spermaproducerande tjurar behöver undersökas. Tjurar som återkommer till stationen efter
mer än sex månaders frånvaro skall testas tidigast 30 dagar innan de återupptar produktionen.
g) för Trichomonas foetus: test av ett prov från förhuden. Endast spermaproducerande tjurar eller tjurar som har
kontakt med spermaproducerande tjurar behöver undersökas. Tjurar som återkommer till stationen efter mer än
sex månaders frånvaro skall testas tidigast 30 dagar innan de återupptar produktionen.
2. Alla undersökningar måste utföras vid ett av medlemsstaten godkänt laboratorium.
3. Om någon av de ovannämnda undersökningarna utfaller positivt måste djuret isoleras och den sperma som samlats
in efter det sista negativa provet får inte användas för handel inom gemenskapen, med undantag för BVD/MD, om
sperma från varje ejakulat vid ett virusprov har gett negativt resultat.
Sperma som samlats in från alla övriga djur vid stationen sedan den dag då undersökningen med positivt utfall
utfördes skall förvaras avskilt och får inte bli föremål för handel inom gemenskapen förrän tjurstationens hälsostatus
har återställts.
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BILAGA C

VILLKOR SOM SPERMA MÅSTE UPPFYLLA FÖR HANDEL INOM GEMENSKAPEN ELLER FÖR IMPORT TILL
GEMENSKAPEN
1. Sperma måste härröra från djur som
a) inte uppvisar några kliniska tecken på sjukdom den dag då sperman samlas,
b) i) inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de tolv månaderna närmast före samlingen, eller
ii) har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de tolv månaderna närmast före samlingen. I detta fall skall 5 %
(dock med minst fem payetter) av varje samling genomgå virusisoleringstest för mul- och klövsjuka med negativt resultat,
c) inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de 30 dagarna närmast före samlingen,
d) har hållits vid en godkänd tjurstation under en sammanhängande period av minst 30 dagar omedelbart före
samlingen av sperma när det gäller färsk sperma,
e) inte har tillåtits genomföra naturlig betäckning,
f) hålls vid tjurstationer som har varit fria från mul- och klövsjuka i minst tre månader före samlingen av sperma
och 30 dagar efter samlingen, eller, när det är fråga om färsk sperma, fram till dagen före avsändandet, och som
är belägna i mitten av ett område med 10 km radie inom vilket det sedan minst 30 dagar tillbaka inte har
förekommit något fall av mul- och klövsjuka,
g) har hållits vid tjurstationer som under en period som sträcker sig från 30 dagar före till 30 dagar efter samlingen
av sperma eller, när det är fråga om färsk sperma, fram till dagen före avsändandet, har varit fria från de bovina
sjukdomar som omfattas av anmälningsplikt i enlighet med bilaga E.I till direktiv 64/432/EEG.
2. De antibiotika som räknas upp nedan skall tillsättas för att efter den slutliga spädningen erhålla dessa koncentrationer
i sperman:
Minst
— 500
— 500
— 150
— 300

µg streptomycin per ml slutlig spädning,
IU penicillin per ml slutlig spädning,
µg lincomycin per ml slutlig spädning,
µg spectinomycin per ml slutlig spädning.

En alternativ kombination av antibiotika med likvärdig effekt mot campylobacter, leptospira och mycoplasma får
användas.
Omedelbart efter tillsättningen måste den utspädda sperman förvaras vid en temperatur av minst 5 °C under en tid av
minst 45 minuter.
3. Sperma för handel inom gemenskapen måste
a) förvaras under godkända betingelser under en period av minst 30 dagar före avsändandet – detta krav skall inte
tillämpas på färsk sperma,
b) transporteras till destinationsmedlemsstaten i behållare som har rengjorts och desinficerats eller steriliserats före
användningen och som har förseglats och numrerats före avsändandet från de godkända förvaringsställena.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 20 maj 2003
om upphävande av ett undersökningsförfarande beträffande handelshinder bestående av det
handelsbruk som tillämpas av Republiken Colombia i samband med importen av motorfordon
(2003/421/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

(5)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Vid undersökningen framkom tillräckliga bevis för
följande:
— Colombia bryter mot sina förpliktelser som följer av
artikel III.2 i GATT-avtalet från 1994. Det handelsbruk som klaganden bestrider förefaller därför att
utgöra ett handelshinder enligt artikel 2.1 i förordningen.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den
22 december 1994 om fastställande av gemenskapsförfaranden
på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att
säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella
handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO)(nedan kallad ”förordningen”) (1), ändrad
genom förordning (EG) nr 356/95 (2), särskilt artikel 11.2 i
denna, och

— Det ovan beskrivna diskriminerande mervärdesskattesystem som Colombia infört för importerade bilar
förorsakar negativa handelseffekter enligt artikel 2.4 i
förordningen.

av följande skäl:
(1)

Den 7 juli 2000 ingav Volkswagen AG ett klagomål
enligt artikel 4 i förordningen.

(2)

Volkswagen AG gjorde gällande att gemenskapens
export av motorfordon till Colombia hämmas av ett
handelshinder enligt artikel 2.1 i förordningen.

(3)

Det påstådda handelshindret utgjordes av Colombias
allmänna skattelag (Estatuto Tributario) från 1996 (i dess
ändrade lydelse) som innehåller bestämmelser om
skiljaktig behandling i mervärdesskattehänseende mellan
fordon som monteras eller tillverkas i Colombia och
fordon som tillverkas eller monteras utanför Colombia. I
lagen föreskrevs att fordon i kategorin högst 1 400 cm3,
vilka tillverkas eller monteras i Colombia, skulle omfattas
av en mervärdesskattesats på 20 %, medan importerade
bilar omfattas av en mervärdesskattesats på 35 %.

(4)

Kommissionen beslutade, efter samråd med den rådgivande kommitté som inrättats genom förordningen, att
klagomålet innehöll tillräckliga bevis för att motivera
inledandet av ett undersökningsförfarande. Kommissionen inledde följaktligen ett undersökningsförfarande
den 18 augusti 2000 (3).

(1) EGT L 349, 31.12.1994, s. 71.
(2) EGT L 41, 23.2.1995, s. 3.
(3) EGT C 236, 18.8.2000, s. 4.

(6)

Undersökningsförfarandet ledde till slutsatsen att det
med tanke på gemenskapens intressen var nödvändigt
med åtgärder för att undanröja de negativa handelseffekterna till följd av de handelshinder som upprätthålls av
Colombia.

(7)

För att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler och dessutom med hänsyn till
den svåra politiska och ekonomiska situationen i
Colombia föreföll det motiverat att tillsammans med
Colombia undersöka möjligheten till en uppgörelse i
godo.

(8)

I december 2001 nådde Europeiska kommissionen och
Colombia en överenskommelse enligt vilken Colombia
förbinder sig att inte öka den gällande mervärdesskattedifferentieringen i fråga om importerade bilar i kategorin
högst 1 400 cm3 och att avlägsna denna differentiering
före den 1 juli 2005. På dessa villkor förband sig
kommissionen att inte inleda ett tvistlösningsförfarande
enligt WTO-avtalet i fråga om de åtgärder som omfattats
av undersökningen om handelshinder. I överenskommelsen angavs det att den inte påverkar Europeiska
gemenskapens eller Colombias rättsliga ståndpunkt.
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Enligt överenskommelsen skulle kommissionen upphäva
undersökningsförfarandet i ärendet så snart det colombianska parlamentet antagit lagstiftning för genomförande av överenskommelsen.

(10)

Den colombianska regeringen lade den 20 maj 2002 för
det colombianska parlamentet fram ett lagförslag om ett
gradvis avlägsnande av mervärdesskattedifferentieringen
och det antogs den 27 december 2002.

(11)

Undersökningsförfarandet bör därför upphävas.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från den rådgivande kommitté som
inrättats genom förordningen.

11.6.2003

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Härmed upphävs det undersökningsförfarande som inletts den
18 augusti 2000 beträffande handelshinder bestående av
handelsbruk som tillämpas av Colombia i samband med
importen av motorfordon.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 26 maj 2003
om godkännande av en diagnostikhandbok för afrikansk svinpest
[delgivet med nr K(2003) 1696]
(Text av betydelse för EES)

(2003/422/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni
2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk
svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande
Teschensjuka och afrikansk svinpest (1), särskilt artikel 18.3 i
detta, och
av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Härmed godkänns bilagans diagnostikhandbok för afrikansk svinpest.
2. Medlemsstaterna skall se till att diagnosen afrikansk svinpest ställs enligt de förfaranden, provtagningsmetoder och kriterier för utvärdering av laboratoriertester som anges i handboken och på grundval av:
a) Kliniska tecken på sjukdomen och postmortala organskador.

Enligt direktiv 2002/60/EG är det nödvändigt att
fastställa diagnostiska förfaranden, provtagningsmetoder
och kriterier för utvärdering av resultaten från laboratorietester för att bekräfta afrikansk svinpest.

b) Påvisande av virus, antigen eller genom i prov från
vävnader, organ, blod eller avföring.

(2)

Enligt det direktivet skall gemenskapens referenslaboratorium för afrikansk svinpest i samråd med kommissionen samordna de metoder som används i medlemsstaterna för att diagnostisera sjukdomen, bland annat
genom att organisera återkommande jämförande tester
och tillhandahålla standardreagenser inom gemenskapen.

3. Genom undantag från punkt 2 får de nationella diagnoslaboratorier som avses i bilaga IV till direktiv 2002/60/EG
modifiera de laboratorietester som anges i den handbok som
bifogas detta beslut eller använda sig av andra tester, under
förutsättning att det kan visas att testerna har samma känslighet
och specificitet.

(3)

Afrikansk svinpest-virus anses inte utgöra någon fara för
människors hälsa.

(4)

Det har utarbetats laboratorietester för att diagnosen afrikansk svinpest snabbt skall kunna bekräftas.

(5)

De senaste årens erfarenhet av bekämpningen av afrikansk svinpest har bidragit till att man kunnat fastställa
vilka provtagningsförfaranden som är mest ändamålsenliga, samt vilka kriterier som bör användas vid tolkningen av resultaten från laboratorietesten för en korrekt
diagnostisering av sjukdomen under olika förhållanden.

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 2003.

(6)

Den diagnostikhandbok där dessa förfaranden och kriterier fastställs bör därför godkännas.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

(7)

Nationella diagnostiska laboratorier bör bemyndigas att
modifiera de godkända laboratorieproverna eller använda
andra prov, under förutsättning att de kan visas vara lika
känsliga och specifika.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 2003.

(1)

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(1) EGT L 192, 20.7.2002, s. 27.

c) Påvisande av specifik antikroppsreaktion i blodprov.

Om sådana modifierade eller alternativa tester används skall
deras känslighet och specificitet utvärderas genom de återkommande jämförande tester som organiseras av gemenskapens
referenslaboratorium för afrikansk svinpest.
Artikel 2

Artikel 3

På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

L 143/36

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA
DIAGNOSTIKHANDBOK FÖR AFRIKANSK SVINPEST

Kapitel I
Inledning, syfte och definitioner

1. För att förfarandena för diagnos av afrikansk svinpest skall vara enhetliga skall följande gälla för denna handbok:
a) Handboken skall innehålla riktlinjer och minimikrav för diagnostiska förfaranden, provtagningsmetoder och kriterier för utvärdering av resultaten från kliniska undersökningar, postmortem-undersökningar och laboratorietester,
vilka skall möjliggöra korrekt diagnostisering av sjukdomen (1).
b) Handboken skall innehålla minimikrav för biosäkerhet och kvalitetsstandarder för de laboratorier som diagnostiserar afrikansk svinpest och för transport av prov.
c) Handboken skall ange vilka laboratorietester som skall användas för diagnostisering av afrikansk svinpest och vilka
laboratorietekniker som skall användas för den genetiska typningen av isolat av afrikansk svinpest-virus.
2. Handboken riktar sig i första hand till de myndigheter som ansvarar för bekämpningen av afrikansk svinpest. Tyngdpunkten ligger därför på principerna bakom laboratorietesten, tillämpningen av testen, samt utvärdering av resultaten
från dessa, snarare än på detaljerad beskrivning av laboratorietekniker.
3. Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2002/60/EG skall i denna handbok avses med
a) misstänkt anläggning: varje anläggning för svinhållning där ett eller flera svin misstänks vara smittade med afrikansk
svinpest-viruset eller en kontaktanläggning i enlighet med artikel 2 k i direktiv 2002/60/EG,
b) epidemiologisk underavdelning eller underavdelning: en angränsande byggnad, plats eller mark där en anläggnings djur
hålls på ett sådant sätt att de ofta har direkt eller indirekt kontakt med varandra, men samtidigt är avskilda från
övriga djur vid anläggningen,
c) kontaktsvin: svin som hållits vid en anläggning i direkt kontakt med ett eller flera svin som under de senaste 21
dagarna misstänks ha smittats med afrikansk svinpest-virus.

Kapitel II
Beskrivning av afrikansk svinpest med tyngdpunkt på differentialdiagnos
A. INLEDNING
1. Afrikansk svinpest orsakas av ett höljebärande DNA-virus av släktet Asfivirus av Asfarviridae-familjen. Virusstammarnas virulens varierar trots att det inte går att identifiera olika serotyper.
2. Det afrikanska svinpestviruset är mycket stabilt i utsöndringar från smittade svin, i slaktkroppar av svin, i färskt
griskött och i vissa grisköttsprodukter. Lämpliga desinfektionsmedel måste användas för att se till att det inaktiveras i omgivningen.
3. Vanligtvis sprids infektionen i Europa oronasalt genom direkt eller indirekt kontakt med infekterade svin eller
genom virus-förorenat foder. I områden där det finns vektorer (2) spelar emellertid smittspridningen via dessa en
stor roll för virusets överlevnad och spridning. Afrikansk svinpest kan också spridas genom indirekt kontakt via
smittat materiel och bitande insekter som överför viruset mekaniskt. Sjukdomen kan även överföras via sperma
från smittade galtar.
4. Inkubationstiden för det enskilda djuret är mellan 5 och 15 dagar, men i praktiken kan det dröja upp till flera
veckor, ibland ännu längre, efter det att viruset infördes innan kliniska symtom kan konstateras på en anläggning,
särskilt om det är fråga om mindre virulenta virusstammar.
(1) Vid beslut om hur många prov som skall tas för undersökning på laboratorium skall även de aktuella testernas känslighet beaktas.
Antalet djur från vilka proven tas skall vara högre än i denna handbok om det test som skall användas inte är mycket känsligt.
(2) Enligt definitionen i artikel 2 r i direktiv 2002/60/EG.
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5. Det finns akuta, subakuta och kroniska former av afrikansk svinpest, och skillnaden beror huvudsakligen på hur
virulent viruset är.
6. Svin som blir kliniskt återställda efter infektionen har fortfarande viremi i mellan 40 till 60 dagar, och de blir
smittbärare. Afrikansk svinpest-virus har isolerats från svin upp till sex månader efter smittillfället.

B. AKUT FORM
1. Det första kliniska tecknet på sjukdomen brukar vara hög feber (över 40 °C), åtföljt av slöhet, aptitlöshet, snabb
och ansträngd andning samt slemutsöndringar ur tryne och ögon. Svinen rör sig okoordinerat och tränger sig
samman i grupp. Suggor kan kasta vid alla stadier av dräktighet. En del svin kan drabbas av kräkningar och
förstoppning, medan andra kan få blodiga diarréer. Svullna områden eller blåmärken blir synliga subkutant, i
synnerhet på ben och öron. Svinen kan bli medvetslösa innan döden inträder, vilket sker mellan en och sju dagar
efter det att de kliniska symtomen visar sig. Morbiditeten och dödligheten inom en anläggning kan uppgå till
100 %.
Vid obduktion ses omfattande inre blödningar i hela kroppen, blodig vätska i bröst- och bukhåla, förstorad, mörk
mjälte, blödande lymfkörtlar som påminner om blodkoagel, i synnerhet de gastrohepatiska och renala lymfknutorna, inre blödningar i form av petekier i njurarna, njurpapillerna och njurbäckenet, hinnorna i buken, mag- och
tarmslemhinnor, hjärtat, hjärtsäcken, endokardiet liksom hydrothorax och petekiala blödningar i lungsäcken.
2. Sjukdomsbilden för afrikansk svinpest i dess akuta form liknar både kliniskt och patologisk sjukdomsbilden för
klassisk svinpest. Om det finns fläckar från inre blödningar på huden och öronen är de lätta att upptäcka och
tyder på att det kan vara fråga om akut afrikansk eller klassisk svinpest. Det är få andra sjukdomar som ger denna
typ av skador.
Akut afrikansk svinpest skall även beaktas i de fall då man misstänker rödsjuka, porcin reproduktions- och respirationssyndrom (PRRS), kumarinförgiftning, purpura haemorragica, post-weaning multisystemic wasting syndrome (PMWS), svindermatit och nefrotiskt syndrom, salmonella- och pasteurellainfektioner eller andra sjukdomstillstånd i tarmar och luftvägar med feber som inte svarar på behandling med antibiotika.

C. SUBAKUTA FORMER
Subakuta former av sjukdomen är vanliga i områden där den är endemisk. Den subakuta infektionen karakteriseras
av febertoppar, slöhet och pneumoni. Döden kan inträffa till följd av hjärtinsufficiens. Vid den subakuta formen
liknar de synliga organskadorna de som förekommer vid akut infektion, men är lindrigare. Karaktäristiska organskador är stora blödningar i lymfknutor, njurar, mjälte och lungor, lungödem och, i en del fall, interstitiell pneumoni.

D. KRONISKA FORMER
Kroniska former av sjukdomen är sällsynta. I kroniska former kan man se bakteriella sekundärinfektioner. Då de
kliniska tecknen på kronisk afrikansk svinpest är ganska ospecifika måste det i differentialdiagnosen beaktas att det
kan röra sig om andra sjukdomar. Alla djur får inte nödvändigtvis förhöjd kroppstemperatur, men i en smittad
anläggning kan feber förekomma hos åtminstone ett par djur.
Bland kliniska symtom på kronisk afrikansk svinpest ses andningsproblem, kastning, artrit, kroniska hudsår eller
nekros som inte ser ut som de typiska kliniska symtomen vid afrikansk svinpest. Organskadorna kan vara mycket
små eller saknas helt. De histopatologiska fynden karaktäriseras av förstorade lymfknutor och förstorad mjälte, lungsäcksinflammation, fibrinös perikardit och infiltrerad pneumonit. Det finns också beskrivningar av fokal kaseös
nekros och mineralisering av lungan.

Kapitel III
Riktlinjer för vilka kriterier som skall användas för att bestämma att en anläggning klassificeras som misstänkt för
afrikansk svinpest

1. Beslut om att en anläggning är att betrakta som en misstänkt anläggning skall fattas på grundval av följande undersökningsresultat, kriterier och grunder:
a) Kliniska och patologiska undersökningsresultat hos svin. De kliniska och patologiska undersökningsresultat som
huvudsakligen skall beaktas är följande:
— Feber med sjukdoms- och dödsfall bland svin i alla åldrar.
— Feber med inre blödningar, petekier och echymoser, i synnerhet i lymfkörtlar, njurar, mjälte (som blir förstorad
och mörk, i synnerhet vid de akuta formerna), urinblåsa och sår på gallblåsan.
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b) Epidemiologiska undersökningsresultat. Följande epidemiologiska undersökningsresultat skall beaktas:
— Då svin har varit i direkt eller indirekt kontakt med en anläggning som har konstaterats vara infekterad med
afrikansk svinpest.
— Då en anläggning levererat svin som sedan visade sig vara smittade med afrikansk svinpest.
— Då suggor har inseminerats artificiellt med sperma av misstänkt ursprung.
— Då det har förekommit indirekt eller direkt kontakt med viltlevande svin från en population där afrikansk svinpest förekommer.
— Då svin hålls utomhus i ett område där viltlevande svin är infekterade med afrikansk svinpest.
— Då svin har utfordrats med matavfall och det finns misstanke om att matavfallet inte har behandlats på ett
sådant sätt att afrikansk svinpest-viruset oskadliggjorts.
— Då smitta kan ha överförts, exempelvis när personer har kommit in i anläggningen eller tranportmedlet från
anläggningar som misstänks eller konstaterats vara smittade med afrikansk svinpestvirus.
— Då vektordjur förekommit inom anläggningens område.
2. I alla händelser skall en anläggning betraktas som misstänkt om man misstänker förekomsten av afrikansk svinpest till
följd av kliniska eller patologiska fynd men man genom kliniska och epidemiologiska prov och laboratorieprov inte
har kunnat bekräfta den diagnosen eller identifierat någon annan smittkälla eller något agens vid anläggningen.

Kapitel IV
Förfaranden för provtagning och kontroll

A. RIKTLINJER OCH FÖRFARANDEN FÖR KLINISK UNDERSÖKNING OCH PROVTAGNING PÅ SVIN VID
MISSTÄNKTA ANLÄGGNINGAR
1. Medlemsstaterna skall se till att det vid misstänkta anläggningar utförs lämpliga kliniska undersökningar, provtagningar och laboratorietester så att förekomsten av afrikansk svinpest kan bekräftas eller uteslutas i enlighet med
de riktlinjer och förfaranden som fastställs i punkterna 2–6 nedan.
Utan hinder av de åtgärder som avses i artikel 4.2 i direktiv 2002/60/EG vid den aktuella anläggningen, skall
dessa riktlinjer och förfaranden även vara tillämpliga i samtliga sjukdomsfall då afrikansk svinpest ingår i differentialdiagnosen. Detta skall även avse fall då de kliniska tecknen hos svinen och det epidemiologiska mönstret är
sådana att sannolikheten är mycket liten att det rör sig om afrikansk svinpest.
I alla andra fall då ett eller flera svin misstänks vara smittade med afrikansk svinpest-virus skall de åtgärder som
avses i artikel 4.2 i direktiv 2002/60/EG vidtas vid den aktuella misstänkta anläggningen.
Om det finns misstanke om afrikansk svinpest hos svin vid ett slakteri eller ombord på ett transportmedel skall
riktlinjerna och förfarandena i punkterna 2–6 tillämpas i tillämpliga delar.
2. När en officiell veterinär besöker en misstänkt anläggning för att bekräfta eller utesluta afrikansk svinpest skall
följande utföras:
— Kontroll av anläggningens produktions- och hälsostatistik, om dessa uppgifter finns tillgängliga. Inspektion av
samtliga underavdelningar på anläggningen för att välja ut vilka svin som skall undersökas kliniskt.
Vid den kliniska undersökningen skall kroppstemperatur mätas och undersökningen skall främst avse följande svin
eller grupper av svin:
— Sjuka eller avmagrade svin.
— Svin som nyligen kommit från bekräftat smittade anläggningar eller från andra källor som misstänks vara
smittade.
— Svin som hålls vid underavdelningar som besökts av personer utifrån som nyligen varit i nära kontakt med
svin som misstänks vara eller är smittade med afrikansk svinpest, eller svin för vilka det konstaterats att de
haft en kontakt, innebärande en särskild risk, med andra potentiella smittkällor.
— Svin som redan testats serologiskt för afrikansk svinpest, om resultaten av de testen inte var sådana att afrikansk svinpest kunde uteslutas, samt kontaktsvin.
— Svin som nyligen tillfrisknat från sjukdom.
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Om de svin eller grupper av svin som avses ovan inte påträffas vid en inspektion av den misstänkta anläggningen
skall de behöriga myndigheterna, med beaktande av den epidemiologiska situationen och utan att det påverkar
genomförandet av andra åtgärder vid anläggningen i enlighet med direktiv 2002/60/EG utföra följande:
— Ytterligare undersökningar vid den aktuella anläggningen i enlighet med punkt 3 nedan, eller
— säkerställa att det tas blodprov för laboratorieundersökning från svinen på den aktuella anläggningen. I så fall
skall de provtagningsförfaranden som anges i punkt 5 och avsnitt F.2 tjäna som riktlinjer, eller
— anta eller bibehålla de åtgärder som fastställs i artikel 4.2 i direktiv 2002/60/EG i avvaktan på kompletterande
undersökningar vid den aktuella anläggningen, eller
— utesluta misstanken om afrikansk svinpest.
3. Om hänvisning görs till denna punkt skall den kliniska undersökningen av svinen vid den aktuella anläggningen
göras på slumpmässigt utvalda svin från de underavdelningar för vilka det konstaterats eller misstänks att det
föreligger en risk för att afrikansk svinpest virus har införts.
Kroppstemperaturen skall minst mätas på så många svin att det, om feber förekommer, med 95 % konfidensgrad
kan påvisas att en prevalens på 10 % har feber vid de aktuella underavdelningarna.
4. Om döda eller döende svin påträffas vid en anläggning skall postmortala undersökningar genomföras, helst på
minst fem av svinen, och särskilt på svin som
— visade mycket tydliga tecken på sjukdom innan de dog,
— hade hög feber,
— nyligen dött.
Om undersökningarna inte visar på organskador som tyder på afrikansk svinpest men det med tanke på den
epidemiologiska situationen krävs ytterligare utredning skall följande undersökningar utföras:
— En klinisk undersökning i enlighet med punkt 3 skall genomföras och blodprover tas i enlighet med punkt 5
vid den avdelning där de döda eller döende svinen hölls.
— Postmortala undersökningar kan utföras på 3–4 kontaktsvin, i synnerhet om de visar kliniska symtom.
Oavsett om det förekommer organskador som tyder på afrikansk svinpest skall prover tas för virologiska test i
enlighet med kapitel V.B.1 från organ och vävnader från de svin som undersökts postmortalt. Proven skall helst
tas från svin som dött nyligen.
I samband med postmortala undersökningar skall de behöriga myndigheterna säkerställa följande:
— Nödvändiga säkerhets- och hygienåtgärder för att förhindra smittspridning skall vidtas.
— Döende svin skall avlivas på ett humant sätt i enlighet med rådets direktiv 93/119/EEG av den 22 december
1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning (1), ändrad genom förordning (EG) nr 806/
2003 (2).
5. Om ytterligare kliniska tecken och organskador som tyder på afrikansk svinpest upptäcks vid en anläggning, men
de behöriga myndigheterna anser att dessa inte är tillräckliga för att bekräfta ett utbrott av afrikansk svinpest och
att det krävs laboratorietest, skall blodprov för laboratorietest tas från misstänkta svin och från andra svin vid
varje underavdelning där de misstänkta svinen hålls enligt följande förfaranden:
a) Det skall minst tas så många prov för serologisk testning att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas en seroprevalens på 10 % vid den aktuella underavdelningen.
b) De behöriga myndigheterna skall besluta om hur många prov som skall tas för virologisk testning och skall i
samband därmed beakta hur många olika test som kan utföras, laboratorietestens känslighetsgrad och den
epidemiologiska situationen.
(1) EGT L 340, 31.12.1993, s. 21.
(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
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6. Om det vid undersökningar vid en misstänkt anläggning inte konstateras några kliniska tecken eller organskador
som tyder på afrikansk svinpest, men de behöriga myndigheterna anser att det krävs ytterligare laboratorietest för
att det skall vara möjligt att utesluta afrikansk svinpest, skall de provtagningsförfaranden som anges i punkt 5
ovan tjäna som riktlinjer.

B. PROVTAGNINGSFÖRFARANDEN VID EN ANLÄGGNING I SAMBAND MED ATT SVIN AVLIVAS EFTER DET ATT
SJUKDOMEN BEKRÄFTATS

1. Då svin avlivas till följd av att ett utbrott bekräftas i enlighet med artikel 5.1 a i direktiv 2002/60/EG skall blodprov för serologisk undersökning tas slumpmässigt från de djur som avlivas, så att det blir möjligt att utröna hur
afrikansk svinpest-viruset infördes till den smittade anläggningen och hur länge viruset funnits på anläggningen.

2. Det skall minst tas prov från så många svin att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas en seroprevalens på
10 % vid den anläggningens samtliga underavdelningar (1).

Prov skall också tas för virologisk undersökning i enlighet med den behöriga myndigheten föreskrifter, och
myndigheten skall beakta vilka olika tester som kan utföras, laboratorietesternas känslighet och den epidemiologiska situationen.

I områden där man tidigare konstaterat förekomsten av vektorer som är bärare av afrikansk svinpest-virus skall
det också samlas in mjuka fästingar för virologisk provtagning enligt den behöriga myndighetens föreskrifter och
enligt bilaga III till direktiv 2002/60/EG.

3. Vid ett sekundärt utbrott får den behöriga myndigheten emellertid besluta att bevilja undantag från punkt 1 och 2
och anta andra provtagningsförfaranden, med beaktande av den epidemiologiska information som redan finns
tillgänglig om smittkällan och smittvägarna och om den potentiella spridningen av viruset från anläggningen.

C. PROVTAGNINGSFÖRFARANDEN I SAMBAND MED ATT SVIN PÅ EN MISSTÄNKT ANLÄGGNING AVLIVAS I
FÖREBYGGANDE SYFTE

1. När svin på en misstänkt anläggning avlivas i förebyggande syfte i enlighet med artikel 4.3 a och artikel 7.2 i
direktiv 2002/60/EG skall blodprov tas för serologisk undersökning och för virologisk testning i enlighet med
förfarandet i punkt 2, så att afrikansk svinpest kan bekräftas eller uteslutas och ytterligare epidemiologisk information samlas in.

2. Provtagningen skall huvudsakligen avse följande djur:
— Svin som visar symtom eller har postmortala organskador som tyder på afrikansk svinpest, samt kontaktsvin.
— Andra svin som kan ha haft kritisk kontakt med smittade eller misstänkt smittade svin eller svin som
misstänks vara smittade med afrikansk svinpest-viruset. Prov skall tas från dessa svin i enlighet med den
behöriga myndighetens instruktioner, varvid hänsyn skall tas till den epidemiologiska situationen.

Vidare skall slumpmässiga prov tas från svin från varje underavdelning vid anläggningen (2). Det skall minst tas så
många prov för serologisk testning att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas en seroprevalens på 10 % vid den
aktuella underavdelningen.

De behöriga myndigheterna skall besluta om vilka prov som skall tas för virologisk testning och skall i samband
därmed beakta vilka olika tester som kan utföras, laboratorietesternas känslighet och den epidemiologiska situationen.
(1) Om det undantag som föreskrivs i artikel 6.1 i direktiv 2002/60/EG tillämpas skall provtagningen omfatta de underavdelningar vid
anläggningen där svin har avlivats, utan att det påverkar de ytterligare undersökningar och provtagningar som skall utföras på återstående svin i anläggningen i enlighet med de behöriga myndigheternas föreskrifter.
2
( ) Om de behöriga myndigheterna har begränsat avlivningarna till den del av anläggningen där de svin hölls som misstänks eller konstaterats vara smittade med afrikansk svinpest-virus enligt artikel 4.3 a i direktiv 2002/60/EG skall provtagningen omfatta de underavdelningar vid anläggningen där dessa åtgärder vidtagits utan att det påverkar de ytterligare undersökningar och provtagningar som skall
utföras på återstående svin i anläggningen i enlighet med de behöriga myndigheternas föreskrifter.
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D. KONTROLL- OCH PROVTAGNINGSFÖRFARANDEN SOM SKALL TILLÄMPAS INNAN TILLSTÅND BEVILJAS FÖR
FÖRFLYTTNING AV SVIN FRÅN ANLÄGGNINGAR I SKYDDS- ELLER ÖVERVAKNINGSZONER OCH OM
SÅDANA SVIN SLAKTAS ELLER AVLIVAS (ARTIKEL 10 OCH 11 I DIREKTIV 2002/60/EG)
1. För den kliniska undersökning som officiell veterinär skall utföra innan tillstånd beviljas för förflyttning av svin
från anläggningar i skydds- och övervakningszonerna i enlighet med artikel 10.3 i direktiv 2002/60/EG skall, utan
att det påverkar tillämpningen av artikel 11.1 f andra stycket i direktivet, följande gälla:
— Undersökningen skall utföras inom 24 timmar före förflyttningen.
— Undersökningen skall utföras i enlighet med kapitel A.2.
2. Då svin flyttas till en annan anläggning skall det, utöver de undersökningar som skall genomföras enligt punkt 1,
göras en klinisk undersökning av svinen på varje underavdelning där de svin som skall flyttas hålls, inbegripet
temperaturmätning på en del av svinen.
Kroppstemperaturen skall minst mätas på så många svin att det, om feber förekommer, med 95 % konfidensgrad
kan påvisas feberprevalens på 10 % vid de aktuella underavdelningarna.
3. I de fall då svin flyttas till ett slakteri, en bearbetningsanläggning eller till en annan plats för avlivning eller slakt
skall det, utöver de undersökningar som skall genomföras enligt punkt 1, göras en klinisk undersökning av svinen
på varje underavdelning där de svin som skall flyttas hålls. Om det rör sig om svin som äldre än tre eller fyra
månader skall även kroppstemperaturen mätas på ett antal svin.
Kroppstemperaturen skall minst mätas på så många svin att det, om feber förekommer, med 95 % konfidensgrad
kan påvisas feberprevalens på 20 % vid de aktuella underavdelningarna.
4. När de svin som avses i punkt 3 slaktas eller avlivas skall blodprov tas för serologisk testning eller blodprov eller
prov från organ, exempelvis tonsiller, mjälte eller lymfkörtlar, för virologisk testning från svin vid var och en av
de underavdelningar från vilka svin har flyttats.
Det skall minst tas så många prov att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas en seroprevalens eller virusprevalens på 10 % vid den aktuella underavdelningen.
De behöriga myndigheterna skall besluta om vilka prov som skall tas och skall i samband därmed beakta vilka
olika tester som kan utföras, laboratorietesternas känslighet och den epidemiologiska situationen.
5. Om det i samband med avlivning eller slakt konstateras kliniska tecken eller postmortala organskador som tyder
på afrikansk svinpest skall de provtagningsförfaranden som fastställs i avsnitt C tillämpas genom undantag från
punkt 4.
6. Det undantag som föreskrivs i artikel 10.5 och artikel 11.4 i direktiv 2002/60/EG kan beviljas om de behöriga
myndigheterna ser till att en ordning för intensiv provtagning och testning också tillämpas på de grupper av svin
som skall kontrolleras och undersökas enligt 2, 3 och 4 ovan. Inom ramen för denna ordning skall det minst tas
så många prov för serologisk testning att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas en seroprevalens på 5 % inom
den aktuella gruppen svin.

E. KONTROLL OCH PROVTAGNINGSMETODER I SAMBAND MED ÅTERINSÄTTNING AV SVIN PÅ EN ANLÄGGNING
1. Vid återinsättning av svin på en anläggning enligt artikel 13.3 i direktiv 2002/60/EG skall följande provtagningsmetoder användas:
— Blodprov skall tas tidigast 45 dagar efter det att svinen återinsatts.
— Vid återinsättning av kontrollsvin skall blodprov för serologisk testning tas slumpmässigt från ett så stort antal
svin att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas 10 % seroprevalens i varje underavdelning på anläggningen.
— Vid fullständig återinsättning skall blodprov för serologisk testning tas slumpmässigt från ett så stort antal svin
att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas 20 % seroprevalens i varje underavdelning på anläggningen.
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2. Vid återinsättning av svin på en anläggning enligt artikel 13.4 i direktiv 2002/60/EG skall följande provtagningsmetoder användas:
— Blodprov skall tas tidigast 45 dagar efter det att svinen återinsatts.
— Vid återinsättning av kontrollsvin skall blodprov för serologisk testning tas slumpmässigt från ett så stort antal
svin att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas 5 % seroprevalens i varje underavdelning på anläggningen.
— Vid fullständig återinsättning skall blodprov för serologisk testning tas slumpmässigt från ett så stort antal svin
att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas 10 % seroprevalens i varje underavdelning på anläggningen.

Därefter skall det förfarande som fastställs i tredje strecksatsen ovan upprepas tidigast 60 dagar efter fullständig
återinsättning.

3. Om svin efter återinsättning av okänd anledning insjuknar eller dör skall den behöriga myndigheten se till att
svinen i fråga omedelbart undersöks med avseende på afrikansk svinpest.

Dessa bestämmelser skall gälla tills de transportrestriktioner för svin som avses i artikel 13.3 a och b och artikel
13.4 i direktiv 2002/60/EG har upphävts för anläggningen i fråga.

F. PROVTAGNINGSMETODER PÅ ANLÄGGNINGAR I SKYDDSZONEN INNAN RESTRIKTIONER HÄVS

1. För att de åtgärder som avses i artikel 10 i direktiv 2002/60/EG skall få upphävas i en skyddszon skall det på
samtliga anläggningar i zonen
— göras en klinisk undersökning i enlighet med avsnitt A.2 och A.3,
— tas blodprov för serologisk testning enligt punkt 2 nedan.

2. Det skall minst tas så många blodprov att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas 10 % seroprevalens hos svin i
varje underavdelning på anläggningen.

Det undantag som föreskrivs i artikel 10.5 och artikel 11.4 i direktiv 2002/60/EG får emellertid bara beviljas
under förutsättning att den behöriga myndigheten ser till att det antal blodprov som tas i varje underavdelning
vid anläggningen är tillräckligt för att med 95 % konfidensgrad påvisa en seroprevalens på 5 %.

G. PROVTAGNINGSMETODER PÅ ANLÄGGNINGAR I ÖVERVAKNINGSZONEN INNAN RESTRIKTIONER HÄVS

1. För att de restriktioner som avses i artikel 11 i direktiv 2002/60/EG skall få hävas i en övervakningszon skall det
på samtliga anläggningar i zonen göras en klinisk undersökning i enlighet med avsnitt A.2.

Dessutom skall blodprov för serologisk undersökning tas från svin
— på alla andra anläggningar där den behöriga myndigheten anser att prover bör tas,
— i alla seminstationer.

2. När det tas blodprov för serologisk undersökning på anläggningar i övervakningszonen skall det antal blodprov
som tas på dessa anläggningar överensstämma med punkt F.2 första meningen.

Det undantag som föreskrivs i artikel 10.5 och artikel 11.4 i direktiv 2002/60/EG får emellertid bara beviljas
under förutsättning att den behöriga myndigheten ser till att det i varje anläggning tas blodprov för serologisk
undersökning. Det skall minst tas så många blodprov att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas 5 % seroprevalens i varje underavdelning på anläggningen.

11.6.2003

11.6.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

H. SEROLOGISK ÖVERVAKNING OCH PROVTAGNINGSMETODER I OMRÅDEN DÄR AFRIKANSK SVINPEST
MISSTÄNKS FÖREKOMMA ELLER HAR BEKRÄFTATS HOS VILTLEVANDE SVIN
1. När det gäller serologisk övervakning av viltlevande svin i områden där afrikansk svinpest misstänks förekomma
eller har bekräftats skall storleken på och det geografiska området för den målpopulation som skall undersökas
först bestämmas, så att det kan fastställas hur många prover som skall tas. Provstorleken skall fastställas med
hänsyn till det uppskattade antalet levande djur och inte med hänsyn till antalet skjutna djur.
2. Om det inte finns uppgifter om populationens täthet och storlek skall det geografiska område inom vilket
proverna skall tas avgränsas med hänsyn till den ständiga förekomsten av viltlevande svin och förekomsten av
naturliga eller konstgjorda hinder som effektivt hindrar djuren från omfattande och kontinuerliga förflyttningar.
Om sådana förhållanden inte råder, eller när det gäller stora områden, bör det avgränsas provtagningsområden på
omkring 200 km2 där det normalt finns en population på cirka 400–1 000 viltlevande svin.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 15.2 c i direktiv 2002/60/EG skall det tas prov
från minst så många svin inom det avgränsade provtagningsområdet att det med 95 % konfidensgrad kan påvisas
5 % seroprevalens. Detta innebär att det skall tas prov från minst 56 djur i varje avgränsat område.
4. Insamling av prov för virologisk undersökning från viltlevande svin som skjutits eller hittats döda skall ske enligt
kapitel V.B.1.
När virologisk övervakning av skjutna viltlevande svin anses nödvändig skall den först och främst utföras på djur
som är yngre än ett år gamla.
5. Alla prover som skickas till laboratoriet skall åtföljas av det formulär som avses i artikel 16.3 h i direktiv 2002/
60/EG.

Kapitel V
Allmänna förfaranden och kriterier för insamling och transport av prover

A. ALLMÄNNA FÖRFARANDEN OCH KRITERIER
1. Före provtagning på en misstänkt anläggning skall det ritas en karta över anläggningen och de epidemiologiska
underavdelningarna på anläggningen skall identifieras.
2. Varje gång man anser att en ny provtagning av svin kan komma att krävas skall alla svin som provtas märkas på
ett enhetligt sätt så att provtagningen lätt kan upprepas.
3. Alla prover skall skickas till laboratoriet tillsammans med relevanta dokument i enlighet med de krav som den
behöriga myndigheten har fastställt. Dokumenten skall redogöra för bakgrunden för de svin som provtagits samt
kliniska tecken eller postmortala organskador som eventuellt observerats.
När det gäller svin som hålls på anläggningar skall det finnas tydliga uppgifter om de provtagna svinens ålder,
klass och ursprungsanläggning. Det rekommenderas att man för varje svin som provtas på anläggningen registrerar var det befinner sig, liksom vilket identifikationsmärke det har.

B. INSAMLING AV PROV FÖR VIROLOGISK UNDERSÖKNING
1. För påvisande av afrikansk svinpest-virus, antigen eller genom från döda eller avlivade svin är det lämpligast att ta
prover på vävnad från tonsiller, lymfkörtlar (bukhåla, njurar, underkäke och retrofaryngalt), mjälte, njure och
lungor (1). När det gäller slaktkroppar som brutits ned genom autolys är ett helt rörben eller bröstbenet det lämpligaste provmaterialet.
2. Blodprov med tillsats av antikoagulans eller utan tillsats skall insamlas från svin som visar tecken på feber eller
andra sjukdomssymtom i enlighet med den behöriga myndighetens instruktioner.
(1) Det rekommenderas också att man tar prover från ileum, eftersom de kan vara användbara för att diagnostisera klassisk svinpest.
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C. TRANSPORT AV PROV
1. Det rekommenderas att alla prover
— märks tydligt,
— transporteras och förvaras i behållare som inte läcker,
— förvaras i kylskåpstemperatur, om det emellertid förväntas ta mer än 48 timmar innan proverna kommer fram
till laboratoriet bör laboratoriet kontaktas för att lämna instruktioner om vilken temperatur som är lämpligast
under transporten.
— levereras till laboratoriet så snabbt som möjligt,
— förvaras i en förpackning med isklampar eller torris så att de håller sig svala,
— av vävnader eller organ placeras i separata, tätslutande och korrekt märkta förpackningar. Förpackningarna
skall sedan placeras i större ytterförpackningar och packas med ett tillräckligt absorberande material som
skyddar innehållet från skada och suger upp eventuell läckande vätska,
— när så är möjligt direkt transporteras till laboratoriet av en behörig person, så att det garanteras en snabb och
tillförlitlig transport.
2. Utsidan av förpackningen skall vara märkt med det mottagande laboratoriets adress och följande meddelande väl
synligt:
Djurpatologiskt material. Lättfördärvligt. Ömtåligt. Öppnas endast vid ett laboratorium för afrikansk svinpest.
3. Den ansvariga personen vid det mottagande laboratoriet skall i god tid informeras om att proverna anländer.
4. Vid lufttransport av prov till gemenskapens referenslaboratorium för afrikansk svinpest (1) skall förpackningen
vara märkt enligt IATA:s bestämmelser.

Kapitel VI
Principer för och användning av virologiska undersökningar samt utvärdering av resultatet från dessa

A. PÅVISANDE AV VIRUSANTIGEN
1. Direct Immuno Fluorescent Test (DIFT)
Testprincipen är att mikroskopiskt påvisa virusantigen i avstryk eller tunna kryosnitt av organmaterial från svin
som misstänks vara smittade med afrikansk svinpest-virus. Intracellulär antigen påvisas med hjälp av FIT (2)-konjugerade särskilda antikroppar. Fluorescerande inklusionskroppar eller granuler syns i smittade cellers cytoplasma.
Lämpliga organ är njure, mjälte och olika lymfkörtlar. När det gäller viltlevande svin får även ett utstryksprov av
benmärgsceller användas, om några organ inte går att skaffa fram eller har brutits ned genom autolys.
Testet kan utföras på två timmar. Eftersom organprov endast kan fås från döda djur är de endast av begränsad
användning vid screening.
Detta test är mycket känsligt för akut afrikansk svinpest. När det gäller subakuta eller kroniska former ger DIFT
bara en känslighet på ungefär 40 %, förmodligen beroende på närvaron av antigen-antikroppskomplex som
blockerar reaktionen med den svinpestkonjugerade antikroppen. Testresultatets tillförlitlighet kan vara begränsad
på grund av tveksam färgning, särskilt då det inte finns så stor erfarenhet av att utföra testet eller om de testade
organen har brutits ned genom autolys.

2. ELISA för att påvisa antigen
Virusantigen kan också påvisas med hjälp av ELISA-teknik, men denna rekommenderas bara för de akuta
formerna av sjukdomen eftersom känsligheten är låg när det finns antigen-antikroppskomplex. Känsligheten hos
antigen ELISA bör vara tillräckligt hög för att ge ett positivt resultat från djur som visar kliniska tecken på akut
afrikansk svinpest. I alla händelser rekommenderas detta test endast som besättningsprov och i kombination med
andra virologiska tester.
(1) Gemenskapens referenslaboratorium har öppen licens att motta diagnostiskt material och afrikansk svinpest-virus från samtliga
medlemsstater. Om provet ursprungligen kommer från ett område utanför Unionen kan en kopia av importtillståndet komma att
begäras före transport, och det skall då bifogas i ett kuvert på förpackningens utsida.
2
( ) Fluorescein-isotyocianat.
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B. VIRUSISOLERING OCH -IDENTIFIERING MED HJÄLP AV HEMADSORPTIONSTEST

1. Virusisolering är baserad på inkubering av provmaterial på mottagliga primära cellkulturer från svin, monocyter
och makrofager. De lämpligaste proverna för isolering av afrikansk svinpest-virus är helblod och leukocyter som
erhållits från prov av ej koagulerat blod eller de organ som anges i avsnitt A.1. Om afrikansk svinpest-virus
förekommer i provet reproducerar det sig i cellerna och har en karakteristisk cytopatisk effekt på de infekterade
cellerna.

2. Hemadsorptionsmetoden rekommenderas för att identifiera afrikansk svinpest-viruset därför att det är känsligt
och exakt. Hemadsorptionstestet grundar sig på afrikansk svinpest-virusets förmåga att reproducera sig i svinmakrofager och leda till hemadsorption i närvaro av erytrocyter från svin. En karakteristisk ”rosett” av erytrocyter
utvecklas kring de infekterade makrofagerna. Ett litet antal stammar av afrikansk svinpest-virus leder emellertid
inte till hemadsorption, men de har cytopatisk verkan. Dessa stammar kan identifieras med hjälp av DIF-test på
sediment av cellkulturerna eller med PCR.

3. Virusisolering lämpar sig bäst för undersökning av prover från ett litet antal djur och inte för massövervakning.
Virusisolering är arbetskraftsintensiv och kräver en till tre dagar innan resultaten är klara. Ytterligare två passager
i cellkultur kan krävas för att upptäcka en liten mängd virus i provet. Detta kan leda till en undersökningstid på
upp till tio dagar innan slutresultatet erhålls. Prover som har brutits ned genom autolys kan vara cytotoxiska för
cellkulturen och därmed mindre användbara.

4. Virusisolering och identifiering genom hemadsorptionstestet rekommenderas som referenstest för att bekräfta
positiva resultat av ELISA, PCR eller DIFT. De rekommenderas också när afrikansk svinpest-virus redan har
bekräftats med andra metoder, i synnerhet vid ett primärutbrott eller ett fall av afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest-virus som isoleras i svinmakrofager kan användas för viruskarakterisering och molekulär epidemiologi.

5. Alla isolat av afrikansk svinpest-virus från alla primärutbrott, primärfall hos viltlevande svin eller fall i slakterier
eller transportmedel skall genomgå typning vid ett nationellt referenslaboratorium i medlemsstaten eller vid ett
annat laboratorium som medlemsstaten i fråga har godkänt eller vid gemenskapens referenslaboratorium i
enlighet med avsnitt E.

Under alla omständigheter skall dessa virusisolat omedelbart skickas till gemenskapens referenslaboratorium så att
de kan föras in i virussamlingen.

C. PÅVISANDE AV VIRUSGENOM

1. Polymeras-kedjereaktion (PCR) används för att påvisa virusgenom i prov från blod, serum, vävnader eller organ.
Små fragment av virus-DNA förökas med PCR till påvisbara mängder. En stor mängd isolat från alla kända virusgenotyper, inklusive icke-hemadsorberande virus och lågvirulenta isolat, kan påvisas med användning av primers
från en välbevarad del av genomet. Eftersom detta test endast påvisar en genomsekvens av viruset kan PCR ge
positivt resultat även om infektiöst virus inte upptäcks genom virusisolering (t.ex. i vävnad som brutits ned
genom autolys eller prov från svin som håller på att tillfriskna eller som har blivit kliniskt normala).

2. PCR kan användas på ett begränsat antal prov som med omsorg valts ut från misstänkta djur. Det är den rekommenderade metoden för organprov som är cytotoxiska och det är därför inte möjligt att isolera viruset (exempelvis prov från viltlevande svin).

3. Lämpligt provmaterial för diagnostisk PCR är de organ som anges för virusisolering och serum. Homogenat av
fästing kan också analyseras med PCR-metoden.

4. PCR-testet kan utföras på en dag. Den kräver lämplig laboratorieutrustning, avskilda utrymmen och rutinerad
personal. En fördel är att infektiösa viruspartiklar inte behöver reproduceras i laboratoriet. Metoden är mycket
känslig, men det kan lätt uppstå kontaminationer som leder till falskt positiva resultat. Därför är sträng kvalitetskontroll av största vikt.
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D. REKOMMENDERADE VIROLOGISKA UNDERSÖKNINGAR OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN
Virologiska undersökningar är av största vikt för att bekräfta afrikansk svinpest.
Virusisolering och hemadsorptionstest skall betraktas som virologiska referenstest och skall vid behov användas som
bekräftande test. Användningen rekommenderas särskilt om positiva DIF- eller PCR-resultat inte är förbundna med
påvisande av kliniska symtom eller organskador orsakade av sjukdom, och i andra tveksamma fall.
Ett primärutbrott av afrikansk svinpest kan emellertid bekräftas om kliniska symtom eller organskador orsakade av
sjukdom har påvisats hos svinen i fråga och minst två separata antigen- genom- eller antikroppstest på prov från
svinen har givit positivt resultat.
Ett sekundärutbrott av afrikansk svinpest kan bekräftas om det, utöver det epidemiologiska sambandet med det
bekräftade utbrottet eller fallet, har påvisats kliniska tecken eller organskador orsakade av sjukdom hos svinen i fråga
och ett test för att påvisa antigen, genom eller antikroppar har givit positivt resultat.
Ett primärfall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin kan bekräftas efter virusisolering eller om minst två test för
att påvisa antigen, genom eller antikroppar har givit positivt resultat. Ytterligare fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin för vilka ett epidemiologiskt samband har funnits med tidigare bekräftade fall kan bekräftas om ett test
för att påvisa antigen, genom eller antikroppar har givit positivt resultat.

E. GENETISK BESTÄMNING AV ISOLAT AV AFRIKANSK SVINPEST-VIRUS
1. Den genetiska bestämningen av isolat av afrikansk svinpest-virus görs genom att man fastställer sekvanser av
restriktionsenzymer och nukleotidsekvenser för delar av virusgenomet. Dessa sekvensers överensstämmelse med
de som erhållits från tidigare virusisolat kan indikera huruvida sjukdomsutbrott beror på virus med en europeisk
eller afrikansk molekylärstruktur.
Genetisk bestämning av afrikansk svinpest-virus har avgörande betydelse för att förbättra kunskaperna om virusets
molekylära epidemiologi och de genetiska varianterna. Uppgifterna om molekylärstrukturen gör att nya isolat kan
klassificeras och ger uppgifter om varifrån de kan tänkas härstamma.
2. Om molekylärbestämning av virus inte kan utföras i ett nationellt laboratorium eller i ett annat laboratorium som
har godkänts för diagnos av afrikansk svinpest på kort tid skall originalprovet eller virusisolatet snarast möjligt
skickas till gemenskapens referenslaboratorium för molekylär bestämning.
De uppgifter om restriktionsenzymer och sekvensering av isolat av afrikansk svinpest-virus som de laboratorier
som godkänts för att ställa diagnosen afrikansk svinpest har tillgång till skall skickas till gemenskapens referenslaboratorium så att de kan matas in i referenslaboratoriets databas.
Uppgifterna i denna databas skall vara tillgängliga för alla nationella referenslaboratorier i medlemsstaterna. Om
avsikten är att uppgifterna skall publiceras i vetenskapliga tidskrifter skall gemenskapens referenslaboratorium
emellertid på begäran från det berörda laboratoriet garantera att de behandlas konfidentiellt tills de publiceras.

Kapitel VII
Principer för och användning av serologiska test samt utvärdering av resultatet från dessa

A. GRUNDPRINCIPER OCH DIAGNOSTISKT VÄRDE
1. Ett specifikt test för påvisande av antikroppar mot afrikansk svinpest rekommenderas för subakuta och kroniska
former, liksom för storskaliga undersökningar och i program för bekämpning av afrikansk svinpest, och detta av
flera skäl:
i) Antikropparna produceras snabbt i smittade svin. De kan vanligen påvisas i serum redan sju till tio dagar efter
smittillfället.
ii) Det finns inga vacciner mot afrikansk svinpest. Det innebär att specifika antikroppar bara förekommer efter
smitta med viruset.
iii) Antikropparna kan påvisas under lång tid. Hos svin som har blivit återställda efter sjukdomen kan stora
mängder antikroppar påvisas under många månader efteråt, hos en del svin under hela deras livstid.
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Antikroppar mot afrikansk svinpest som kommer från moderdjuret kan emellertid påvisas hos smågrisar under de
första tio levnadsveckorna. Halveringstiden för antikroppar från moderdjuret hos smågrisar är cirka tre veckor.
Om antikroppar mot afrikansk svinpest konstateras hos smågrisar som är äldre än tre månader är det mycket
osannolikt att de kommer från moderdjuret.
2. Påvisande av antikroppar mot afrikansk svinpest-virus i serum- eller plasmaprover från inlämnade organ utförs
för att stödja diagnosen afrikansk svinpest på misstänkta anläggningar, för att vid bekräftade utbrott beräkna när
smittan har införts och för att kontrollera och övervaka utbrottet.
Lokaliseringen av seropositiva svin på anläggningen kan ge värdefull information om var och hur afrikansk svinpest-virus fördes in till anläggningen.
Det bör emellertid utföras en korrekt utvärdering av resultaten av de serologiska testerna med hänsyn till samtliga
kliniska, virologiska och epidemiologiska resultat av den undersökning som skall göras enligt artikel 8 i direktiv
2002/60/EG om afrikansk svinpest misstänks eller bekräftas.

B. REKOMMENDERADE SEROLOGISKA TEST
1. ELISA, indirekt immunofluoresceringstest (IIFT) och immunoblot är de främsta metoderna för att serologiskt
bekräfta afrikansk svinpest.
Kvaliteten på och effektiviteten av den serologiska diagnos som ställs vid de nationella laboratorierna skall regelbundet kontrolleras som ett led i de jämförande test som gemenskapens referenslaboratorium med jämna
mellanrum genomför mellan olika laboratorier.
2. ELISA-testet är det mest pålitliga och användbara testet vid omfattande serologiska studier. Det grundar sig på att
antikroppar mot afrikansk svinpest påvisas genom tillsats av A-protein konjugerat med ett enzym som framkallar
en synlig färgreaktion när det reagerar med rätt substrat.
3. De nationella laboratorierna skall regelbundet utföra kvalitetskontroll av känslighet och specificitet i varje batch
ELISA-test med hjälp av den panel av referensserum som tillhandahålls av gemenskapens referenslaboratorium.
Denna panel skall omfatta
— serum från svin i tidigt stadium av afrikansk svinpest-virusinfektion (mindre än 17 dagar efter infektion),
— serum från svin som tillfrisknat (mer än 17 dagar efter infektion).
De ELISA-test som skall användas för serologisk diagnos av afrikansk svinpest måste känna igen alla referensserum
från svin som tillfrisknat. Alla resultat som erhålls med referensserum skall kunna upprepas. Det rekommenderas
att också samtliga positiva serum från den tidiga fasen påvisas. De resultat som erhålls med referensserum från
svin i tidigt infektionsstadium ger en indikation på ELISA-testets känslighet.
4. IIFT är en snabb metod med hög känslighet och specificitet för att påvisa antikroppar mot afrikansk svinpest från
serum eller vävnadsprov. Det baserar sig på att det påvisar antikroppar som är bundna till ett enkelt lager MSceller som smittats med ett anpassat afrikansk svinpest-virus. Antikropps-antigenreaktionen fastställs med hjälp av
ett märkt fluorescerande A-protein. Positiva prov visar särskild fluorescens nära de infekterade cellernas kärna.
DIFT och IIFT som används tillsammans för att undersöka organ, blod och exudat från djur som visat symtom på
afrikansk svinpest kan också leda till att man snabbt och med en hög grad tillförlitlighet kan bekräfta förekomsten
av sjukdomen.
5. Immunoblot är en mycket specifik och känslig metod som utgår från remsor av nitrocellulosa som innehåller
virusenzymer/proteiner som antigen. Den specifika antikropp-antigenreaktionen påvisas genom tillsats av ett Aproteinperoxidaskonjugat och ett lämpligt substrat. Det är väldigt användbart för att testa serum som inte givit
något säkert resultat med ELISA-testet.

Kapitel VIII
Minimikrav på säkerhet vid laboratorier för afrikansk svinpest

1. De minimikrav som fastställs i tabell 1 skall uppfyllas vid alla laboratorier där afrikansk svinpest-virus skall förökas
genom odling i cellkulturer. Postmortala undersökningar, hantering av vävnad för DIFT eller PCR och serologi med
användning av inaktiverad antigen får dock utföras med lägre inneslutningsnivå under förutsättning att de minimikrav
som fastställs i tabell 1 uppfylls, grundläggande hygien och postoperativ desinfektion med säker destruktion av djurkroppar, vävnad och serum kan garanteras.
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2. De krav som fastställs i tabell 2 skall uppfyllas på alla laboratorier där djur injiceras med afrikansk svinpest-virus.
3. Alla lager av afrikansk svinpest-virus skall förvaras säkert, antingen i djupfryst eller frystorkad form. Alla enskilda
ampuller skall vara tydligt märkta och det skall föras utförliga register över viruslagren samt över datum för och
resultat av kvalitetskontroller. Register skall också föras över tillförsel av virus till lagret, med utförliga uppgifter om
källa, och om virus som lämnats till andra laboratorier.
4. Det rekommenderas att den enhet för biosäkerhet som sysslar med afrikansk svinpest också bör ha utrymmen där
man inte hanterar viruset. Dessa andra utrymmen skall kunna användas för att bereda glas och media, underhålla och
bereda icke-infekterade cellkulturer, hantera serum och för serologisk testning (utan användning av levande afrikansk
svinpest-virus) samt för administrativt stöd.

Tabell 1
Pr in ci pe r för bi ologi sk i nn eslutn in g som är lämp lig för dia g noslabor atori e r
Minimikrav

Allmän arbetsmiljö

Ytterligare krav

Normalt lufttryck.
Särskilda rum som endast används för
specifika rutiner.

Normalt lufttryck. HEPA-filtrering av frånluft.
Särskilda rum som endast används vid
diagnostisering av klassisk eller afrikansk
svinpest.
Allt avfall som kan vara infekterat skall
behandlas för att inaktivera afrikansk svinpest-virus (kemiskt eller med värme).

Laboratorieklädsel

Särskilda skyddskläder som endast
används i arbetsområdet för afrikansk
svinpest-virus.
Engångshandskar för all hantering av
smittat material.
Skyddskläderna steriliseras innan de
avlägsnas från området eller tvättas i hög
temperatur inom området.

Kontroll av personal

Utrustning

Fullständigt klädombyte vid ankomst.
Särskilda laboratoriekläder som endast
används i arbetsområdet för afrikansk
svinpest-virus.
Engångshandskar för all hantering av
smittat material.
Skyddskläderna steriliseras innan de
avlägsnas från området eller tvättas i hög
temperatur inom området.

Endast utbildad, namngiven personal har
tillträde till arbetsområdet.

Endast utbildad, namngiven personal har
tillträde till arbetsområdet.

Händerna tvättas och desinficeras innan
området lämnas.

Händerna tvättas och desinficeras innan
området lämnas.

Personal får inte besöka anläggningar med
svin förrän 48 timmar efter det att de
lämnade arbetsområdet.

Personal får inte besöka anläggningar med
svin förrän 48 timmar efter det att de
lämnade arbetsområdet.

Biologisk säkerhetsbänk (klass I eller II) för all hantering av levande virus. Bänken bör ha
dubbel HEPA-filtrering av frånluft.
All utrustning som behövs för laboratoriearbetet skall finnas tillgänglig inom det avsedda
laboratorieområdet.

Tabell 2
K r a v för bi osä ke r he t i u tr y mme n m ed för söksdj u r
Krav

Allmän arbetsmiljö

Kontrollerad undertrycksventilation.
HEPA-filtrering av frånluft.
Utrustning för fullständig rökning/desinfektion vid försökets slut.
Allt fast eller flytande avfall skall behandlas för att inaktivera afrikansk svinpest-virus
(kemiskt eller med värme).
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Krav

Laboratorieklädsel

Fullständigt klädombyte vid ankomst.
Skyddskläderna steriliseras innan de avlägsnas från området eller tvättas i hög temperatur
inom området.

Kontroll av personal

Endast utbildad, namngiven personal har tillträde till arbetsområdet.
Personalen lämnar kvar kläderna före duschen. Personalen duschar hela kroppen innan
de lämnar området.
Personal får inte besöka anläggningar med svin förrän 48 timmar efter det att de lämnade
arbetsområdet.

Utrustning

All utrustning som behövs för djurförsök skall finnas inom arbetsområdet.
Allt material steriliseras när det avlägsnas från arbetsområdet eller, när det gäller djurprover, förpackas i två behållare som inte läcker, en inner- och en ytterbehållare, och
desinficeras på utsidan innan det transporteras till laboratoriet för afrikansk svinpest.

Djur

Alla djur skall slaktas innan de avlägnas från arbetsområdet, postmortala undersökningar
skall göras inom biosäkerhetsområdet och slaktkropparna skall brännas när undersökningen är avslutad.
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2003/423/GUSP
av den 5 juni 2003
om Europeiska unionens militära operation i Demokratiska republiken Kongo
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
GEMENSAMMA ÅTGÄRD

(7)

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) bör
utöva den politiska kontrollen över och tillhandahålla
strategisk ledning för den EU-ledda operationen och fatta
de beslut som behövs i enlighet med artikel 25 tredje
stycket i EU-fördraget.

(8)

I enlighet med riktlinjerna från Europeiska rådets möte i
Nice den 7–9 december 2000 bör det i denna gemensamma åtgärd fastställas vilken roll generalsekreteraren/
den höge representanten spelar enligt artiklarna 18 och
26 i EU-fördraget vid genomförandet av åtgärder som
faller under den politiska kontroll och strategiska ledning
som utövas av KUSP i enlighet med artikel 25 i EUfördraget.

(9)

Tredje land kan delta i operationen på rådets inbjudan.

(10)

I enlighet med artikel 28.3 i EU-fördraget skall driftsutgifterna i samband med denna gemensamma åtgärd som
har militära konsekvenser belasta medlemsstaterna i
överensstämmelse med den allmänna ram som fastställs i
rådets beslut av den 17 juni 2002.

(11)

I artikel 14.1 i EU-fördraget föreskrivs att det skall anges
vilka medel som har ställts till unionens förfogande för
hela den gemensamma åtgärdens genomförandetid. I
detta sammanhang skall ett finansiellt referensbelopp
anges.

(12)

Det finansiella referensbeloppet för operationens gemensamma kostnader utgör den mest korrekta beräkningen
för närvarande, men beloppet påverkar inte den slutsumma som kommer att ingå i den budget som skall
godkännas i enlighet med de principer som anges i
rambeslutet av den 17 juni 2002.

(13)

I enlighet med artikel 6 i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks
ställning deltar Danmark inte i utarbetandet och genomförandet av de beslut och åtgärder från Europeiska unionens sida som har försvarsmässiga konsekvenser, och
Danmark deltar därför inte i finansieringen av operationen.

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 14, artikel 18.5, artikel 25 tredje stycket, artikel 26 och
artikel 28.3 i detta, och
av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

Den 8 maj 2003 antog rådet rådets gemensamma åtgärd
2003/319/GUSP om stöd från Europeiska unionen till
genomförandet av Lusakaavtalet om eldupphör och
fredsprocessen i Demokratiska republiken Kongo och
om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/203/
GUSP (1).
Den 10 december 2002 antog rådet gemensam åtgärd
2002/962/GUSP om ändring och förlängning av
uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna (2).
Den 19 maj 2003 anmodade rådet generalsekreteraren/
den höge representanten att undersöka huruvida det var
möjligt för Europeiska unionen att genomföra en militär
operation i Demokratiska republiken Kongo.
Förenta nationernas generalsekreterare har anmodat FN:s
medlemsstater att tillhandahålla en tillfällig stabiliseringsstyrka i Ituriregionen för att genomföra mandatet
i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1484
(2003) av den 30 maj 2003.

(5)

I enlighet med EU:s koncept för ledande nation, som den
24 juli 2002 godkändes som begreppsmässig grund för
genomförandet av autonoma EU-ledda krishanteringsoperationer med användande av en ledande nation, bör
en medlemsstat utses som ledande nation.

(6)

För att kunna planera och förbereda utplacering av en
EU-styrka i Demokratiska republiken Kongo bör platsen
för ett operationshögkvarter utses och en operationschef
och en befälhavare för styrkan utnämnas.

(1) EUT L 115, 9.5.2003, s. 87.
(2) EGT L 334, 11.12.2002, s. 5.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Beslutsbefogenheterna när det gäller målen och operationens
avslutande skall fortfarande ligga hos rådet, med bistånd av
generalsekreteraren/den höge representanten.

Artikel 1
Uppdrag

2.

KUSP skall regelbundet avlägga rapport till rådet.

1.
Europeiska unionen skall leda Europeiska unionens
militära operation i Demokratiska republiken Kongo med
benämningen Artemis i enlighet med det mandat som anges i
FN:s säkerhetsråds resolution 1484 (2003).

3. KUSP skall regelbundet erhålla rapporter från ordföranden
för EU:s militära kommitté (CEUMC) om hur den militära
operationen genomförs. KUSP får vid behov kalla operationschefen till möten.

2.
De styrkor som i detta syfte sätts in skall agera i enlighet
med de mål som fastställs i ramen för EU:s åtgärder som svar
på krisen i Bunia som har antagits av rådet.

Artikel 8
Militär ledning

Artikel 2
Utnämning av en ledande nation
Frankrike kommer att fungera som ledande nation för operationen.
Artikel 3

1. EUMC skall övervaka att den militära operationen
genomförs korrekt under operationschefens ledning och ansvar.
2. EUMC skall regelbundet erhålla rapporter från operationschefen. Kommittén får vid behov kalla operationschefen till
möten.
3.

CEUMC är operationschefens primära kontaktpunkt.

Utnämning av operationschef
Generalmajor Neveux utnämns till EU:s operationschef.
Artikel 4
Utseende av plats för operationshögkvarter
Operationshögkvarter kommer att placeras vid Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO) i Paris,
Frankrike.
Artikel 5
Utseende av befälhavare för styrkan
Brigadgeneral Thonier utnämns till EU:s befälhavare för
styrkan.

Artikel 9
Förbindelserna med Förenta nationerna, Demokratiska
republiken Kongo och andra deltagare i fredsprocessen
1. Ordförandeskapet, generalsekreteraren/den höge representanten, operationschefen och EU:s särskilda representant för
området kring de afrikanska stora sjöarna skall säkerställa nära
samordning av sina respektive verksamheter med avseende på
genomförandet av denna gemensamma åtgärd.
2. Generalsekreteraren/den höge representanten skall, med
bistånd av EU:s särskilda representant för området kring de afrikanska stora sjöarna, i nära samordning med ordförandeskapet
vara en primär kontaktpunkt för Förenta nationerna, för
myndigheterna i Demokratiska publiken Kongo och grannländerna samt för andra deltagare i fredsprocessen.

Planering och inledande av operationen

3. Befälhavaren över styrkan skall vid behov upprätthålla
kontakterna med lokala myndigheter, Förenta nationernas
uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (MONUC) och
andra internationella aktörer i frågor som rör hans uppdrag.

Rådets skall godkänna operationsplanen (OPLAN) och insatsreglerna (ROE) och besluta om operationens inledande.

Artikel 10

Artikel 6

Artikel 7
Politisk kontroll och strategisk ledning
1.
Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall
utöva den politiska kontrollen över och den strategiska
ledningen av operationen på rådets ansvar. Rådet bemyndigar
härmed KUSP att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel
25 i EU-fördraget. Detta bemyndigande skall omfatta ändringar
av operationsplanen, kommandostrukturen och insatsreglerna.

Tredje länders deltagande
1. Utan att det påverkar Europeiska unionens självständiga
beslutsfattande och unionens enhetliga institutionella ram får
tredje länder inbjudas att delta i operationen.
2. KUSP skall vidta lämpliga åtgärder med avseende på
arrangemang för deltagande och skall vid behov lägga fram
dessa för rådet, även avseende tredje länders eventuella finansiella deltagande i de gemensamma kostnaderna.
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3.
Rådet bemyndigar härmed KUSP att på rekommendation
av operationschefen och EUMC fatta nödvändiga beslut om att
acceptera de föreslagna bidragen.
4.
Rådet bemyndigar härmed KUSP att fatta nödvändiga
beslut för att inrätta en bidragande länders kommitté för den
händelse att tredje länder ger betydande militära bidrag.

11.6.2003
Artikel 13
De EU-ledda styrkornas status

Status för de EU-ledda styrkorna i Demokratiska republiken
Kongo skall vid behov fastställas i ett avtal med Demokratiska
republiken Kongos regering på grundval av artikel 24 i EUfördraget.

Artikel 11
Ekonomiska arrangemang

Artikel 14

1.
Rådet skall fastställa förfarandena för fördelning av kostnaderna i efterhand (1) för att finansiera de gemensamma kostnaderna för den operation som avses i artikel 1.

Gemenskapsåtgärd

2.
För denna operation skall baracker och bostäder för hela
styrkan, samt utgifter för transport av hela styrkan, inte vara
berättigade till betalning såsom gemensamma kostnader.
3.
Det finansiella referensbeloppet skall uppgå till 7 000 000
euro.

Rådet noterar kommissionens avsikt att vid behov vidta
åtgärder för att uppnå målen i denna gemensamma åtgärd.
Artikel 15
Ikraftträdande
Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 5 juni 2003. Den
skall upphöra att gälla den 1 september 2003.

Artikel 12
Utlämnande av uppgifter till tredje länderoch internationella organisationer
1.
Generalsekreteraren/den höge representanten är bemyndigad att, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till
tredje part som är associerad med denna gemensamma åtgärd
lämna ut av EU sekretessbelagda uppgifter och handlingar som
operationen givit upphov till.
2.
Generalsekreteraren/den höge representanten är bemyndigad att till tredje part som är associerad med denna gemensamma åtgärd lämna ut icke-sekretessbelagda EU-handlingar
med anknytning till rådets överläggningar om operationen som
omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning.

(1) På grundval av modellen för rådets beslut om fastställande av förfinansieringsförfaranden avseende finansiering av EU-operationer med
militära eller försvarsmässiga konsekvenser (godkänt av rådet den
27 januari 2003).

Artikel 16
Offentliggörande
Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 5 juni 2003.
På rådets vägnar
M. CHRISOCHOÏDIS

Ordförande

