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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 177/2006
av den 1 februari 2006
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
dukter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(2)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i
denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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 pro-

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

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 2 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2006.
På kommissionens vägnar
J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 februari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland (1)

0702 00 00

052
204
212
624
999

93,4
43,0
90,9
115,6
85,7

0707 00 05

052
204
628
999

136,7
102,3
180,0
139,7

0709 10 00

220
624
999

74,5
91,7
83,1

0709 90 70

052
204
999

156,1
130,2
143,2

0805 10 20

052
204
212
220
624
999

43,8
61,8
53,7
52,0
60,4
54,3

0805 20 10

204
999

83,9
83,9

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

052
204
400
464
624
662
999

61,1
129,1
87,6
135,7
76,7
36,9
87,9

0805 50 10

052
220
999

53,2
61,7
57,5

0808 10 80

400
404
720
999

143,4
107,7
83,2
111,4

0808 20 50

388
400
720
999

83,1
90,1
64,3
79,2

Schablonvärde vid import

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999”
betecknar ”övrig ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 178/2006
av den 1 februari 2006
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 för fastställande av
bilaga I med en förteckning över livsmedels- och foderprodukter som omfattas av gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(5)

Enskilda gränsvärden för bekämpningsmedelsrester har
ännu inte krävts för fisk och för grödor som enbart är
avsedda som foder, och ingen information finns tillgänglig som grund för att fastställa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester. Den tid som behövs för att ta fram
eller samla in denna information bör ges. Tre år anses
vara tillräckligt för att ta fram eller samla in denna information.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden
för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets
direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 4.1, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt förordning (EG) nr 396/2005 skall bilagorna I, II,
III och IV till den förordningen fastställas av kommissionen, vilket är en förutsättning för att kapitlen II, III och V
i den förordningen skall kunna tillämpas.
Det är nödvändigt att i bilaga I till förordning (EG) nr
396/2005 föra in alla produkter för vilka det för närvarande finns gränsvärden för bekämpningsmedelsrester på
gemenskapsnivå eller nationell nivå och de produkter för
vilka det är lämpligt att tillämpa harmoniserade gränsvärden för bekämpningsmedelsrester.
Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Texten i bilagan till den här förordningen skall läggas till som
bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005.
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 1 februari 2006.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
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BILAGA
”BILAGA I
Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1

Kodnummer (1)

0100000
0110000

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

1. FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER
i) Citrusfrukter

Hela produkten

0110010

grapefrukter

Citrus paradisi

pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo, ugli och andra
hybrider

0110020

apelsiner

Citrus sinensis

bergamott, pomerans, chinotto och
andra hybrider

0110030

citroner

Citrus limon

suckatcitron, citron

0110040

limefrukter

Citrus aurantifolia

0110050

mandariner

Citrus reticulata

0110990

övriga (3)

0120000

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

klementiner, tangeriner och andra
hybrider

ii) Trädnötter (skalade eller oskalade)

Hela produkten
utan skal (utom
för kastanjer)

0120010

mandlar

Prunus dulcis

0120020

paranötter

Bertholletia excelsa

0120030

cashewnötter

Anacardium occidentale

0120040

kastanjer

Castanea sativa

0120050

kokosnötter

Cocos nucifera

0120060

hasselnötter

Corylus avellana

0120070

macadamianötter

Macadamia ternifolia

0120080

pekannötter

Carya illinoensis

0120090

pinjenötter

Pinus pinea

filberthasselnöt

2.2.2006

Kodnummer (1)
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Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

0120100

pistaschmandlar

Pistachia vera

0120110

valnötter

Juglans regia

0120990

övriga (3)

0130000

L 29/5

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

iii) Kärnfrukter

Hela produkten
utan skaft

0130010

äpplen

Malus domesticus

vildapel

0130020

päron

Pyrus communis

nashipäron

0130030

kvitten

Cydonia oblonga

0130040

mispel (4)

Mespilus germanica

0130050

japansk
mispel (4)

Eriobotrya japonica

0130990

övriga (3)

0140000

iv) Stenfrukter

Hela produkten
utan skaft

0140010

aprikoser

Prunus armeniaca

0140020

körsbär

Prunus cerasus, Prunus
avicum

sötkörsbär, surkörsbär

0140030

persikor

Prunus persica

nektariner och liknande hybrider

0140040

plommon

Prunus domestica

krikon, gröna
plommon, mirabell

0140990

övriga (3)

0150000

0151000

0151010

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

v) Bär och små frukter

Hela produkten
utan topp/krona
och skaft utom
för vinbär:
frukter med skaft

a) Bordsdruvor och druvor för vinframställning
bordsdruvor

Vitis euvitis

L 29/6

Kodnummer (1)
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Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

0151020

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

druvor för vinframställning

0152000

b) Jordgubbar

0153000

c) Rubusfrukter

Vetenskapligt namn (2)

2.2.2006

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Vitis euvitis

Fragaria × ananassa

0153010

björnbär

Rubus fruticosus

0153020

blåhallon

Rubus ceasius

loganbär, boysenbär
och hjortron

0153030

hallon

Rubus idaeus

vinhallon

0153990

övriga (3)

lingon

0154000

d) Andra små frukter och bär

0154010

blåbär

Vaccinium corymbosum

0154020

tranbär

Vaccinium macrocarpon

0154030

vinbär (röda,
svarta och vita)

Ribes nigrum, Ribes
rubrum

0154040

krusbär

Ribes uva-crispa

0154050

nypon

Rosa canina

0154060

mullbär (4)

Morus spp.

0154070

azarolhagtorn (4)

Crataegus azarolus

0154080

fläderbär (4)

Sambucus nigra

0154990

övriga (3)

inklusive hybrider
med andra Ribesarter

frukt av jordgubbsträd

svart aronia, rönn,
azarol, havtorn,
hagtorn, häggmispel
och andra bär från
träd

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

2.2.2006
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SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

0160000

vi) Diverse frukter

0161000

a) Ätligt skal

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

L 29/7

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Hela produkten
utan skaft och
krona (ananas)

0161010

dadlar

Phoenix dactylifera

0161020

fikon

Ficus carica

0161030

bordsoliver

Olea europaea

0161040

kumquat (4)

Fortunella spp.

marumi (rund
kumquat), nagami
(oval kumquat)

0161050

carambola (4)

Averrhoa carambola

bilimbi

0161060

persimon (4)

Diospyros kaki

0161070

jambolanäpple
(javaplommon) (4)

Syzygium cumini

0161990

övriga (3)

0162000

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

javaäpple, vattenäpple, malajäpple,
rosenäpple, grumichama, pitanga

b) Oätligt skal, små

0162010

kiwifrukter

Actinidia deliciosa syn.
A. chinensis

0162020

litchiplommon

Litchi chinensis

0162030

passionsfrukter

Passiflora edulis

0162040

kaktusfikon (4)

Opuntia ficus-indica

0162050

stjärnäpple (4)

Chrysophyllum cainito

0162060

amerikansk persimon (4) (Verginia kaki)

Diospyros virginiana

pulasan, rambutan

svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot)
och mameysapot

SV
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Kodnummer (1)
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Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

0163000

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

c) Oätligt skal, stora

0163010

avokado

Persea americana

0163020

bananer

Musa × paradisica

0163030

mango

Mangifera indica

0163040

papaya

Carica papaya

0163050

granatäpplen

Punica granatum

0163060

kirimoja (4)

Annona cherimola

0163070

guava (4)

Psidium guajava

0163080

ananas

Ananas comosus

0163090

brödfrukt (4)

Artocarpus altilis

0163100

durian (4)

Durio zibethinus

0163110

taggannona (4)

Annona muricata

0163990

övriga (3)

0210000

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

övriga (3)

0162990

0200000

2.2.2006

dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan

sockerannona,
ilama och andra
medelstora sorter av
familjen Annonaceae

jackfrukt

2. GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

i)

Rot- och knölgrönsaker

0211000

a) Potatis

0212000

b) Tropiska rot- och knölgrönsaker

Hela produkten
utan ev. blast och
vidhäftande jord
efter sköljning
och borstning

Tuber form
Solanum spp.

2.2.2006

Kodnummer (1)
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Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

0212010

maniok

Manihot esculenta

0212020

sötpotatis

Ipomoea batatas

0212030

jamsrot

Dioscorea sp.

0212040

arrowrot (4)

Maranta arundinacea

0212990

övriga (3)

0213000

c) Övriga rot- och
utom sockerbetor

L 29/9

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

dasheen, taro, eddo,
tannia

jamsböna, mexikansk jamsböna

knölgrönsaker

0213010

rödbetor

Beta vulgaris subsp.
vulgaris

0213020

morötter

Daucus carota

0213030

rotselleri

Apium graveolens var.
rapaceum

0213040

pepparrot

Armoracia rusticana

0213050

jordärtskockor

Helianthus tuberosus

0213060

palsternackor

Pastinaca sativa

0213070

rotpersilja

Petroselinum crispum

0213080

rädisor

Raphanus sativus var.
sativus

svart rättika, japansk rättika och
liknande sorter

0213090

haverrot

Tragopogon porrifolius

svartrot, spansk
taggfibbla

0213100

kålrötter

Brassica napus var. napobrassica

0213110

rovor

Brassica rapa

0213990

övriga (3)

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

SV
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Kodnummer (1)

0220000
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Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

ii)

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

2.2.2006

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Lökgrönsaker

Hela produkten
utan ytterhinna
och jord som är
lätt att avlägsna
(torr produkt) eller utan rötter
och jord (färsk
produkt)

0220010

vitlök

Allium sativum

0220020

kepalök (gul
och röd lök)

Allium cepa

0220030

schalottenlök

Allium ascalonicum
(Allium cepa var. aggregatum)

0220040

knipplök

Allium cepa

0220990

övriga (3)

0230000

iii) Fruktgrönsaker

0231000

a) Solanacea

silverlök

piplök (salladslök)
och liknande sorter

Hela produkten
utan skaft (sockermajs: utan
hylsa)

0231010

tomater

Lycopersicum esculentum

körsbärstomater

0231020

paprikor

Capsicum annuum, var.
grossum och var.
longum

chilipeppar

0231030

auberginer (äggplanta)

Solanum melongena

pepino

0231040

okra

Hibiscus esculentus

0231990

övriga (3)

0232000

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

b) Gurkväxter – ätligt skal

0232010

slanggurkor

Cucumis sativus

0232020

druvgurkor

Cucumis sativus

0232030

zucchini

Cucurbita pepo var. melopepo

sommarsquash, patisson

2.2.2006

Kodnummer (1)
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Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

L 29/11

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

c) Gurkväxter – oätligt skal

0233010

meloner

Cucumis melo

kiwano

0233020

pumpor

Cucurbita maxima

vintersquash

0233030

vattenmeloner

Citrullus lanatus

0233990

övriga (3)

0234000

d) Sockermajs

0239000

e) Övriga fruktgrönsaker

0240000

0241000

Zea mays var. saccharata

a) Blommande kål

Endast huvudet

broccoli

Brassica oleracea var.
italica

0241020

blomkål

Brassica oleracea var.
botrytis

0241990

övriga (3)

calabrese, daggkål
(kinesisk broccoli),
raab-broccoli (broccolirybs)

b) Huvudbildande kål

Hela växten utan
rötter och vissna
blad

0242010

brysselkål

Brassica oleracea var.
gemmifera

0242020

huvudkål

Brassica oleracea convar. capitata

0242990

övriga (3)

0243000

Kärnor och kolv
utan hylsa

iv) Kålgrönsaker

0241010

0242000

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

övriga (3)

0232990

0233000

Europeiska unionens officiella tidning

c) Bladbildande kål

Endast kålknoppar

spetskål, rödkål, savojkål, vitkål

Hela växten utan
rötter och vissna
blad

SV

L 29/12

Kodnummer (1)

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

2.2.2006

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

0243010

salladskål

Brassica pekinensis

indisk (kinesisk) senap, paksoi, tai goo
choi, pe-tsai, fodermärgskål

0243020

grönkål

Brassica oleracea convar. Acephalea

garneringskål, foderkål

0243990

övriga (3)

0244000

0250000

0251000

d) Kålrabbi

v)

Brassica oleracea convar. acephala, var.
gongylodes

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Hela produkten
utan ev. rötter,
blast och vidhäftande jord

Bladgrönsaker och färska örter

Hela produkten
utan ev. rötter,
vissna ytterblad
och jord

a) Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0251010

Vårklynne (vårsallat)

Valerianella locusta

Vintersallat

0251020

sallat

Lactuca sativa

huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso),
isbergssallad, bindsallat, romansallat

0251030

escarole (bredbladig endiv)

Cichorium endiva

cikoria, rossisallat,
rosensallat, radicchio, friséesallat,
sommarcikoria

0251040

kryddkrasse (4)

Lepidium sativum

0251050

vinterkrasse (4)
(vårgyllen)

Barbarea verna

0251060

senapskål, ruccolasallat (4)

Eruca sativa (Diplotaxis
spp.)

0251070

sareptasenap (4)

Brassica juncea var. rugosa

sandsenap

2.2.2006

Kodnummer (1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

0251080

blad och groddar av Brassica
spp. (4)

0251990

övriga (3)

0252000

Vetenskapligt namn (2)

L 29/13

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Brassica spp.

mizuna

b) Spenat och liknande (blad)

0252010

spenat

Spinacia oleracea

nyzeeländsk spenat,
blast från majrova

0252020

portlak (4)

Portulaca oleracea

vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört

0252030

betblad
(mangold)

Beta vulgaris

rödbetsblad

0252990

övriga (3)

0253000

c) Vinblad (4) (vinrankeblad)

Vitis euvitis

0254000

d) Vattenkrasse

Nasturtium officinale

0255000

e) Endivesallat

Cichorium intybus var.
foliosum

0256000

f) Örter

0256010

körvel

Anthriscus cerefolium

0256020

gräslök

Allium schoenoprasum

0256030

snittselleri

Apium graveolens var.
seccalinum

0256040

persilja

Petroselinum crispum

0256050

salvia (4)

Salvia officinalis

0256060

rosmarin (4)

Rosmarinus officinalis

fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka,
angelika, spansk
körvel och övriga
Apiacea

vinterkyndel, sommarkyndel

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

L 29/14

Kodnummer (1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

2.2.2006

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

0256070

timjan (4)

Thymus spp.

mejram, oregano

0256080

basilika (4)

Ocimum basilicum

citronmeliss, mynta,
pepparmynta

0256090

lagerblad (4)

Laurus nobilis

0256100

dragon (4)

Artemisia dracunculus

0256990

övriga (3)

0260000

isop

vi) Baljväxter (färska)

Hela produkten

0260010

bönor
(med skida)

Phaseolus vulgaris

Trädgårdsböna
(brytböna, krypböna), rosenböna,
snittböna, långböna

0260020

bönor
(utan skida)

Phaseolus vulgaris

bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, vignaböna

0260030

ärter
(med skida)

Pisum sativum

sockerärt

0260040

ärter
(utan skida)

Pisum sativum

trädgårdsärt, grönärt, kikärt

0260050

linser (4)

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0260990

övriga (3)

0270000

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

vii) Stjälkgrönsaker (färska)

Hela produkten
utan vissna delar,
jord och rötter

0270010

sparris

Asparagus officinalis

0270020

kardon

Cynara cardunculus

0270030

stjälkselleri

Apium graveolens var.
dulce

0270040

fänkål

Foeniculum vulgare

2.2.2006

Kodnummer (1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

0270050

kronärtskockor

Cynara scolymus

0270060

purjolök

Allium porrum

0270070

rabarber

Rheum × hybridum

0270080

bambuskott (4)

Bambusa vulgaris

0270090

palmhjärtan (4)

Euterpa oleracea, Cocos
nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops
schmidtiana

0270990

övriga (3)

0280000

L 29/15

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Hela blomhuvudet och blombotten

Stjälkar utan rötter och blad

viii) Svampar (4)

Hela produkten
utan jord och
odlingssubstrat

0280010

Odlade

odlad champinjon
(trädgårdschampinjon), ostronmussling, shiitake

0280020

Vilda

kantarell, sommartryffel, toppmurkla,
stensopp

0280990

övriga (3)

0290000

0300000

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

ix) Havsväxter (4)

Hela produkten
utan vissna blad

3. BALJVÄXTER, TORKADE

Hela produkten

0300010

bönor

Phaseolus vulgaris

0300020

linser

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0300030

ärter

Pisum sativum

bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna,
vignaböna

kikärter, foderärter,
rödvial

L 29/16

Kodnummer (1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

0300040

lupin (4)

0300990

övriga (3)

0400000

0401000

Vetenskapligt namn (2)

2.2.2006

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Lupinus spp.

4. OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

Hela produkten,
om möjligt utan
skal, kärna och
hylsa

i) Oljeväxtfröer

0401010

linfrön

Linum usitatissimum

0401020

jordnötter

Arachis hypogae

0401030

vallmofrön

Papaver somniferum

0401040

sesamfrön

Sesamum indicum syn.
S. orientale

0401050

solrosfrön

Helianthus annuus

0401060

rapsfrön

Brassica napus

0401070

sojabönor

Glycine max

0401080

senapsfrön

Brassica nigra

0401090

bomullsfrön

Gossypium spp.

0401100

pumpafrön (4)

Cucurbita pepo var.
oleifera

0401110

safflor (4)

Carthamus tinctorius

0401120

gurkört (4)

Borago officinalis

0401130

oljedådra (4)

Camelina sativa

0401140

hampa (4)

Cannabis sativa

0401150

ricin

Ricinus communis

0401990

övriga (3)

åkerkål, rybs

2.2.2006

Kodnummer (1)

0402000

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

oliver för oljeproduktion (4)

Olea europaea

0402020

palmnöt (4) (oljepalmkärnor

Elaeis guineensis

0402030

palmfrukt (4)

Elaeis guineensis

0402040

kapok (4)

Ceiba pentandra

0402990

övriga (3)

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Hela frukten utan
ev. skaft och jord

5. SPANNMÅL

Hela produkten

0500010

korn

Hordeum spp.

0500020

bovete

Fagopyrum esculentum

0500030

majs

Zea mays

0500040

hirs (4)

Panicum spp.

0500050

havre

Avena fatua

0500060

ris

Oryza sativa

0500070

råg

Secale cereale

0500080

sorghum (4)

Sorghum bicolor

0500090

vete

Triticum aestivum

0500990

övriga (3)

0600000

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

ii) Oljeväxtfrukter

0402010

0500000

L 29/17

kolvhirs, teff

speltvete (dinkel),
rågvete

6. TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0610000

i) Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller
ojästa av Camellia sinensis)

0620000

ii) Kaffebönor (4)

Camellia sinensis

Hela produkten

Endast bönan

L 29/18

Kodnummer (1)

0630000

0631000

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

a) Blommor

Matricaria recutita

0631020

rosellhibiskus

Hibiscus sabdariffa

0631030

rosenblad

Rosa spec.

0631040

jasmin

Jasminum officinale

0631050

lind

Tillia cordata

0631990

övriga (3)

b) Blad

Hela produkten
utan rötter och
vissna blad

0632010

jordgubbsblad

Fragaria × ananassa

0632020

blad av rooibosbuske

Aspalathus spp.

0632030

maté (paraguansk järnek)

Ilex paraguariensis

0632990

övriga (3)

c) Rötter

Hela produkten
utan blast och
vidhäftande jord
efter sköljning
och borstning

0633010

vänderot

Valeriana officinalis

0633020

ginsengrot

Panax ginseng

0633990

övriga (3)

0639000

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Hela blomman
utan stjälk och
vissna blad

kamomill

0633000

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

iii) Örtteer (4) (torkade)

0631010

0632000

2.2.2006

d) Andra örtteer

SV

2.2.2006

Kodnummer (1)

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

L 29/19

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

0640000

iv) Kakao (4) (jästa bönor)

Theobroma cacao

Bönor utan skal

0650000

v) Johannesbröd (4)

Ceratonia siliqua

Hela produkten
utan skaft och
krona

Humulus lupulus

Hela produkten

0700000

7. HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och
icke-koncentrerat pulver

0800000

8. KRYDDOR (4)

0810000

i)

Hela produkten

Fröer

0810010

anisfrö

Pimpinella anisum

0810020

svartkummin

Nigella sativa

0810030

sellerifrö

Apium graveolens

0810040

korianderfrö

Coriandrum sativum

0810050

spiskummin

Cuminum cyminum

0810060

dillfrö

Anethum graveolens

0810070

fänkålsfrö

Foeniculum vulgare

0810080

bockhornsklöver

Trigonella foenumgraecum

0810090

muskotnöt

Myristica fragans

0810990

övriga (3)

0820000

ii) Frukt och bär

0820010

kryddpeppar

Pimenta dioica

0820020

anispeppar (japansk peppar)

Zanthooxylum piperitum

0820030

kummin

Carum carvi

0820040

kardemumma

Elettaria cardamomum

libbstickafrö

L 29/20

Kodnummer (1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

0820050

enbär

Juniperus communis

0820060

peppar, svart
och vit

Piper nigrum

0820070

vaniljstänger

Vanilla fragans syn.
Vanilla planifolia

0820080

tamarind

Tamarindus indica

0820990

övriga (3)

0830000

kanel

0830990

övriga (3)

Cinnamonum verum
syn.C. zeylanicum

iv) Rötter eller jordstammar

0840010

lakritsrot

Glycyrrhiza glabra

0840020

ingefära

Zingiber officinale

0840030

gurkmeja

Curcuma domestica syn.
C. longa

0840040

pepparrot

Armoracia rusticana

0840990

övriga (3)

0850000

v) Knoppar

0850010

kryddnejlika

Syzygium aromaticum

0850020

kapris

Capparis spinosa

0850990

övriga (3)

0860000

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

långpeppar, rosé
peppar

iii) Bark

0830010

0840000

2.2.2006

vi) Pistillmärken

0860010

saffran

0860990

övriga (3)

Crocus sativus

kassia

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

SV

2.2.2006

Kodnummer (1)

0870000

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

vii) Frömantlar

0870010

muskotblomma

0870990

övriga (3)

0900000

Vetenskapligt namn (2)

L 29/21

Myristica fragans

9. SOCKERVÄXTER (4)

0900010

sockerbetor
(roten)

Beta vulgaris

Hela produkten
utan blast och
vidhäftande jord
efter sköljning
och borstning

0900020

sockerrör

Saccharum officinarum

Hela produkten
utan vissna delar,
jord och rötter

0900030

cikoriarötter (4)

Cichorium intybus

Hela produkten
utan blast och
vidhäftande jord
efter sköljning
och borstning

0900990

övriga (3)

1000000

1010000

1011000

10. ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl
samt andra bearbetade produkter,
t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

Hela produkten
eller bara fettfraktionen (5)

a) Svin

Sus scrofa

1011010

kött

1011020

fett utan kött

1011030

lever

1011040

njure

L 29/22

Kodnummer (1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

1011050

ätliga
slaktbiprodukter

1011990

övriga (3)

1012000

b) Nötkreatur

Bos spp.

1012010

kött

1012020

fett

1012030

lever

1012040

njure

1012050

ätliga slaktbiprodukter

1012990

övriga (3)

1013000

c) Får

Ovis aries

1013010

kött

1013020

fett

1013030

lever

1013040

njure

1013050

ätliga slaktbiprodukter

1013990

övriga (3)

1014000

Vetenskapligt namn (2)

d) Getter

Capra hircus

1014010

kött

1014020

fett

1014030

lever

1014040

njure

1014050

ätliga slaktbiprodukter

2.2.2006

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

2.2.2006

Kodnummer (1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

e) Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

Equus spp.

1015010

kött

1015020

fett

1015030

lever

1015040

njure

1015050

ätliga slaktbiprodukter

1015990

övriga (3)

1016000

f) Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor,
kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

Gallus gallus, Anser
anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris,
Coturnix coturnix,
Struthio camelus, Columba spp.

1016010

kött

1016020

fett

1016030

lever

1016040

njure

1016050

ätliga slaktbiprodukter

1016990

övriga (3)

1017000

Vetenskapligt namn (2)

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

övriga (3)

1014990
1015000

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

L 29/23

g) Övriga husdjur

kanin, känguru

1017010

kött

1017020

fett

1017030

lever

1017040

njure

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

L 29/24

Kodnummer (1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

1017050

ätliga slaktbiprodukter

1017990

övriga (3)

1020000

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

ii) Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter
från mjölk, ost och ostmassa

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Hela produkten
eller bara fettfraktionen (6)

1020010

nötkreatur

1020020

får

1020030

getter

1020040

hästar

1020990

övriga (3)

1030000

Vetenskapligt namn (2)

2.2.2006

iii) Fågelägg, färska, konserverade eller
kokta; ägg utan skal och äggula,
färska, torkade, ångkokta eller kokta
i vatten, tillredda i form, frysta eller
på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller
sötningsmedel

Hela produkten
eller bara fettfraktionen (7)

1030010

kycklingar

1030020

ankor

1030030

gäss

1030040

vaktlar

1030990

övriga (3)

1040000

iv) Honung

Apis melifera, Melipona
spp.

bidrottninggelé,
pollen

1050000

v) Amfibier och reptiler

Rana spp. Crocodilia
spp.

grodlår, krokodiler

1060000

vi) Sniglar

Helix spp.

2.2.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Kodnummer (1)

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

1070000

vii) Övriga produkter från landdjur

1100000

11. FISK, FISKERIPRODUKTER, SKALDJUR,
BLÖTDJUR OCH ANDRA LIVSMEDEL
FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

1200000

12. GRÖDOR SOM ANVÄNDS ENBART SOM
FODER (8)

Exempel på
enskilda produkter
inom de grupper
som gränsvärdena
ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

L 29/25

Exempel på närbesläktade sorter eller andra
produkter som omfattas av definitionen för
gränsvärdet

Delar av produkten
som gränsvärdena
ska tillämpas på

(1) Kodnumret införs genom denna bilaga och är avsett för en klassificering enligt denna bilaga och andra bilagor som hänger samman med denna bilaga till förordning (EG)
nr 396/2005.
(2) De vetenskapliga namnen på de produkter som förtecknas i kolumnen ’Exempel på enskilda produkter i grupper inom de grupper som gränsvärdena ska tillämpas på
’anges om det är möjligt och relevant. I så stor utsträckning som möjligt följs den internationella nomenklaturen.
(3) ’Övriga’ omfattar allt som inte uttryckligen anges under övriga koder inom ’Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på’.
(4) Gränsvärdena i bilagorna II och III för produkterna gäller bara när de är avsedda att användas som livsmedel. För delar av produkter som enbart används som
beståndsdelar i foder gäller särskilda gränsvärden.
(5) När bekämpningsmedelsresten eller metaboliterna (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är vattenlösliga (log Pow lägre än 3) uttrycks gränsvärdet i
mg/kg kött (inklusive fett), köttberedning, slaktbiprodukt och djurfett. När bekämpningsmedelsresten eller metaboliten (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är fettlöslig (log Pow med värdet 3 eller högre) uttrycks gränsvärdet i mg/kg fett i kött, köttberedning, slaktbiprodukt och djurfett. I fråga om livsmedel med
en fetthalt av 10 viktprocent eller mindre står restvärdet i relation till den totala vikten av det benfria livsmedlet. I sådana fall är gränsvärdet en tiondel av värdet i relation
till fetthalten, men det får inte vara lägre än 0,01 mg/kg. Det senare gäller inte för komjölk och helmjölk från ko. Det gäller inte heller för övriga produkter när
gränsvärdet är fastställt till bestämningsgränsen.
(6) När bekämpningsmedelsresten eller metaboliterna (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är vattenlösliga (log Pow lägre än 3) uttrycks gränsvärdet i
mg/kg mjölk och mjölkprodukt. När bekämpningsmedelsresten eller metaboliten (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är fettlöslig (log Pow med
värdet 3 eller högre) uttrycks gränsvärdet i mg/kg komjölk och helmjölk från ko. Vid bestämning av restvärdena i rå komjölk och helmjölk från ko skall en fetthalt av 4
viktprocent tas som utgångspunkt. För rå mjölk och helmjölk av annat animaliskt ursprung uttrycks restvärdet på grundval av fettet. För övriga förtecknade livsmedel
med en fetthalt som är lägre än 2 viktprocent är gränsvärdet hälften av gränsvärdet som fastställts för rå mjölk och helmjölk, och med en fetthalt av 2 viktprocent eller
mer uttrycks gränsvärdet i mg/kg fett. I sådana fall är gränsvärdet 25 gånger det gränsvärde som fastställts för rå mjölk och helmjölk. Det senare gäller inte när
gränsvärdet är fastställt till bestämningsgränsen.
(7) När bekämpningsmedelsresten eller metaboliterna (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är vattenlösliga (log Pow lägre än 3) uttrycks gränsvärdet i
mg/kg av skalade färska ägg, för fågelägg och äggulor. När bekämpningsmedelsresten eller metaboliten (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är
fettlöslig (log Pow med värdet 3 eller högre) uttrycks gränsvärdet också i mg/kg av skalade färska ägg, för fågelägg och äggulor. För ägg och äggprodukter med en högre
fetthalt än 10 procent uttrycks dock gränsvärdet i mg/kg fett. I detta fall är gränsvärdet 10 gånger högre än gränsvärdet för färska ägg. Det senare gäller inte när
gränsvärdet är fastställt till bestämningsgränsen.
(8) Gränsvärdena skall tillämpas först när de enskilda produkterna har fastställts och förtecknats.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 179/2006
av den 1 februari 2006
om införande av ett system med importlicenser för äpplen som importerats från tredjeländer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28
oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 31.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Övergången till fri omsättning av äpplen som omfattas av
KN-nummer 0808 10 80 skall endast ske mot uppvisande av en
importlicens.

2.
Förordning (EG) nr 1291/2000 skall tillämpas på importlicenser som utfärdas enligt den här förordningen.

av följande skäl:
Artikel 2

(1)

Äppelproducenterna i gemenskapen befinner sig sedan en
tid tillbaka i en svår situation, bland annat till följd av en
tydlig ökning av importen av äpplen från vissa tredjeländer på södra halvklotet.

1.
Importörer får lämna in ansökningar om importlicenser
till de behöriga myndigheterna i vilken medlemsstat som helst.

De skall ange ursprungsland i fält 8 på licensansökningarna och
markera ordet ”ja” med ett kryss.
(2)

(3)

Övervakningen av äppelimporten bör därför utökas. Det
sker lämpligast med hjälp av en mekanism för utfärdande
av importlicenser. Mekanismen bör också omfatta en
säkerhet som garanterar att de transaktioner som licensansökan gäller verkligen genomförs.

Kommissionens förordningar (EG) nr 1291/2000 av den
9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter
för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (2) och (EEG)
nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma
tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för
jordbruksprodukter (3) bör tillämpas.

2.
Importörer skall tillsammans med sin ansökan ställa en
säkerhet i enlighet med avdelning III i förordning (EEG) nr
2220/85 för att garantera att åtagandet att importera under
importlicensens giltighetstid uppfylls. Säkerheten skall uppgå
till 15 euro per ton.

Förutom i fall av force majeure skall säkerheten vara helt eller
delvis förverkad om importen inte äger rum, eller enbart delvis
äger rum, under licensens giltighetstid.

Artikel 3

Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker har inte avgett något yttrande inom den tid som dess
ordförande bestämt.

1.
Importlicenser skall utfärdas till varje sökande, oavsett
dennes etableringsort inom gemenskapen.

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).
(2) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1856/2005 (EUT L 297, 15.11.2005, s. 7).
(3) EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).

Ursprungslandet skall anges i fält 8 på importlicensen och ordet
”ja” markeras med ett kryss.

(4)
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Licenserna skall vara giltiga i tre månader.

L 29/27

Dessa kvantiteter skall sändas med hjälp av det elektroniska
system som kommissionen anger.

Importlicenser skall endast gälla för import med ursprung i det
angivna landet.
Artikel 5
Artikel 4
Medlemsstaterna skall på onsdagen varje vecka, senast kl. 12.00
(lokal tid, Bryssel) rapportera till kommissionen för vilka kvantiteter äpplen importlicenser har utfärdats under den gångna
veckan, uppdelat på de olika ursprungsländerna.

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

Den skall tillämpas från och med den 1 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2006.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 180/2006
av den 1 februari 2006
om fastställande av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och skall importeras
enligt AVS-protokollet och Indienavtalet, för leveransperioden 2005/06, och om undantag från
förordning (EG) nr 1159/2003
Madagaskar ligger de levererade kvantiteterna 6,7 %,
7,6 % respektive 6,7 % under de kvantiteter som omfattas
av leveranskravet. Eftersom det rör sig om mycket små
kvantiteter och följderna för gemenskapens sockermarknad och leveranserna av råsocker till gemenskapens raffinaderier under den aktuella leveransperioden varit obetydliga bör artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1159/2003
inte tillämpas på Indien, Elfenbenskusten och Madagaskar, och de kvantiteter som inte levererats bör läggas till
de kvantiteter som omfattas av leveranskraven för dessa
länder för perioden 2005/2006, i enlighet med artikel
12.4 i samma förordning.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 39.6,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1159/2003 av den 30 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter
för regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06 vid import
av rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal
och om ändring av förordningarna (EG) nr 1464/95 och (EG)
nr 779/96 (2), särskilt artikel 9.1, och

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs
villkoren för fastställande av leveranskrav med tullfrihet
för produkter med KN-nummer 1701, uttryckta som
vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i länder
som undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet.

(2)

I enlighet med artiklarna 3 och 7 i AVS-protokollet,
artiklarna 3 och 7 i Indienavtalet samt artikel 9.3 och
artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 1159/2003
har kommissionen, på grundval av de uppgifter som
finns tillgängliga för närvarande, fastställt leveranskraven
för varje exportland för leveransperioden 2005/06.

Genom undantag från artikel 12.2 i förordning (EG) nr
1159/2003 skall punkt 1 i samma artikel inte tillämpas på
Elfenbenskusten, Indien och Madgaskar när det gäller de kvantiteter som inte levererats för leveransperioden 2004/05.

De kvantiteter som inte levererats och som avses i punkt 1 i
den här artikeln skall läggas till de kvantiteter som omfattas av
leveranskrav enligt artikel 2.

Artikel 2
(3)

Enligt artikel 12.2 i förordning (EG) nr 1159/2003 skall
punkt 1 i nämnda artikel inte tillämpas om skillnaden
mellan den kvantitet som omfattas av leveranskravet och
den totala kvantiteten förmånssocker AVS-Indien som
bokförts inte överskrider 5 % av den kvantitet som omfattas av leveranskravet. För Elfenbenskusten, Indien och

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004,
s. 16).
(2) EUT L 162, 1.7.2003, s. 25. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 568/2005 (EUT L 97, 15.4.2005, s. 9).

De kvantiteter som omfattas av leveranskrav för import av
produkter med KN-nummer 1701 med ursprung i länder som
undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet, uttryckta i vitsockerekvivalenter, för leveransperioden 2005/06 och för varje
berört exportland, fastställs i bilagan.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

2.2.2006
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2006.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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Kvantiteter som omfattas av leveranskrav för import av förmånssocker med ursprung i de länder som undertecknat
AVS-protokollet och Indienavtalet för leveransperioden 2005/06, uttryckta i vitsockerekvivalenter.
Länder som undertecknat AVS-protokollet och Indienavtalet

Barbados

Leveranskrav 2005/2006

32 638,29

Belize

40 306,70

Kongo

10 225,97

Elfenbenskusten

10 772,81

Fiji

165 305,43

Guyana

159 259,91

Indien

10 781,10

Jamaica

118 851,82

Kenya

5 050,48

Madagaskar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Mauritius

493 856,36

Moçambique

6 018,62

Saint Kitts och Nevis

15 689,30

Surinam

0,00

Swaziland

116 631,85

Tanzania

10 298,66

Trinidad och Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Zambia

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59
Totalt

1 315 964,78
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 181/2006
av den 1 februari 2006
om tillämpning av förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller andra organiska gödselmedel och
jordförbättringsmedel än naturgödsel och om ändring av den förordningen
(Text av betydelse för EES)

av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel på
betesmark.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av 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 (1), särskilt artiklarna 20.2, 22.2 och 32.2,
och

(3)

I dessa vetenskapliga yttranden rekommenderas det att
djurvävnader som sannolikt innehåller TSE-agens inte
bör få ingå i organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel som används på betesmark som boskap kan ha
tillgång till. Annat material får användas vid tillverkning
av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel på
vissa hälsovillkor, varvid potentiella risker minimeras exempelvis genom uppvärmning och säker källbestämning.

(4)

Med hänsyn till dessa vetenskapliga yttranden bör tilllämpningsföreskrifter, bl.a. om kontrollåtgärder, fastställas för användning av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel samt kompost och rötrest.

(5)

De tillämpningsbestämmelser som föreskrivs i denna förordning påverkar inte tillämpningen av de övergångsbestämmelser som för närvarande gäller enligt förordning
(EG) nr 1774/2002.

(6)

Det bör vara möjligt att på marknaden släppa ut och
exportera organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel, förutsatt att villkoren i denna förordning uppfylls.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

av följande skäl:

(1)

(2)

I förordning (EG) nr 1774/2002 förbjuds användningen
av andra typer av organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel än naturgödsel på betesmark. Förbudet är
förenligt med EU:s nuvarande foderförbud och syftar
till att förebygga eventuella kontamineringsrisker från betesmarker där kategori 2- och kategori 3-material kan
förekomma. Sådana risker kan bero på att produktionsdjur betar på betesmark eller att gräs från sådan mark
används som ensilage eller hö. Enligt förordningen skall
åtgärderna för tillämpning av förbudet, inbegripet kontrollåtgärderna, antas efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén.

Olika vetenskapliga kommittéer har avgett en rad vetenskapliga yttranden av betydelse för användningen av organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel på betesmark. Dessa är för det första vetenskapliga styrkommitténs yttrande av den 24–25 september 1998 om säkerheten hos organiska gödselmedel som härrör från däggdjur, för det andra yttrandet från vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö av den 24 april
2001 om utvärdering av behandlingsmetoder för slam
för minskning av patogener, för det tredje vetenskapliga
styrkommitténs yttrande av den 10–11 maj 2001 om
säkerheten hos organiska gödselmedel som härrör från
däggdjur och för det fjärde yttrandet av den 3 mars
2004 från vetenskapliga panelen för biologiska faror
vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om
biologiska risker såsom risken för TSE vid användning

(1) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 416/2005 (EUT L 66, 12.3.2005, s. 10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1.
Denna förordning är tillämplig utan att det påverkar tilllämpningen av de övergångsbestämmelser som antagits enligt
förordning (EG) nr 1774/2002.

2.
Medlemsstaterna får tillämpa strängare nationella regler än
de som föreskrivs i denna förordning för det sätt på vilket
organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel används på
deras territorium om dessa regler är motiverade av djur- och
folkhälsoskäl.
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Artikel 2

Artikel 7

Ändring

Register

I bilaga I till förordning (EG) nr 1774/2002 skall led 39 ersättas
med följande:

Den person som är ansvarig för mark på vilken gödselmedel
eller jordförbättringsmedel används och som produktionsdjur
har tillgång till skall föra register under minst två år över

”39. betesmark: mark som är täckt med gräs och som produktionsdjur betar på eller annat bete som används som
foder för produktionsdjur utom mark där organiska
gödselmedel och jordförbättringsmedel använts i
enlighet med kommissionens förordning (EG) nr
181/2006 (*),
___________
(*) EUT L 29, 2.2.2006, s. 31”.

Artikel 3
Särskilda krav för organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel
Organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall framställas endast av kategori 2-material och kategori 3-material.

a) den mängd organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel
som använts,

b) de datum då gödselmedel eller jordförbättringsmedel använts
och de platser där de använts,

c) de datum då djurbesättningar fått beta på marken eller då
man på marken odlat grödor för foder.

Artikel 8
Utsläppande på marknaden, export och transitering

Artikel 4

Utsläppande på marknaden, export och transitering av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall uppfylla kraven i delarna I och II i bilagan.

Kontroll, förpackning och märkning av patogener
Organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall uppfylla
kraven för kontroll, förpackning och märkning av patogener i
delarna I och II i bilagan.

Artikel 9
Kontrollåtgärder
1.
Den behöriga myndigheten skall vidta de kontrollåtgärder
som är nödvändiga för att se till att denna förordning efterlevs.

Artikel 5
Transport
Organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall transporteras i enlighet med kraven i del III i bilagan.

Artikel 6
Användning och särskilda begränsningar för bete
1.
De särskilda begränsningarna för bete i del IV i bilagan
skall gälla organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel
som används på mark.

2.
Den behöriga myndigheten skall med regelbundna mellanrum kontrollera mark där organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel används och till vilken produktionsdjur kan ha
tillgång.

3.
Om de kontroller som utförts av den behöriga myndigheten visar att bestämmelserna i denna förordning inte efterlevs
skall den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 10
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.
Bearbetade produkter som härrör från bearbetning av animaliska biprodukter i en bearbetningsanläggning i enlighet med
förordning (EG) nr 1774/2002 får inte användas som sådana
direkt på mark till vilken produktionsdjur kan ha tillgång.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2006.

2.2.2006
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2006.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
KRAV PÅ ORGANISKA GÖDSELMEDEL OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL SOM ANVÄNDS PÅ MARK
I.

Patogenkontroll
Tillverkare av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall se till att patogener dekontamineras före användning på mark i enlighet med följande:
— Kapitel I D.10 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller bearbetade animalieproteiner eller
bearbetade produkter som härrör från kategori 2-material.
— Kapitel II i bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller kompost och biogasrester.

II. Förpackning och märkning
1. Efter bearbetning respektive omvandling i enlighet med artikel 5.2 eller 6.2 i förordning (EG) nr 1774/2002 skall
organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel lagras på lämpligt sätt och transporteras förpackade.
2. Förpackningen skall märkas tydligt och läsbart med tillverkningsanläggningens namn och adress och märkningen
skall innehålla texten ”organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel/produktionsdjur får inte ges tillträde till
marken under minst 21 dygn efter användning på mark”.
III. Transport
1. Den behöriga myndigheten får besluta att inte tillämpa punkterna II.1–2 på organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel som transporteras och/eller används i samma medlemsstat eller transporteras till och/eller
används i en annan medlemsstat om det finns ett ömsesidigt avtal om detta, förutsatt att beslutet inte innebär
någon risk för folkhälsan eller djurhälsan.
2. Det handelsdokument som åtföljer organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel skall innehålla texten ”organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel/produktionsdjur får inte ges tillträde till marken under minst
21 dygn efter användning på mark”.
3. Handelsdokument krävs inte för organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel som återförsäljare levererar till
andra slutanvändare än företag.
IV. Särskilda begränsningar för bete
1. Den behöriga myndigheten skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att produktionsdjur inte får tillträde
till mark inom 21 dygn från senaste användning av organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel.
2. Efter det att 21 dygn har förflutit från datumet för den senaste användningen av organiska gödselmedel och
jordförbättringsmedel får bete tillåtas eller gräs eller annan vegetation klippas för användning som foder, förutsatt
att den behöriga myndigheten inte anser att det innebär någon risk för folkhälsan eller djurhälsan.
3. Den behöriga myndigheten får fastställa en längre period än den som anges i punkt 2 under vilken bete är
förbjudet av djurhälso- eller folkhälsoskäl.
4. Den behöriga myndigheten skall se till att riktlinjer för god jordbrukssed utarbetas och görs tillgängliga för dem
som använder organiska gödselmedel eller jordförbättringsmedel på betesmark, med hänsyn till lokala förhållanden.

2.2.2006
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 182/2006
av den 1 februari 2006
om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal
dukter med KN-nummer 1701 11 10, för import med
ursprung i Brasilien, Kuba och andra tredjeländer.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

Under veckan den 23 till och med den 27 januari 2006,
har, i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr
1159/2003, ansökningar lämnats in till de behöriga
myndigheterna om utfärdande av importlicenser för en
sammanlagd kvantitet som överstiger det leveranskrav för
det berörda landet som fastställts i enlighet med artikel 9
i förordning (EG) nr 1159/2003 för förmånssocker AVIndien.

(5)

Under veckan den 23 till och med den 27 januari 2006
har, i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr
1159/2003, ansökningar lämnats in till de behöriga
myndigheterna om utfärdande av importlicenser för en
sammanlagd kvantitet som överstiger de kvoter som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1159/2003 för
särskilt förmånssocker.

(6)

Under rådande omständigheter bör kommissionen fastställa en nedsättningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela att den gällande gränsen har uppnåtts.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den
18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL
som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel
XXIV.6 avslutats (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1159/2003 av den 30 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter
för regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06 vid import
av rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal
och om ändring av förordningarna (EG) nr 1464/95 och (EG)
nr 779/96 (3), särskilt artikel 5.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av leveranskrav med tullfrihet för produkter med KN-nummer 1701, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder
som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(2)

I artikel 16 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs
bestämmelser för fastställande av tullfria kvoter för produkter med KN-nummer 1701 11 10, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(3)

Genom artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003 öppnas tullkvoter med en tull på 98 euro per ton för pro-

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de ansökningar om importlicenser som lämnats in mellan
den 23 till och med den 27 januari 2006 i enlighet med artikel
5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003 skall licenser utfärdas inom
de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2006.
På kommissionens vägnar
J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 987/2005 (EUT L 167,
29.6.2005, s. 12).
(2) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.
(3) EUT L 162, 1.7.2003, s. 25. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 568/2005 (EUT L 97, 15.4.2005, s. 9).
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BILAGA
Förmånssocker AVS–INDIEN
Avdelning II i förordning (EG) nr 1159/2003
Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under
veckan den 23.1.2006–27.1.2006

Barbados

100

Belize

100

Kongo

0

Fiji

Gräns

Uppnådd

100

Guyana

100

Indien

92,9965

Elfenbenskusten

100

Jamaica

100

Kenya

100

Madagaskar

100

Malawi

100

Mauritius

100

Moçambique

0

Saint Christopher och Nevis

100

Swaziland

100

Tanzania

0

Trinidad och Tobago

100

Zambia

100

Zimbabwe

0

Uppnådd

Uppnådd

Uppnådd

Uppnådd

Särskilt förmånssocker
Avdelning III i förordning (EG) nr 1159/2003
Regleringsåret 2005/06

Land

Indien
AVS

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under
veckan den 23.1.2006–27.1.2006

Gräns

100

Uppnådd

0

Uppnådd

Socker enligt CXL-medgivande
Avdelning IV i förordning (EG) nr 1159/2003
Regleringsåret 2005/06

Land

Brasilien
Kuba
Övriga tredjeländer

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under
veckan den 23.1.2006–27.1.2006

Gräns

0

Uppnådd

100
0

Uppnådd

2.2.2006
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 23 januari 2006
om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet
(2006/53/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(3)

Under nyligen inträffade epidemier av aviär influensa har
det rört sig om sjukdomsutbrott orsakade av lågpatogena
influensavirus som senare har muterat till högpatogena
virus, vilket fått förödande konsekvenser bland annat i
form av risker för folkhälsan. När viruset väl har muterat
är det ytterst svårbekämpat. Genom rådets direktiv
2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (4) införs
obligatoriska övervaknings- och bekämpningsåtgärder
också för lågpatogena virus, för att utbrott av högpatogen aviär influensa skall kunna förebyggas.

(4)

I samband med antagandet av direktiv 2005/94/EG är
det lämpligt att ändra beslut 90/424/EEG så att finansiellt
gemenskapsbidrag även kan beviljas för sådana utrotningsåtgärder som vidtas av medlemsstaterna för att bekämpa lågpatogena virusstammar av aviär influensa vilka
kan mutera till högpatogena virusstammar.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

(2)

Aviär influensa, tidigare benämnd ”hönspest”, är en
mycket allvarlig infektionssjukdom hos fåglar och utgör
en allvarlig risk för djurs hälsa. Influensavirus från fåglar
kan under vissa förhållanden även utgöra en risk för
människors hälsa.

Enligt rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om
utgifter inom veterinärområdet (3) har medlemsstaterna
möjlighet att få finansiellt stöd från gemenskapen för
utrotning av vissa djursjukdomar. Det är enligt det beslutet möjligt att bevilja sådant stöd för utrotning av aviär
influensa som orsakas av så kallade högpatogena virusstammar.

(1) Yttrandet avgivet den 1 december 2005 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(2) Yttrandet avgivet den 28 september 2005 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (EUT L 325,
12.12.2003, s. 31).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 90/424/EG skall ändras på följande sätt:
1. Artikel 3 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 skall sjätte strecksatsen utgå.
b) I punkt 2 skall första strecksatsen ersättas med följande:
”— slakt av djur som tillhör en mottaglig art och är
angripna eller smittade, eller misstänks vara angripna
eller smittade, och destruktion av dem,”
(4) EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.
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c) Punkt 4 skall ersättas med följande:
”4.
Om det, i ljuset av utvecklingen av situationen i
gemenskapen, visar sig nödvändigt att fortsätta med de
i punkt 2 och artikel 3a angivna åtgärderna, kan ett nytt
beslut antas om finansiellt gemenskapsstöd, vilket kan
överstiga den i punkt 5 första strecksatsen angivna siffran
50 %, i enlighet med det förfarande som anges i artikel
41. När detta beslut antas kan den berörda medlemsstaten
föreskriva de åtgärder som måste vidtas för att säkra att
aktionen lyckas, även andra åtgärder än de som nämns i
punkt 2.”
2. Följande artikel 3a skall läggas till:
”Artikel 3a
1.
Denna artikel samt artikel 3.3 och 3.4 skall tillämpas
om aviär influensa bryter ut på en medlemsstats territorium.
2.
Den berörda medlemsstaten skall erhålla finansiellt gemenskapsstöd för utrotning av aviär influensa om de minimiåtgärder för bekämpning av denna som föreskrivs i rådets
direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (*) har genomförts fullt ut och effektivt i enlighet med relevant gemenskapslagstiftning och, i de fall då djur tillhörande en
mottaglig art vilka är angripna eller smittade eller misstänks
vara angripna eller smittade, ägarna av djuren har fått snabb
och tillräcklig kompensation.

2.2.2006

— 50 % av medlemsstaternas kostnader för att kompensera
ägarna av djurbesättningarna för avlivning av fjäderfä och
andra fåglar i fångenskap.
— 50 % av medlemsstaternas kostnader för destruktion av
djur, destruktion av animalieprodukter, rengöring och
desinficering av anläggningar och utrustning, destruktion
av kontaminerat foder och destruktion av kontaminerad
utrustning såvida utrustningen inte kan desinficeras.
— 100 % av kostnaden för vaccin och 50 % av kostnaderna
för vaccinationen om man beslutar om nödvaccinering
enligt artikel 54 i direktiv 2005/94/EG.
___________
(*) EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.”
3. I artikel 6.1, artikel 7.1 och artikel 8.1 skall hänvisningen
”3a.1” införas efter hänvisningen ”3.1”.
4. I bilagan skall följande strecksats läggas till i grupp 1:
”— Aviär influensa”.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2006.
På rådets vägnar

3.
Det finansiella gemenskapsstödet, om nödvändigt uppdelat på flera områden, skall omfatta följande:

J. PRÖLL

Ordförande

