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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2052/2003
av den 17 november 2003
om ändring av förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), särskilt artikel 2.2 i denna,

till jordbrukarnas egen produktion. För att underlätta
kontrollerna bör producenterna stämpla sin särskiljande
kod på de konsumtionsägg som är avsedda att säljas på
lokala marknader.
(5)

Efter sammanslagningen av klasserna B och C från och
med den 1 januari 2004 får ägg av klass B endast säljas
till industrin. Vissa bestämmelser om märkningen av
dessa ägg och äggförpackningar bör anpassas.

(6)

Hållbarheten för ägg som är avsedda för detaljhandeln i
de franska utomeuropeiska departementen förutsätter,
med hänsyn till transporttiden och klimatförhållandena,
att särskilda leveransvillkor införs. Det bör därför tillåtas
att ägg sänds till denna del av gemenskapens territorium
med kyltransporter.

(7)

Förordning (EEG) nr 1907/90 bör därför ändras.

med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt gemenskapslagstiftningen skall det från och med
den 1 januari 2004 bara finnas två klasser av ägg. Ägg
av klass B kommer därför inte längre att kunna säljas
som konsumtionsägg. Detta skapar problem, särskilt i en
del medlemsstater där det är vanligt förekommande att
äggen tvättas och konsumenterna föredrar att köpa
tvättade ägg. Kommissionen har därför anmodats att
även i fortsättningen tillåta tvättning av ägg.
I avvaktan på en uttömmande vetenskaplig rapport som
kommer att utarbetas av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet så att eventuella hälsorisker i
samband med tvättning av ägg kan fastställas, bör det
genom ett undantag vara tillåtet att tvätta konsumtionsägg på frivillig basis. Tvättade ägg måste i så fall
uppfylla kriterierna för ägg av klass A, men bör märkas
som ”tvättade ägg”. En förutsättning för detta undantag
bör vara att den behöriga myndigheten inför strikta
normer och genomför stränga kontroller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 1907/90 ändras på följande sätt:

(3)

(4)

Med tanke på de eventuella hälsoriskerna bör undantaget
även vara tidsbegränsat och det bör föreskrivas att
tvättade ägg endast skall få saluföras i de delar av
gemenskapens territorium där kontroller genomförs av
de myndigheter som är behöriga att utfärda tillstånd.
Bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1907/90 (2)
har tidigare inte tillämpats på ägg som producenterna
säljer på lokala marknader, med undantag av auktionsmarknader. Det har visat sig vara svårt att kontrollera
detta undantag, i synnerhet när det gäller begränsningen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 173, 6.7.1990, s. 5. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 5/2001 (EGT L 2, 5.1.2001, s. 1).

1. I artikel 2.3 skall följande stycke läggas till:
”Ägg som säljs av producenten på en lokal offentlig
marknad skall emellertid förses med den kod som avses i
artikel 7.1 a.”
2. I artikel 6 skall följande punkter läggas till:
”4.
Förpackningsanläggningar som den 1 juni 2003 hade
tillstånd att tvätta ägg som är avsedda för slutkonsumenter
får under en övergångsperiod till och med den 31 december
2006 tillåtas att fortsätta att tvätta dessa ägg, under strikt
övervakning av den berörda medlemsstatens behöriga
myndighet. Dessa ägg får säljas i alla delar av gemenskapens
territorium där de myndigheter i medlemsstaterna som har
beviljat tillstånd utövar sin behörighet.
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De tvättade äggen skall uppfylla kriterierna för ägg av klass
A, men klassificeras som ’tvättade ägg’.
Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och de
övriga medlemsstaterna om namn på och adress till de
förpackningsanläggningar som har tillstånd samt om vilka
övervakningsåtgärder som tillämpas.
5.
Ägg som är avsedda för detaljhandeln i de franska
utomeuropeiska departementen får sändas till denna del av
gemenskapens territorium med kyltransporter. Med tanke på
den transporttid som behövs skall i detta fall den högsta
tidsgräns för leverans till konsumenter som avses i artikel
3.1 i rådets beslut 94/371/EG fastställas i enlighet med
förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2771/75.”
3. Artikel 7.1 a skall ersättas med följande:
”a) Ägg av klass A och tvättade ägg skall stämplas med en
kod som anger ett särskiljande nummer för producenten
varigenom det är möjligt att identifiera produktionssystemet.”
4. I artikel 8 skall punkterna 2 och 3 ersättas med följande:
”2.
Ägg av klass A och tvättade ägg som inte längre
uppvisar de kännetecken som fastställts för dessa klasser
skall omklassificeras som klass B. De skall levereras direkt till
livsmedelsindustriföretag som godkänts i enlighet med
direktiv 89/437/EEG eller till icke-livsmedelsindustrin och
bestämmelseorten skall alltid tydligt anges på förpackningen.”
5. I artikel 10.1 skall leden e, f och g ersättas med följande:
”e) Datum för minsta hållbarhetstid (bästföre-datum), åtföljt
av lämpliga förvaringsinstruktioner för ägg av klass A
och tvättade ägg.
f) Förpackningsdag för ägg av klass B.
g) Produktionssystem för ägg av klass A och tvättade ägg.
Uppgiften skall användas i enlighet med de
bestämmelser som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 20.
h) Okodade uppgifter om kylning för ägg som säljs i de
franska utomeuropeiska departementen.
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i) Uppgiften tvättade ägg för ägg för vilka tillstånd för
tvättning har beviljats i enlighet med artikel 6.4.”
6. Artikel 13 skall ersättas med följande:
”Artikel 13
1.
Ägg som visas för försäljning eller bjuds ut för
försäljning inom detaljhandeln skall presenteras efter kvalitets- och viktklasser samt efter produktionssystem. De olika
kvalitets- och viktklasserna samt produktionssystem skall
anges på hyllorna på ett sådant sätt att de lätt kan ses och
tydas av konsumenten.
2.
Ägg som säljs i lösvikt skall visas för försäljning tillsammans med följande tilläggsinformation:
a) Kontrollnumret på den förpackningsanläggning som
klassificerade äggen eller, i fråga om importerade ägg,
det tredje land där äggen har sitt ursprung.
b) Datum för minsta hållbarhetstid, åtföljt av lämpliga
förvaringsinstruktioner.
c) Okodade uppgifter om kylning för ägg som säljs i de
franska utomeuropeiska departementen.
3.
Ägg av klass A, med undantag av ägg märkta med
extra i enlighet med artikel 12, får bjudas ut till försäljning i
små förpackningar som innehåller ägg av olika viktklasser. I
så fall skall det på förpackningen som tilläggsinformation
anges den totala nettovikten och antingen orden ägg av
olika storlek eller uppgift om de olika viktklasserna.”
7. I artikel 15 b skall led ee ersättas med följande:
”ee) förpackningsdag och datum för minsta hållbarhetstid,
åtföljt av lämpliga förvaringsinstruktioner för ägg av
klass A, och förpackningsdag för ägg av klass B.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004, med
undantag av artikel 1.1 som skall tillämpas först från och med
den 1 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 november 2003.
På rådets vägnar
G. ALEMANNO

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2053/2003
av den 21 november 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 22 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 november 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 21 november 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 ( )

0702 00 00

052
096
204
999

88,3
54,2
47,6
63,4

0707 00 05

052
220
999

147,8
139,2
143,5

0709 90 70

052
204
999

122,5
52,0
87,3

0805 20 10

204
999

60,0
60,0

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

052
388
464
999

80,9
66,8
140,7
96,1

0805 50 10

052
388
400
528
600
999

77,3
49,1
46,9
81,9
71,8
65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
064
400
404
720
800
999

38,3
48,5
90,1
97,3
48,3
99,6
70,4

0808 20 50

052
060
064
400
720
999

91,9
52,5
59,8
77,9
41,5
64,7

1

Schablonvärde vid import

(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 2054/2003
av den 21 november 2003
om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i
”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya)
(4)

Detta produktnamn kan därför tas upp i ”Registret över
skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” och därmed vara skyddat inom
gemenskapen såsom skyddad ursprungsbeteckning.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 806/2003 (2), särskilt artikel 6.3 och
6.4 i denna, och

(5)

Bilagan till den här förordningen kompletterar bilagan
till kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (4),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1979/2003 (5).

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

I enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr 2081/92
har Spanien lämnat in en ansökan till kommissionen om
att få ”Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya” eller
”Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya” registrerat som
ursprungsbeteckning.

(2)

I enlighet med artikel 6.1 i ovannämnda förordning har
det konstaterats att ansökan är förenlig med den förordningen, särskilt att den innehåller alla de uppgifter som
föreskrivs i artikel 4.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr
2081/92 har framställts till kommissionen till följd av
offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (3)
av det produktnamn som anges i bilagan till den här
förordningen.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 skall kompletteras med
det produktnamn som anges i bilagan till den här förordningen,
och detta namn skall tas upp i ”Register över skyddade
ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar”
såsom skyddad ursprungsbeteckning (SUB) i enlighet med
artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde 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 Bryssel den 21 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.
(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
(3) EUT C 56, 11.3.2003, s. 2. (Mantequilla de l'Alt Urgell y la
Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya).

(4) EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.
(5) EUT L 294, 12.11.2003, s. 5.
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BILAGA
PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET, AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL
Oljor och andra fetter
SPANIEN
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya eller Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya (SUB).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2055/2003
av den 21 november 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt
B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr
1877/2003
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
och

(4)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1877/
2003 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5), och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat
(parboiled) långkornigt B-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 17 till
och med den 20 november 2003 fastställas till 290,00 EUR/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 1877/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 20.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2003
av den 21 november 2003
om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom
ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 10.1 i denna,

(3)

Med hänsyn till de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2
och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 är det inte
nödvändigt att fastställa en maximisubvention.

(4)

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

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/
89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för
export av ris till Réunion (3), ändrad genom förordning (EG) nr
1453/1999 (4), särskilt artikel 9.1 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:

Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 17
till och med den 20 november 2003 inom ramen för anbudsinfordran för fastställande av den subvention som skall utgå för
leverans av långkornigt råris B under KN-nummer 1006 20 98
avsett för Réunion, vilket avses i förordning (EG) nr 1878/
2003, skall inte fullföljas.

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1878/
2003 (5) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet
av den subvention som skall utgå för leverans av ris till
Réunion.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta att inte fullfölja
anbudsförfarandet.

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EGT L 261, 7.9.1989, s. 8.
EGT L 167, 2.7.1999, s. 19.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 23.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2057/2003
av den 21 november 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
och

(4)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1875/
2003 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5), och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
in från och med den 17 till och med den 20 november 2003
fastställas till 155,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 14.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2058/2003
av den 21 november 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i
förordning (EG) nr 1876/2003
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
och

(4)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1876/
2003 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5) och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 17 till
och med den 20 november 2003, fastställas till 158,00 euro/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 1876/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 17.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 november 2003
om ändring av besluten 94/984/EG, 2000/609/EG och 2001/751/EG avseende import av färskt
fjäderfäkött, kött av ratiter i hägn, levande ratiter och kläckningsägg av dessa från tredje länder
med avseende på Australien
[delgivet med nr K(2003) 4117]
(Text av betydelse för EES)

(2003/810/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSIONEN HAR FATTAT
DETTA BESLUT

av följande skäl:
(1)

Kommissionens beslut 94/984/EG av den 20 december
1994 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött från vissa tredje
länder (7), senast ändrat genom beslut 2002/477/EG (8),
innehåller bestämmelser om hälsokrav och veterinärintyg
för import av färskt fjäderfäkött. I beslutet beskrivs två
olika hälsointyg, modell A och B. Användningen
bestäms av situationen i fråga om Newcastlesjuka i det
berörda tredje landet.

(2)

Kommissionens beslut 2000/609/EG av den 29
september 2000 om fastställande av djurhälsovillkor och
utfärdande av veterinärintyg för import av kött av ratiter
i hägn och om ändring av beslut 94/85/EG om utarbetande av en förteckning över de tredje länder från vilka
medlemsstaterna tillåter import av färskt fjäderfäkött (9),
senast ändrat genom beslut 2003/573/EG (10), innehåller
bestämmelser om djurhälsovillkor och folkhälsovillkor
samt veterinärintyg för import av färskt kött av ratiter i
hägn, med två olika modeller för hälsointyg (A och B).
Vilket intyg som skall användas beror på situationen i
fråga om Newcastlesjuka i det berörda tredje landet.

(3)

Kommissionens beslut 2001/751/EG (11), senast ändrat
genom beslut 2002/789/EG (12), innehåller bestämmelser
om djurhälsokrav och veterinärintyg för import av
levande ratiter och kläckningsägg. Vilket hälsointyg som
skall användas beror på situationen i fråga om Newcastlesjuka i det berörda tredje landet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/539/EEG av den 15
oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och
kläckningsägg (1), senast ändrat genom beslut nr 806/2003/
EG (2), särskilt artiklarna 23 och 24 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni
1991 om djurhälsovillkor för handel med färskt kött av fjäderfä
inom gemenskapen och import av sådant kött från tredje
land (3), senast ändrat genom direktiv 1999/89/EG (4), särskilt
artiklarna 11 och 12 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17
december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom
gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav
i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I
till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv
90/425/EEG (5) samt för import till gemenskapen av sådana
produkter, senast ändrat genom kommissionens beslut 2003/
721/EG (6), särskilt artikel 10.3 i detta, och
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EGT L 303, 31.10.1990, s. 6.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 268, 24.9.1991, s. 35.
EGT L 300, 23.11.1999, s. 17.
EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.
EUT L 260, 11.10.2003, s. 21.

(7) EGT L 378, 31.12.1994, s. 11.
(8) EGT L 164, 22.6.2002, s. 39.
(9) EGT L 258, 12.10.2000, s. 49.
(10) EUT L 194, 1.8.2003, s. 89.
(11) EGT L 281, 25.10.2001, s. 24.
(12) EGT L 274, 11.10.2002, s. 36.
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(4)

Australien har haft flera utbrott av Newcastlesjuka sedan
1998, särskilt i delstaterna Victoria och New South
Wales.

(5)

Sedan mitten av november 2002 har inga nya utbrott av
Newcastlesjuka anmälts i Australien, och den 26 juni
2003 uppgav de australiensiska veterinärmyndigheterna
för OIE (Office International des Epizooties) att
Australien var fritt från sjukdomen.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Situationen i fråga om Newcastlesjuka i Australien har
komplicerats av det faktum att det i det landet verkar
förekomma en endemisk mindre allvarlig variant av det
virus som orsakar Newcastlesjuka, som har visat sig ha
förmågan att mutera till en mer allvarlig variant.
Australien håller nu på att omarbeta sin strategi för
bekämpning av Newcastlesjuka från att ha varit ett icke
vaccinerande land fritt från Newcastlesjuka till att bli ett
vaccinerande land.
Enligt de uppgifter som lämnats av de australiensiska
veterinärmyndigheterna används levande vaccin mot
Newcastlesjuka som inte uppfyller de krav som ställs i
gemenskapslagstiftningen. Det är därför nödvändigt att
ändra besluten 94/984/EG, 2000/609/EG och 2001/
751/EG avseende import av färskt fjäderfäkött, kött av
ratiter i hägn, levande ratiter och kläckningsägg av dessa
från tredje länder med avseende på Australien, med
beaktande av utvecklingen av den epidemiologiska situationen när det gäller Newcastlesjuka och användningen
av dessa levande vacciner.
Kommissionen har antagit flera beslut som rör dessa
utbrott av Newcastlesjuka, särskilt kommissionens beslut
2002/537/EG av den 2 juli 2002 om skyddsåtgärder
mot Newcastlesjuka i Australien (1), senast ändrat genom
beslut 2002/942/EG (2), som tillämpades under perioden
från den 6 juli 2002 fram till den 1 december 2002.
Senast antogs kommissionens beslut 2003/489/EG av
den 25 juni 2003 om skyddsåtgärder mot Newcastlesjuka i Australien (3), som tillämpas fram till den 1
januari 2004.
Med tanke på det krav på utfärdande av intyg som ställs
i detta beslut behövs inte längre de skyddsåtgärder som
föreskrivs i 2003/489/EG, och beslut 2003/489/EG bör
därför upphöra att gälla.
De australiensiska veterinärmyndigheterna har dock
ansökt om att beviljas undantag för färskt kött av
fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt,
produkter av fjäderfäkött och beredningar av kött från
de uppräknade arterna, som härrör från fjäderfä som
slaktats före den 13 maj 2002 enligt beslut 2002/537/
EG, dvs. innan epidemin startade.

(1) EGT L 173, 3.7.2002, s. 33.
(2) EGT L 325, 30.11.2002, s. 49.
(3) EUT L 167, 4.7.2003, s. 37.

(11)

22.11.2003

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till beslut 94/984/EG skall ersättas av texten i bilaga I
till detta beslut.
Artikel 2
Bilaga I till beslut 2000/609/EG skall ersättas av texten till
bilaga II till detta beslut.
Artikel 3
Genom undantag från artiklarna 1 och 2 får medlemsstaterna
även i fortsättningen godkänna import av färskt kött av fjäderfä
och ratiter i hägn genom att använda de hälsointyg av modell
A som föreskrivs i besluten 94/984/EG och 2000/609/EG fram
till den 31 maj 2004, förutsatt att
— köttet härrör från fjäderfä som slaktats före den 13 maj
2002, och
— följande text återfinns på de veterinärintyg som åtföljer
sändningar av färskt kött av fjäderfä och ratiter i hägn,
beroende på arten:
”Färskt fjäderfäkött/Färskt ratitkött (*) enligt artikel 3 i beslut
2003/810/EG.
(*) Stryk det som ej gäller.”
Artikel 4
Bilaga I till beslut 2001/751/EG ersätts av bilaga III till detta
beslut.
Artikel 5
Beslut 2003/489/EG upphör härmed att gälla.
Artikel 6
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

22.11.2003
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BILAGA I
”BILAGA I
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder som får använda de intyg som föreskrivs i bilaga II
för import av färskt fjäderfäkött till EU
Anm.: Bokstäverna A och B avser de modeller som återfinns i del 2 i bilaga II.

ISO-kod

Land

Landsdel

Modell för
hälsointyg som
skall användas
(A eller B)

AR

Argentina

AU

Australien

B

BG

Bulgarien

A

BR-1

Brasilien

CA

Kanada

A

CH

Schweiz

A

CL

Chile

CN-1

Kina

A

Distrito Federal samt staterna Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina och São Paulo

A

A
Kommunen Shanghai utom området Chongming
samt distrikten Weifang, Linyi och Qingdao i
provinsen Shangdong

B

CY

Cypern

A

CZ

Tjeckien

A

HR

Kroatien

A

HU

Ungern

A

IL

Israel

A

LI

Litauen

A

NZ

Nya Zeeland

A

PL

Polen

A

RO

Rumänien

A

SI

Slovenien

A

SK

Slovakien

A

TH

Thailand

A

TN

Tunisien

A

US

Förenta staterna

A”
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BILAGA II
”BILAGA I
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder som får exportera kött av ratiter i hägn till EU

ISO-kod

Land

Landsdel

Modell för
hälsointyg som
skall användas (A
eller B)

AR

Argentina

A

AU

Australien

B

BG

Bulgarien

A

BR-1

Brasilien

BW

Botswana

B

Staterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo och Mato Grosso do Sul

A

CA

Kanada

A

CH

Schweiz

A

CL

Chile

A

CY

Cypern

A

CZ

Tjeckien

A

HR

Kroatien

A

HU

Ungern

A

IL

Israel

A

LI

Litauen

A

NA

Namibia

B

NZ

Nya Zeeland

A

PL

Polen

A

RO

Rumänien

A

SI

Slovenien

A

SK

Slovakien

A

TH

Thailand

A

TN

Tunisien

A

US

Förenta staterna

A

ZA

Sydafrika

B

ZW

Zimbabwe

B”
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BILAGA III
”BILAGA I
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder som får exportera levande ratiter eller kläckningsägg
av dessa till EU

ISO-kod

Land

Landsdel

Ratiter
avsedda för
avel och
uppfödning

Kläckningsägg

Dagsgamla
kycklingar

Slaktfågel

AU

Australien

B

D

F

—

BW

Botswana

B

D

F

—

BR-1

Brasilien

A

C

E

G

Staterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo och Mato Grosso
do Sul

CA

Kanada

A

C

E

G

CH

Schweiz

A

C

E

G

CL

Chile

A

C

E

G

CY

Cypern

A

C

E

G

CZ

Tjeckien

A

C

E

G
G

HR

Kroatien

A

C

E

HU

Ungern

A

C

E

G

IL

Israel

A

C

E

—

NA

Namibia

B

D

F

—

NZ

Nya Zeeland

A

C

E

G

PL

Polen

A

C

E

G

RO

Rumänien

A

C

E

G

SI

Slovenien

A

C

E

G

SK

Slovakien

A

C

E

G

TN

Tunisien

A

C

E

—

US

Förenta staterna

A

C

E

G

ZA

Sydafrika

B

D

F

—”
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 november 2003
om ett projekt för att ta fram standardserum för diagnostisering av mul- och klövsjuka och om det
ekonomiska bidraget från gemenskapen under 2003
[delgivet med nr K(2003) 4180]
(2003/811/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(5)

De finansiella medel som gemenskapen kan ställa till
förfogande för framställning, lagring och distribution av
ett första parti standardserum för diagnostisering av
mul- och klövsjuka bör därför fastställas.

(6)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni
1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), senast ändrat
genom förordning (EG) nr 806/2003 (2), särskilt artikel 20 i
detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Enligt artikel 19 i beslut 90/424/EEG skall gemenskapen
vidta de tekniska och vetenskapliga åtgärder som är
nödvändiga för att utveckla veterinärlagstiftningen.
När det gäller mul- och klövsjuka har gemenskapen
sedan 1992 fört en sträng politik med förbud mot
förebyggande vaccinering. På grund av detta är boskap
inom gemenskapen mycket mottaglig för mul- och
klövsjukevirus. Den epidemiologiska situationen i vissa
tredje länder som gränsar till eller handlar med gemenskapen gör att det är nödvändigt att åtgärder vidtas för
att snabbt kunna diagnostisera sjukdomen, genomföra
nödvaccinering och därpå följande provtagning av vaccinerade djur så att infekterade besättningar kan identifieras.
För att serologiska laboratorietest skall kunna utföras
måste det finns standardreferensserum för påvisande av
antikroppar mot såväl strukturella proteiner som andra
typer av proteiner från mul- och klövsjukevirus.
Enligt rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september
2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av muloch klövsjuka (3), om upphävande av direktiv 85/511/
EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt
om ändring av direktiv 92/46/EEG, är serologisk
övervakning, som genomförs efter ett sjukdomsutbrott,
en förutsättning för att kunna upphäva restriktioner för
handel med levande djur av mottagliga arter och
produkter framställda av dessa. Att ta fram standardserum kan bidra till att gemenskapens lagstiftning om
mul- och klövsjuka utvecklas.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.
(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
(3) Ännu ej offentliggjort i EUT.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Gemenskapen skall finansiera ett projekt med avseende på
framställning, lagring och distribution av ett första parti standardserum, som skall användas vid analyser för påvisande av
antikroppar mot strukturella och icke-strukturella proteiner av
olika serotyper av mul- och klövsjukevirus hos olika arter av
boskap som är mottagliga för mul- och klövsjuka.
Artikel 2
De åtgärder som fastställs i artikel 1 skall genomföras av det
organ eller den institution som valts ut av kommissionen för
att samordna det vetenskapliga och tekniska samarbetet mellan
laboratorier och institutioner.
Artikel 3
Det högsta beloppet för gemenskapens ekonomiska bidrag till
det projekt som avses i artikel 1 skall vara 800 000 euro.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

22.11.2003
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 november 2003
om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import
av vissa produkter avsedda som livsmedel enligt rådets direktiv 92/118/EEG
[delgivet med nr K(2003) 4181]
(Text av betydelse för EES)

(2003/812/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/
33/EG av den 21 oktober 2002 om ändring av rådets
direktiv 90/425/EEG och 92/118/EEG beträffande hälsokrav för animaliska biprodukter (7) ändrades direktiv 92/
118/EEG avsevärt i syfte att begränsa dess räckvidd till
att omfatta endast produkter avsedda att användas som
livsmedel.

(5)

Det är nödvändigt att ta hänsyn till att de anslutande
staterna beräknas bli medlemmar i Europeiska unionen
från och med den 1 maj 2004.

(6)

För att skapa klarhet och enhetlighet i gemenskapslagstiftningen bör beslut 94/278/EG upphävas och ersättas
med detta beslut.

(7)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17
december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom
gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav
i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I
till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv
90/425/EEG (1), samt för import till gemenskapen av sådana
produkter, senast ändrat genom kommissionens beslut 2003/
721/EG (2), särskilt artikel 10.2 a i denna, och
av följande skäl:
(1)

I direktiv 92/118/EEG fastställs gemenskapsbestämmelser
för djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter av animaliskt ursprung samt för
import till gemenskapen av sådana produkter.

(2)

I kommissionens beslut 94/278/EG av den 18 mars
1994 om upprättande av en förteckning över de tredje
länder från vilka medlemsstater får importera vissa
produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/
EEG (3), senast ändrat genom beslut 2003/235/EG (4),
upprättas en förteckning över de tredje länder från vilka
medlemsstater får importera vissa produkter som
omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG, inklusive
produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

(3)

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

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är
avsedda att användas som livsmedel (5), senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 808/2003 (6),
fastställs gemenskapsbestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.
Datum för tillämpning av de förlagor till hälsointyg som
föreskrivs i förordning (EG) nr 1774/2002 är den 1
januari 2004.
EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.
EUT L 260, 11.10.2003, s. 21.
EGT L 120, 11.5.1994, s. 44.
EUT L 87, 4.4.2003, s. 10.
EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.
EUT L 117, 13.5.2003, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna skall tillåta import av vissa animaliska
produkter som är avsedda som livsmedel enligt direktiv 92/
118/EEG från de tredje länder eller delar av tredje länder eller
områden som anges i de förteckningar som återfinns i bilagan
till detta beslut.

Artikel 2
Beslut 94/278/EG skall upphävas.

Artikel 3
Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
(7) EGT L 315, 19.11.2002, s. 14.

L 305/18

SV

Europeiska unionens officiella tidning

22.11.2003

Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

22.11.2003
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BILAGA
Följande förteckningar är av principiell natur och vid import skall tillämpliga djur- och folkhälsokrav uppfyllas

FÖRTECKNING ÖVER TREDJE LÄNDER ELLER DELAR AV TREDJE LÄNDER FRÅN VILKA MEDLEMSSTATERNA SKALL TILLÅTA IMPORT AV VISSA ANIMALISKA PRODUKTER SOM ÄR AVSEDDA SOM LIVSMEDEL
DEL I
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av
kött och köttprodukter av leporidae (kaniner och harar)
Tredje länder eller delar av tredje länder förtecknade i kolumnen ”Tamkanin och hägnade hardjur” i tabellen i del II i
bilagan till kommissionens beslut 97/222/EG (1) och i kolumnen ”Leporidae (harar och kaniner)” i tabellen i bilaga II till
kommissionens beslut 2000/585/EG (2).
DEL II
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av
köttprodukter av hägnat pälsvilt
Tredje länder eller delar av tredje länder förtecknade i kolumnen ”2. Hägnat klövvilt utom svin” eller ”Viltlevande klövvilt
utom svin” i tabellen i del II i bilagan till beslut 97/222/EG.
DEL III
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av
köttprodukter av hägnat fjädervilt
Tredje länder eller delar av tredje länder förtecknade i kolumnen ”2. Hägnat fjädervilt” eller ”Viltlevande fjädervilt” i
tabellen i del II i bilagan till beslut 97/222/EG.
DEL IV
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av ägg
som är avsedda som livsmedel
Tredje länder eller delar av tredje länder förtecknade i bilagan till kommissionens beslut 94/85/EG (3).
DEL V
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av
äggprodukter som är avsedda som livsmedel
Tredje länder eller delar av tredje länder förtecknade i bilagan till kommissionens beslut 94/85/EG samt följande länder:
ISO-kod

Land

AL

Albanien

EE

Estland (*)

GL

Grönland

HK

Hongkong

IN

Indien

(1) EGT L 89, 4.4.1997, s. 39.
(2) EGT L 251, 6.10.2000, s. 1.
(3) EGT L 44, 17.2.1994, s. 31.
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ISO-kod

Land

MK (**)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

MX

Mexiko

NC

Nya Kaledonien

RU

Ryssland

CS

Serbien och Montenegro

SG

Singapore

(*) Endast tillämpligt fram till dess att denna anslutande stat blir fullvärdig medlemsstat i gemenskapen.
(**) Preliminär ISO-kod som inte på något vis föregriper den slutgiltiga nomenklaturen för detta land, vilken kommer att fastställas efter
det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

DEL VI
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av
sniglar som är avsedda som livsmedel
Tredje länder eller delar av tredje länder förtecknade i delarna I och II i bilagan till kommissionens beslut 97/296/EG (1)
samt följande länder:
ISO-kod

Land

BA

Bosnien och Hercegovina

MD

Moldavien

MK (*)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

SK

Slovakien (**)

SY

Syrien

UA

Ukraina

(*) Preliminär ISO-kod som inte på något vis föregriper den slutgiltiga nomenklaturen för detta land, vilken kommer att fastställas efter
det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.
(**) Endast tillämpligt fram till dess att denna anslutande stat blir fullvärdig medlemsstat i gemenskapen.

DEL VII
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av
grodlår som är avsedda som livsmedel
Tredje länder eller delar av tredje länder förtecknade i delarna I och II i bilagan till beslut 97/296/EG samt följande
länder:
ISO-kod

Land

BA

Bosnien och Hercegovina

EG

Egypten

MK (*)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

(*) Preliminär ISO-kod som inte på något vis föregriper den slutgiltiga nomenklaturen för detta land, vilken kommer att fastställas efter
det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(1) EGT L 122, 14.5.1997, s. 21.
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DEL VIII
Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av
gelatin som är avsett som livsmedel
Tredje länder eller delar av tredje länder förtecknade i del I i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG (1) samt följande
länder:
ISO-kod

Land

KR

Republiken Korea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan
DEL IX

Förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av
honung och bidrottninggelé som är avsett som livsmedel
Tredje länder eller delar av tredje länder förtecknade i bilagan till kommissionens beslut 2000/159/EG (2) försedda med
ett ”X” i kolumnen ”Honung”.

(1) EGT L 146, 14.6.1979, s. 15.
(2) EGT L 51, 24.2.2000, s. 30.
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