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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om god
kännande av vissa bestämmelser i bilaga I till avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I proposttlonen föreslås att riksdagen som 
komplettering till den regeringsproposition med 
förslag till godkännande av vissa bestämmelser 
i de avtal som gäller upprättandet av Europe
iska ekonomiska samarbetsområdet som gavs i 
juni 1992 (proposition I) godkänner de bestäm
melser som ingår i de rättsakter till vilka det 
hänvisas i bilaga I till avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) 

och som kräver riksdagens godkännande. Des
sa rättsakter som gäller veterinära frågor och 
växtskyddsfrågor kunde inte lämnas för god
kännande i samband med proposition I, efter
som översättningen till svenska av dem sakna
des. Föreliggande proposition anknyter till 
proposition I och avses bli behandlade i sam
band med den. 

MOTIVERING TILL PROPOSITIONEN 

Syftet med denna proposition är att kom
plettera den proposition till riksdagen med 
förslag till godkännande av vissa bestämmelser 
i de avtal som gäller upprättandet av Europe
iska ekonomiska samarbetsområdet som över
lämnades till riksdagen den 12 juni 1992 (RP 
95/92 rd.; proposition I) genom att överlämna 
de bestämmelser i rättsakterna om veterinära 
frågor och växtskyddsfrågor, till vilka det 
hänvisas i bilaga I till avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) 
och som hör till området för lagstiftningen, till 
riksdagen för godkännande och för att förenas 
med proposition L 

Eftersom översättningen till svenska av alla 
de rättsakter som hör till området för lagstift
ningen till vilka det hänvisas i bilaga I till 
EES-avtalet inte var klara när proposition I 
överlämnades, beslutade regeringen att senare 
överlämna en separat proposition om godkän
nande och införande av dessa rättsakter. I 16 § 
3 mom. i förslaget i proposition I till lag om 
godkännande av vissa bestämmelser i avtalet 
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om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
och om tillämpningen av avtalet togs i sam
band med detta in ett stadgande enligt vilket 
lagförslaget inte skall tillämpas på rättsakter 
till vilka det hänvisas i bilaga I till EES-avtalet. 
Översättningen till finska av rättsakterna läm
nades i samband med proposition I till riks
dagen för kännedom. Den materiella motive
ringen till bilaga I till EES-avtalet skrevs in i 
avsnitt 6.II.2 om jordbruks- och fiskeprodukter 
i den allmänna motiveringen och under punkt 
1.1. kapitel 2 i detaljmotiveringen. De svenska 
texter i bilaga I till EES-avtalet som hör till 
området för lagstiftningen och som nu före
läggs riksdagen för godkännande har översatts 
dels i Finland, dels i Sverige. Deras ordalydelse 
är inte slutlig. 

Såsom närmare har anförts i proposition I 
finns i de rättsakter till vilka det hänvisas i 
bilaga I till EES-avtalet också sådana bestäm
melser som avviker från gällande lagstiftning 
eller som medför att nya lagstiftningsåtgärder 
bör vidtas. Eftersom rättsakterna hör till om-
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rådet för lagstiftningen kräver de riksdagens 
godkännande. Om de godkänns är hänvisning
en till bilaga I till EES-avtalet i stycke l i 
förslaget till kläm om godkännande i proposi
tion I samt 16 § 3 mom. i förslaget i proposi
tion I till lag om godkännande av vissa 
bestämmelser i avtalet om Europeiska ekono
miska samarbetsområdet och om tillämpningen 
av avtalet onödiga. 

Helsingfors den 9 oktober 1992 

Med stöd av vad som anförts ovan samt i 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås 

att Riksdagen godkänner de bestäm
melser som ingdr i de rättsakter till vilka 
det hänvisas i bilaga I till avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområ
det och som kräver riksdagens godkän
nande. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Pertti Salolainen 
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ANVISNINGAR FÖR LÄSAREN 

Rättsakter som har fogats till propositionen 

Bilagan till regeringens proposition innehåller en del av de EG-rättsakter till vilka det hänvisas 
i bilaga I till EES-avtalet. Rättsakterna har tagits in i bilagan efter själva texten i bilaga I 
(rättsaktsdelen). Enligt ett utlåtande som grundlagsutskottet gav den 10 oktober 1991 till 
justitieministeriet har endast de rättsakter tagits med som innehåller bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen. 

Rättsaktsdelen innehåller inte de rättsligt icke bindande rättsakter som avtalsparterna skall 
beakta eller som avtalsparterna, EG-kommissionen eller EFTA:s övervakningsmyndighet skall ta 
hänsyn till. 

Hänvisningar till EG:s rättsakter 

Hänvisningar till rättsakterna görs med ett CELEX-nummer<l). I samband med de rättsakter 
som nämns i bilagan finns också referensuppgifter om publiceringen av rättsakten i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning (EGT)(2). 

CELEX-numret för en rättsakt som hör till EG:s regelverk anges på varje sida i rättsakten. I 
den finska varianten finns CELEX-numret nere på sidan och i den svenska varianten uppe på 
sidan. Efter CELEX-numret anges i den finska varianten språkkoden "Fl". I den svenska 
varianten anges språkkoden "S" efter CELEX-numret. 

Uppe på varje sida i respektive rättsakt finns dessutom referensuppgifter om publiceringen av 
rättsakten i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (publiceringsdatum, publiceringsnum
mer och sidnummer). 

(l) T.ex. 364 L 0221 

<2l Exempel: 

385 R 0123: Kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 av den 12 december 1984 om tillämpning av fördragets 
artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för motorfordon (EGT nr L 15, 18.1.1985, s. 16) 

(Rättsakten är publicerad den 18 januari 1985 i L-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 15 
börjande från sidan 16.) 

321232Q LIITE Pri. 
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CELEX-numret 

Första siffran i CELEX-numret (3) anger att det är fråga om sekundärlagstiftning ("secondary 
legislation"). De följande två siffrorna avser året då rättsakten har givits eller publicerats i 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Efter denna tresiffriga serie kommer en bokstavs
kod som anger hurudan rättsakt det är fråga om<3). Den fyrsiffriga koden efter bokstavskoden 
anger rättsaktens ordningsnummer eller något annat särskiljande nummer för rättsakten<4

). 

Förteckning över de rättsakter som ingår i bilagan 

Efter innehållsförteckningen i bilagan finns en förteckning över CELEX-numren för rättsak
terna i bilagan. I förteckningen kommer CELEX-numren i den ordning som rättsakterna nämns 
i bilagan. I bilagans rättsaktsdel har rättsakterna dock tagits in endast en gång, dvs. på det ställe 
i bilagan där rättsakten nämns för sista gången. 

I förteckningen är CELEX-numret för de grundläggande rättsakterna angivet med fetstil och 
CELEX-numret för ändringarna med vanlig stil. De rättsakter som ingår i rättsaktsdelen först 
senare, dvs. på det ställe där rättsakten nämns för sista gången, är angivna inom parentes. Till 
dessa hör rättsakter genom vilka mer än en rättsakt som ingår i EG:s regelverk har ändrats. På 
motsvarande sätt är de hänvisningar till akterna om nya staters anslutning till Europeiska 
gemenskaperna<5

) angivna inom parentes. 

<3l A överenskommelse 
B budget 
D beslut 
K Europeiska kol- och stålgemenskapens rekommendation 
L direktiv 
R förordning 
S Europeiska kol- och stålgemenskapens allmänna beslut 
X andra rättsakter 
Y andra rättsakter (publicerade i C-serien i Europeiska gemenskapernas officiella tidning) 

<4l Exempel: 

385 R 0123 

3: rättsakten hör till sekundärlagstiftningen 
85: rättsakten är publicerad år 1985 
R: rättsakten är en förordning 
0123: särskiljande nummer för rättsakten 

(S) l 72 B: anslutningsakten för Danmark, Irland och Storbritannien 

l 79 H: anslutningsakten för Grekland 

l 85 1: anslutningsakten för Spanien och Portugal 

l 321232Q LIITE Sek. 
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BILAGA I 

VETERINÄRA FRÅGOR OCH V ÄXTSKYDDSFRÅGOR 

Förteckning enligt artikel l 7 

Sida 
I VETERINÄRA FRÅGOR . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 7 

RÄ TTSAKTER SOM DET HÄNVISAS TILL . 9 

l. GRUNDTEXTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
l. L DJURHÄLSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

1.1.1. Handel och utsläppande på mark-
naden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Nötkreatur/svin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
F~_r o~h getter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il 
Hastdjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Fjäderfä/kläckningsägg . . . . . . . . . . . 12 
Vattenbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Embryon från nötkreatur . . . . . . . . 13 
Sperma från nötkreatur . . . . . . . . . . 13 
Sperma från svin . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Färskt kött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Fjäderfäkött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Köttvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

1.1.2. Bekämpningsåtgärder . . . . . . . . . . . . 15 
Mul- och klövsjuka . . . . . . . . . . . . . . 15 
Klassisk svinpest . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

1.1.3. Anmälning av sjukdomar . . . . . . . . . 16 
1.2. LIVSMEDELSHYGIEN . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Färskt kött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Köttprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Malet kött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Äggprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Fiskprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Mollusker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Hormoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Restsubstanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
BST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

1.3. BLANDAD GRUPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Mjölk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Animaliskt avfall, patogener . . . . . . 21 
F oderläkemedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Kaninkött och kött från vilda djur i 
qägn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Ömsesidigt bistånd . . . . . . . . . . . . . . . 21 

1.4. AVEL .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Sida 
Nötkreatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Svin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
F~_r o~h gätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Hastdjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Renrasiga djur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

2. TILLÄMPNINGsTEXTER . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
2.1. DJURHÄLSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
2.2. LIVSMEDELSHYGIEN . . . . . . . . . . . . . . . 23 
2.3. BLANDAD GRUPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
2.4. AVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

3. RÄ TTSAKTER SOM EFTA-STATERNA 
OCH EFTA:s ÖVERVAKNINGsMYNDIG
HET SKALL TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN 
TILL...................................... 26 
3.1. DJURHÄLSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
3.2. LIVSMEDELSHYGIEN . . . . . . . . . . . . . . . 26 

4. RÄ TTSAKT SOM DE AVTALSSLUTANDE 
PARTERNA SKALL BEAKTA .. .. . . . .... .. 27 

II DJURFODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

RÄTTSAKTER SOM DET HÄNVISAS TILL . 28 
Tillsatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Foderråvaror och foderblandningar . . . . . . . . . 28 
Bioproteiner och motsvarande . . . . . . . . . . . . . . 29 
Metoder för analys och kontroll . . . . . . . . . . . . 30 
Främmande ämnen och produkter . . . . . . . . . . 31 

III VÄXTSKYDDSFRÅGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

UTSÄDE .................................... 31 

RÄTTSAKTER SOM DET HÄNVISAS TILL . 31 

l. GRUNDTEXTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

2. TILLÄMPNINGsTEXTER . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

3. RÄ TTSAKTER SOM EFT A-STATERNA 
OCH EFTA:s ÖVERVAKNINGsMYNDIG
HET SKALL TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN 
TILL...................................... 36 





BILAGA I 

RÅ TTSAKER SOM DET HÅNVISAS TILL 

I VETERINÅRA FRÅGOR 
l. GRUNDTEXTER 

1.2. LIVSMEDELSHYGIEN 
Färskt kött 

364 L 0433 
391 L 0497 
371 L 0118 
375 L 0431 
378 L 0050 
380 L 0216 
380 L 0879 
(381 L 0476) 
384 L 0642 
385 L 0324 
385 L 0326 
(387 R 3805) 
(388 L 0657) 
(389 L 0662) 
390 D 0484 
(390 L 0654) 
391 L 0494 

Köttprodukter 
377 L 0099 
381 L 0476 
385 L 0327 
(385 L 0586) 
387 R 3805 
388 L 0658 
389 L 0227 
(389 L 0662) 

Malen kött 
388 L 0657 
(389 L 0662) 

Äggprodukter 
389 L 0437 
(389 L 0662) 

Fiskprodukter 
391 L 0493 

Mollusker 
391 L 0492 

1.3. BLANDAD GRUPP 
Mjölk 

385 L 0397 
Kaninkött och kött från vilda djur i hägn 

391 L 0495 
1.4. AVEL 

Nötkreatur 

Svin 

377 L 0504 
385 L 0586 
(391 L 0174) 

388 L 0661 
Får och getter 

389 L 0361 

Hästdjur 
390 L 0427 
390 L 0428 

Renrasiga djur 
391 L 0174 

2. TILLÅMPNINGSTEXTER 
2.4. AVEL 

387 L 0328 
390 L 0118 
390 L 0119 
390 D 0257 

II DJURFODER 
Tillsatser 

370 L 0524 
373 L 0103 
384 L 0587 
(387 L 0153) 
387 L 0153 

Foderråvaror och foderblandningar 
377 L 0101 
(386 L 0354) 
(390 L 0654) 
379 L 0373 
(386 L 0354) 
390 L 0044 

Bioproteiner och motsvarande 
382 L 0471 
383 L 0228 

Främmande ämnen och produkter 
374 L 0063 
380 L 0502 
386 L 0354 
387 L 0519 
391 L 0132 

III V ÅXTSKYDDSFRÅGOR 
UTSÅDE 

l. GRUNDTEXTER 
366 L 0400 
369 L 0061 
(371 L 0162) 
(372 L 0418) 
(373 L 0438) 
(375 L 0444) 
(378 L 0055) 
(378 L 0692) 
(388 L 0380) 
(390 L 0654) 
366 L 0401 
(378 L 0055) 
(378 L 0692) 
(379 L 0692) 
(388 L 0380) 
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(390 L 0654) 
366 L 0402 
369 L 0060 
(371 L 0162) 
(372 L 0418) 
(373 L 0438) 
(375 L 0444) 
(378 L 0055) 
(378 L 0692) 
(379 L 0692) 
(388 L 0380) 
(390 L 0654) 
369 L 0208 
(371 L 0162) 
(372 L 0418) 
(373 L 0438) 
375 L 0444 
(378 L 0055) 
(378 L 0692) 
(388 L 0380) 
(390 L 0654) 

370 L 0457 
(372 L 0418) 
(373 L 0438) 
(379 L 0692) 
(379 L 0967) 
(388 L 0380) 
(390 L 0654) 
370 L 0458 
371 L 0162 
372 L 0418 
373 L 0438 
378 L 0055 
378 L 0692 
379 L 0692 
379 L 0967 
388 L 0380 
390 L 0654 
372 L 0168 
372 L 0180 

2. TILLÄMPNINGSTEXTER 
390 D 0639 
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BILAGA I 

VETERINÄRA FRÅGOR OCH V ÄXTSKYDDSFRÅGOR 

Förteckning enligt artikel 17 

INLEDNING 

När de rättsakter som anges i denna bilaga 
innehåller begrepp eller hänvisar till förfaran
den som är utmärkande för gemenskapens 
rättsordning, som t.ex. 

- ingresser, 
- adressaterna för gemenskapens rättsak-

ter, 
- hänvisningar till territorier eller språk 

inom EG, 
- hänvisningar till inbördes rättigheter och 

skyldigheter för EG-medlemsstaterna samt of
fentliga organ, företag och enskilda personer i 
dessa stater, 

- hänvisningar till informations- och an
mälningsförfaranden, 

skall protokoll l om övergripande anpas
sning tillämpas om inte annat föreskrivs i 
denna bilaga. 

ANPASSNING F6R DETTA OMRÅDE 

Schweiz och Liechtenstein skall med avseen
de på de rättsakter som anges i denna bilaga 
betraktas som en enhet. 

I VETERINÄRA FRÅGOR 

l. a) Bestämmelserna om relationer med 
tredje land, i de rättsakter som anges i detta 
kapitel, är inte tilllämpliga. Följande allmänna 
principer är däremot tilllämpliga: 

- De avtalsslutande parterna får inte 
tillämpa gynnsammare regler för import från 
tredje land än för den import som härrör från 
avtalet. 

När det gäller ämnen med hormonell eller 
tyreostatisk verkan får EFTA-staterna trots 
detta bibehålla sin nationella lagstiftning på 
import från tredje land. 

- Vid handel mellan EFTA-staterna eller 

mellan en EFTA-stat och gemenskapen skall 
djur och varor från tredje land, eller som delvis 
eller helt härrör därifrån, uppfylla den impor
terande avtalsslutande partens regler gentemot 
tredje land. 

Den exporterande avtalsslutande parten skall 
se till att behörig myndighet, i varje enskilt fall, 
vidtar de åtgärder som behövs för att säker
ställa att bestämmelserna i detta stycke upp
fylls. 

b) De avtalsslutande parterna skall se över 
frågan under år 1995. 

2. Bestämmelserna om gränskontroll, djur
skydd och finansiella arrangemang, i de rätt
sakter som anges i detta kapitel, är inte 
tillämpliga. De avtalsslutande parterna skall se 
över frågan under år 1995. 

3. För att EFT A:s övervakningsmyndighet 
skall kunna vidta de åtgärder som behövs skall 
bestämmelserna i de rättsakter som anges i 
detta kapitel, inom ramen för detta avtal, 
tillämpas från och med nio månader efter 
avtalets ikraftträdande och senast från den l 
januari 1994. 

4. De rättsakter som avses i detta kapitel, 
med undantag för direktiv 91167/EEG, 
91/492/EEG och 911493/EEG gäller inte Island. 
Övriga avtalsslutande parter får bibehålla sitt 
nuvarande regelsystem för tredje land vid 
handel med Island på områden som inte 
omfattas av nämnda rättsakter. De avtals
slutande parterna skall se över frågan under år 
1995. 

5. EFTA-staterna får tillämpa sina nationel
la regler, trots att gemenskapslagstiftningen 
beträffande BSE införlivats i detta avtal och i 
avvaktan på resultatet av de pågående diskus
sioner som har till syfte att snarast möjligt nå 
ett heltäckande avtal för EFTA-staternas 
tillämpning av denna lagstiftning. De förbinder 
sig emellertid att tillämpa tydliga ,nationella 
regler, grundade på objektiva kriterier, på ett 
icke-diskriminerande och förutsebart sätt. Så
dana nationella regler skall överlämnas till 
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gemenskapen enligt reglerna i protokoll l 
punkt 4 då avtalet träder i kraft. Gemenskapen 
förbehåller sig rätten att tillämpa liknande 
regler vid handel med berörda EFTA-stater. 
De avtalsslutande parterna skall se över situa
tionen under år 1995. 

6. Norge får tillämpa egna skyddsregler, 
grundade på en definition av icke-drabbade 
regioner, för levande svin, färskt kött, köttva
ror och sperma från svin, trots att gemenskaps
lagstiftningen beträffande new pig disease in
förlivats i detta avtal och i avvaktan på 
resultatet av de pågående diskussioner som har 
till syfte att snarast möjligt nå ett heltäckande 
avtal för Norges tillämpning av denna lagstift
ning. De övriga avtalsslutande parterna förbe
håller sig rätten att tillämpa liknande regler i 
handeln med Norge. De avtalsslutande parter
na skall se över situationen under år 1995. 

7. Finland, Norge och Österrike får tillämpa 
sin nationella lagstiftning i stället för rådets 
direktiv 91168/EEG om djurhälsovillkor vid 
handel inom gemenskapen med får och getter 
trots att direktivet införlivats i detta avtal och i 
avvaktan på resultatet av de pågående diskus
sioner som har till syfte att snarast möjligt nå 
ett heltäckande avtal för dessa avtalsslutande 
earters tilllämpning av denna lagstiftning. 
Ovriga avtalsslutande parter får på detta 
område bibehålla sina regelsystem för tredje 
land gentemot dessa länder. De avtalsslutan
de parterna skall se över situationen under år 
1995. 

8. Finland, Island och Norge får tillämpa sin 
nationella lagstiftning för levande fisk och 
skaldjur samt för ägg och könsceller från fisk 
och skaldjur för odling eller inplantering, 
istället för rådets direktiv 91167/EEG om djur
hälsovillkor för utsläppande på marknaden av 
djur och varor från vattenbruk trots att direk
tivet införlivats i detta avtal och i avvaktan på 
resultatet av de pågående diskussioner som har 
till syfte att så snart som möjligt nå ett 
heltäckande avtal för dessa avtalsslutande par
ters tillämpning av denna lagstiftning. Övriga 
avtalsslutande parter får på dessa områden 
behålla sina regelsystem för tredje land gent
emot dessa avtalsslutande parter. De avtals
slutande parterna skall se över situationen 
under år 1995. 

9. skyddsklausul 
l. a) Gemenskapen och en EFTA-stat får, 

på grund av allvarliga skäl som rör människors 
eller djurs hälsa, vidta tillfälliga säkerhetsåtgär-

der enligt eget förfarande i fråga om införande 
på deras territorium av djur eller animaliepro
dukter. 

Dessa åtgärder skall utan dröjsmål anmälas 
- till alla avtalsslutande parter samt till EG

kommissionen och EFT A:s övervakningsmyn
dighet 

b) Samråd beträffande situationen skall hål
las inom l O dagar från dagen för anmälan. 

EG-kommissionen ochfeller EFTA:s över
vakningsmyndighet skall, inom sina respektive 
ansvarsområden, vidta de åtgärder som behövs 
och vederbörligen beakta resultaten från så
dana samråd. 

2. EG-kommissionen och EFTA:s övervak
ningsmyndighet får hålla samråd om alla as
pekter av situationen för djurhälsan och hälso
vården, Bestämmelserna i punkt l b är till
lämpliga. 

3. a) EG-kommissionen skall till EFTA: s 
övervakningsmyndighet överlämna alla beslut 
om skyddsåtgärder som rör handeln inom 
gemenskapen. Om EFT A:s övervakningsmyn
dighet anser att beslutet är olämpligt är be
stämmelserna i punkt 2 tillämpliga. 

b) EFTA: s övervakningsmyndighet skall till 
EG-kommissionen överlämna alla beslut om 
skyddsåtgärder som rör handeln mellan EFTA
stater. Om kommissionen anser att beslutet är 
olämpligt är bestämmelserna i punkt 2 tillämp
liga. 

10. Besiktning på platsen 
l. EFTA: s övervakningsmyndighet skall an

svara för EFTA-staterna då det gäller tillämp
ningen av bestämmelserna om stickprovskont
roller, inspektioner eller tvister som kräver 
expertmedverkan och som avses i detta kapitel. 

2. Följande principer skall gälla: 
a) Inspektioner skall utföras enligt program 

som motsvarar dem som används inom gemen
skapen. 

b) EFTA:s övervakningsmyndighet skall, för 
inspektioner i EFTA-staterna, ha en struktur 
som motsvarar gemenskapens. 

c) Samma kriterier skall gälla för inspektio
nerna. 

d) Inspektören skall vara ojävig när han 
fullgör sina uppdrag. 

e) Inspektörerna skall ha jämförbar nivå vad 
gäller utbildning och erfarenhet. 

f) Information om inspektioner skall utväx
las mellan EG-kommissionen och EFTA: s 
övervakningsmyndighet 

g) Uppföljningen av inspektionerna skall 



samordnas mellan EG-kommissionen och 
EFTA: s övervakningsmyndighet. 

3. Nödvändiga regler för genomförandet av 
bestämmelserna om stickprovskontroller, in
spektioner eller tvister som kräver expertmed
verkan kommer att fastställas i nära samarbete 
mellan EG-kommissionen och EFTA:s över
vakningsmyndighet. 

4. Reglerna om stickprovskontroller, inspek
tioner eller tvister som kräver expertmedverkan 
och som avses i detta kapitel är endast giltiga 
i fråga om rättsakter eller delar därav som 
tillämpas av EFTA-staterna. 

11. Val av gemensamma referenslaboratorier 
Om inte annat följer av de ekonomiska 

konsekvenserna skall gemenskapens referensla
boratorier fungera som referenslaboratorier för 
alla parter i detta avtal. 

Samråd skall ske mellan de avtalsslutande 
parterna för bestämma arbetsvillkoren. 

12. Vetenskapliga veterinära kommitten 
EG-kommissionen skall, utöver det antal 

som fastställts i artikel 3 i kommissionens 
beslut 81!6511EEG1

) bland högt kvalificerade 
personer från EFTA-staterna utse två personer 
för varje avdelning som avses i artikel 2.1 och 
artikel 3 i beslutet och dessa skall till fullo delta 
i Vetenskapliga veterinära kommittens arbete. 
De kommer inte att delta vid omröstning och 
deras ställningstagande kommer att protokoll
föras separat. 

RÄ TTSAKTER SOM DET HÄNVISAS TILL 

l. GRUNDTEXTER 

1.1. DJURHÅ.LSA 

1.1.1. Handel och utsläppande på marknaden 

Nötkreatur/svin 

l. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EEG 
av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som 
påverkar handeln inom gemenskapen med nöt
kreatur och svin (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 
1977), i dess lydelse enligt 

ll EGT nr L 233, 19.8.1981, s. 32. 

2 321232Q 
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- 366 L 0600: Rådets direktiv 66/600/EEG 
av den 25 oktober 1966 (EGT nr L 192, 
27.10.1966, s. 3294) 

- 371 L 0285: Rådets direktiv 711285/EEG 
av den 19 juli 1971 (EGT nr L 179, 9.8.1971, s. 
l) 

- l 72 B: Anslutningsakten för Danmark, 
Irland och Storbritannien (EGT nr L 73, 
27.3.1972, s. 76) 

- 372 L 0445: Rådets direktiv 72/445/EEG 
av den 28 december 1972 (EGT nr L 298, 
31.12.1972, s. 49) 

- 373 L 0150: Rådets direktiv 731150/EEG 
av den 5 juni 1973 (EGT nr L 172, 28.6.1973, 
s. 18) 

- 377 L 0098: Rådets direktiv 77 /98/EEG 
av den 21 december 1976 (EGT nr L 26, 
31.1.1977, s. 81) 

- 379 L 0109: Rådets direktiv 79/109/EEG 
av den 24 januari 1979 (EGT nr L 29, 3.2.1979, 
s. 20) 

- 379 L 0111: Rådets direktiv 79/111/EEG 
av den 24 januari 1979 (EGT nr L 29, 3.2.1979, 
s. 26) 

- 380 L 0219: Rådets direktiv 80/219/EEG 
av den 22 januari 1980 (EGT nr L 47, 
21.2.1980, s. 25) 

- 380 L 1098: Rådets direktiv 80/1098/EEG 
av den 11 november 1980 (EGT nr L 325, 
1.12.1980, s. 11) 

- 380 L 1274: Rådets direktiv 80/1274/EEG 
av den 22 december 1980 (EGT nr L 375, 
31.12.1980, s. 75) 

- 381 L 0476: Rådets direktiv 81/476/EEG 
av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981, 
s. 20) 

- 382 L 0061: Rådets direktiv 82/61/EEG 
av den 26 januari 1982 (EGT nr L 29, 6.2.1982, 
s. 13) 

- 382 L 0893: Rådets direktiv 82/893/EEG 
av den 21 december 1982 (EGT nr L 378, 
31.12.1982, s. 57) 

- 383 L 0642: Rådets direktiv 83/642/EEG 
av den 12 december 1983 (EGT nr L 358, 
22.12.1983, s. 41) 

- 383 L 0646: Rådets direktiv 83/646/EEG 
av den 13 december 1983 (EGT nr L 360, 
23.12.1983, s. 44) 

- 384 L 0336: Rådets direktiv 84/336/EEG 
av den 19 juni 1984 (EGT nr L 177, 4.7.1984, 
s. 22) 

- 384 L 0643: Rådets direktiv 84/643/EEG 
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av den 11 december 1984 (EGT nr L 339, 
27.12.1984, s. 27) 

- 384 L 0644: Rådets direktiv 84/644/EEG 
av den 11 december 1984 (EGT nr L 339, 
27.12.1984, s. 30) 

- 385 L 0320: Rådets direktiv 85/320/EEG 
av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168, 28.6.1985, 
s. 36) 

- 385 L 0586: Rådets direktiv 85/586/EEG 
av den 20 december 1985 (EGT nr L 372, 
31.12.1985, s. 44) 

- 387 D 0231: Rådets beslut 87/231/EEG 
av den 7 april 1987 (EGT nr L 99, 11.4.1987, 
s. 18) 

- 387 L 0489: Rådets direktiv 87/489/EEG 
av den 22 september 1987 (EGT nr L 280, 
3.10.1987, s. 28) 

- 388 L 0406: Rådets direktiv 88/406/EEG 
av den 14 juni 1988 (EGT nr L 194, 22.7.1988, 
s. l) 

- 389 L 0360: Rådets direktiv 89/360/EEG 
av den 30 maj 1989 (EGT nr L 153, 6.6.1989, 
s. 29) 

- 389 D 0469: Kommissionens beslut 
89/469/EEG av den 28 juli 1989 (EGT nr L 
225, 3.8.1989, s. 51) 

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EEG 
av den 11 december 1989 (EGT nr L 395, 
30.12.1989, s. 13) 

- 390 L 0422: Rådets direktiv 90/422/EEG 
av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224, 18.8.1990, 
s. 9) 

- 390 L 0423: Rådets direktiv 90/423/EEG 
av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224, 18.8.1990, 
s. 13) 

- 390 L 0425: Rådets direktiv 90/425/EEG 
av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224, 18.8.1990, 
s. 29) 

- 391 D 0013: Kommissionens beslut 
91/13/EEG av den 17 december 1990 (EGT nr 
L 8, 11.1.1991, s. 26) 

- 391 D 0177: Kommissionens beslut 
911177/EEG av den 26 mars 1991 (EGT nr L 
86, 6.4.1991, s. 32) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 2 o beträffande regioner skall 
följande tilllägg göras: 
"- Finland lääni/län 
- Liechtenstein Liechtenstein 
-Norge fylke 
- Schweiz Kanton/canton/cantone 
- Sverige län 

- Österrike Bundesland" 
b) Artikel 4 b är inte tillämplig. Ny lagstift

ning kommer att fastställas enligt det förfaran
de som anges i detta avtal. 

c) I artikel 10.2 skall tidsangivelserna l juli 
1991 och l januari 1992, i punktens sista 
mening, med avseende på EFTA-staterna er
sättas med l januari 1993 och l juli 1993. 

d) I bilaga B.12 skall följande tillägg göras 
för statliga institutioner med ansvar för officiell 
testning av tuberkulin: 

"m) Finland Veterinrerinstituttet, Oslo 
n) Norge Veterninrerinstituttet, Oslo 
o) Sverige Institution i det land varifrån 

varan levereras 
p) Schweiz/ 

Liechtenstein Viruskrankenheiten und 
Immunprophylaxe, Mittelhäusern 

q) Österrike Sundesanstalt flir Tierseuchen
bekämpfung, Mödling" 

e) I bilaga C.9 skall följande tillägg göras då 
det gäller officiella institutioner med ansvar för 
officiell testning av antigener: 

"m) Finland Veterinrerinstituttet, Oslo 
n) Norge Veterinrerinstituttet, Oslo 
o) Sverige Statens veterinärmedicinska 

anstalt, Uppsala 
p) Schweiz! 

Liechtenstein Institut fiir Veterinär-Bak
teriologie, Bern 

q) Österrike Sundesantalt flir Tierseuchen-
bekämpfung, Mödling" 

f) I bilaga F 
Mall I, not 4, 
Mall II, not 5, 
Mall III, not 4 och 
Mall IV, not 5, 
skall följande tillägg göras beträffande namn 

på veterinära tjänstebenämningar: 
"m) Finland: Kunnaneläinlääkäri/ Kaupun

gineläinlääkäri eller Läänineläinlääkäri/ 
Kommunalveterinär, stadsveterinär eller 

Länsveterinär 
n) Norge: Distriktsveterinrer 
o) Sverige: Gränsveterinär eller Distriktsve

terinär 
p) Schweiz/ 

Liechtenstein: Kontrolltierarzt/ V eteri
naire de controleN eterinario di controll o 

q) Österrike: Amtstierarzt" 



g) I bilaga G punkt A.2 skall följande tillägg 
göras beträffande de officiella institutionerna. 

"m) Finland: Valtion eläinlääketieteellinen 
laitos, Helsinkil Statens veterinärmedicinska 
anstalt, Helsingfors 

n) Norge: Veterinrerinstituttet, Oslo 
o) Sverige: Statens veterinärmedicinska an

stal t, U p p sala 
p) Schweiz/ 

Liechtenstein: Eidgenössisches Institut fur Vi
ruskrankenheiten und Immunprophylaxe, Mit
telhäusern 

q) Österrike: Rundesanstalt fiir Tierseuchen
bekämpfung, Mödling" 

Får och getter 

2. 391 L 0068: Rådets direktiv 91168/EEG av 
den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för 
handel inom gemenskapen med får och getter 
(EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) Artikel 2.3 skall ersättas med 
"Med anläggning skall avses en jordbruksan

läggning eller en fastighet som tillhör en person 
vilken bedriver handel, enligt definition i gäll
ande nationella regler, och som är belägen på 
en EG-medlemsstats eller en EFTA-stats terri
torium och där nötkreatur, svin, får, getter, 
levande fjäderfä och tama kaniner förvaras 
eller regelbundet hålls samt en anläggning 
enligt definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 
90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhäl
sovillkor som reglerar rörelse och import från 
tredje land av levande hästdjur."2

) 

b) Artikel 2.9 skall ersättas med 
"Med en godkänd marknad eller ett godkänt 

uppsamlingscentrum avses varje plats, med 
undantag för anläggningen, där får eller getter 
säljs, köps och/eller samlas eller lastas och som 
uppfyller kraven i artikel 3. 7 i rådets direktiv 
64/432/EEG och som har godkänts." 

c) Artikel 4.1 a skall ersättas med 
"skall identifieras och registreras på ett 

sådant sätt att det går att spåra den ursprung
liga eller tillfälliga anläggningen, centret eller 
organisationen. För identifieringen förbinder 
sig EFTA-staterna att samordna sina system 
med EG:s system. 

Före den l september 1993 skall EFTA-

2l EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42. 
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staterna vidta lämpliga åtgärder för att garan
tera att de identifierings- och registrerings
system som är tillämpliga vid handel inom EES 
utsträcks till förflyttning av djur inom deras 
territorier. Nationella identifierings- eller regist
reringssystem skall anmälas till EFT A:s över
vakningsmyndighet före den l juli 1993." 

d) Artikel 4.2, första strecksatsen, skall er
sättas med 
"- Får och getter som kan behöva slaktas 

enligt ett nationellt program för utrotning av 
sjukdomar som inte finns upptagna i följande 
förteckning eller i kapitel I i bilaga B till detta 
direktiv: 

- Mul och klövsjuka (FMD) 
- Klassisk svinpest (CSF) 
- Afrikansk svinpest (ASF) 
- Swine vesicular disease (SVD) 
- Newcastlesjuka 
- Boskapspest 
- Pest hos mindre idisslare (PPR) 
- Vesikulär stomatit (VS) 
- Blue tongue 
- Afrikansk hästpest (AHS) 
- Viral encefalmyelit hos häst 
- Teschensjukalsvinlamhet 
- Hönspest 
- Koppor hos får och get 
- Lumpy skin disease 
- Rift valley fever 
- Elakartad lungsjuka hos nötkreatur." 
e) Artikel 4.2, andra strecksatsen, skall er

sättas med 
"- får och getter som av skäl som rör 

människors eller djurs hälsa inte kan mark
nadsföras på det egna territoriet." 

f) Artikel 6 b i, första strecksatsen, skall 
ersättas med 
"- anläggningen är föremål för regelbundna 

officiella veterinärkontroller i överensstämmel
se med följande krav: 

Utan att de övervakningsuppgifter som ålig
ger officiell veterinär enligt detta avtal påver
kas, skall den behöriga myndigheten utföra 
kontroller vid anläggningar, godkända mark
nader och uppsamlingscentra, centra eller or
ganisationer för att förvissa sig om att sådana 
djur och varor som är avsedda för handel 
uppfyller kraven i detta direktiv, i synnerhet 
villkoren i artikel 4.1 a om identifiering och 
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registrering samt att de på väg till bestämmel
seorten åtföljs av hälsointyg, enligt föreskrifter
na i detta direktiv." 

g) I artikel 8.2, sista meningen, skall för 
EFTA-staternas vidkommande tidsangivelserna 
l januari 1992 och l juli 1992 ersättas med l 
januari 1993 och l juli 1993. 

h) Artikel 10 skall inte gälla. 
i) I bilaga A, kapitel 2.D.2 skall den första 

meningen ersättas med 
"till den l september 1993 får och getter från 

andra anläggningar än sådana som avses i l, 
under förutsättning att de uppfyller följande 
villkor:" 

j) Bilaga C skall ersättas med 
"Diagnostiska prov på bruceHos (B. meliten

sis) 
Om en anläggning skall kunna förklaras fri 

från brucellos skall diagnostiskt prov på bru
cenos (B. m elitensis) utföras med användning 
av Rose Bengal-metoden eller med komple
mentbindningsmetoden som beskrivs i punkt
erna l och 2 eller genom någon annan metod 
som godkänts enligt förfarandet i artikel 15 i 
detta direktiv. Komplementbindningsmetoden 
används vid undersökning av enstaka djur. 

l. Rose Bengal-metoden 
Rose Bengal-metoden får användas för att 

kontrollera anläggningar med får eller getter 
för att utröna om dessa är officiellt fria från 
bruceHos eller fria från brucellos. 

2. Komplementbindningsmetoden 
a) Komplementbindningsmetoden skall an

vändas vid alla undersökningar av enstaka 
djur. 

b) Komplementbindningsmetoden får an
vändas vid anläggningar med får eller getter för 
att utröna om anläggningarna är officiellt fria 
från brucellos eller fria från brucellos. 

Om mer än 5 procent av djuren i en 
anläggning uppvisar en positiv reaktion vid 
användning av Rose Bengal-metoden skall yt
terligare en undersökning utföras på varje 
enskilt djur i anläggningen med hjälp av 
komplementbindningsmetoden. 

Serum som innehåller 20 eller fler ICFT
enheter per ml skall anses som positivt vid 
komplementbindningsmetoden. 

De antigener som används skall vara god
kända av det nationella laboratoriet och skall 
följa den andra internationella standarden för 
antiserum mot Bruceila abortus." 

3) EGT nr L 209, 17.8.1977, s. l. 

k) Bilaga E 
Mall I (III) (b) och (V) (e) tredje strecksatsen 
Mall II (III) (b) och (V) (f) tredje strecksat-

sen och· 
Mall III (III) (b) och (V) (i) tredje strecksat

sen skall inte tillämpas. 

Hästdjur 

3. 390 L 0426: Rådets direktiv 90/426/EEG 
av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid 
rörelse och import av hästdjur från tredje land 
(EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) Artikel 9 skall inte gälla. 
b) I bilaga C not l skall följande tillägg 

göras: 
"m) Finland Kunnaneläinlääkäri/Kaupungin

eläinlääkäri eller Läänineläinlääkäri/ 
Kommunalveterinär, stadsveterinär eller 

Länsveterinär 
n) Norge Distriktsveterimer 
o) Sverige Gränsveterinär eller Distriktsvete

rinär 
p) Schweiz/ 

Liechtenstein Kontrolltierarzt/ Veterinaire 
de contröleNeterinario di controllo 

q) Österrike Amtstierarzt" 

Fjäderfä/Kläckningsägg 

4. 390 L 0539: Rådets direktiv 90/539/EEG 
av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för 
handel inom gemenskapen och för import från 
tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT 
nr L 303, 31.10.1990 s. 6) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 3 .l, första meningen, skall tid
sangivelsen l juli 1991 för EFTA-staternas 
vidkommande ersättas med l januari 1993. 

b) Vid tillämpningen av artikel 7.1 b är 
bestämmelserna om märkning som finns i 
kommissionens förordning (EEG) 1868/773

) 

relevanta. Vid tillämpningen av dessa bestäm
melser gäller följande förkortningar för EFTA
staternas vidkommande: 



Fl för Finland 
NOför Norge 
CH eller FL för Schweiz!Liechtenstein 
SE för Sverige 
A T för Österrike 
c) I artikel 13.2, andra stycket, skall tid

sangivelserna l juli 1991 och l januari 1992 för 
EFTA-staternas vidkommande ersättas med l 
januari 1993 och l juli 1993. 

d) I artikel 14.2, sista meningen, skall tid
sangivelserna l juli 1991 och l januari 1992 för 
EFTA-staternas vidkommande ersättas med l 
januari 1993 och l juli 1993. 

e) Artikel 29 skall inte gälla. 
f) Artikel 30 skall inte gälla. 
g) I bilaga l skall följande tillägg göras 

beträffande nationella referenslaboratorier för 
sjukdomar som drabbar fjäderfå: 

"Finland Valtion eläinlääketieteellinen laitos, 
Helsinki!Statens veterinärmedicinska anstalt, 
Helsingfors 

Norge Veterinrerinstituttet, Oslo 
Schweiz/ 
Liechtenstein Eidgenössisches Institut fUr Vi

ruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittel
häusern 

Sverige Statens veterinärmedicinska anstalt, 
Uppsala 

Österrike Bundesantalt fUr Virusseuchenbe
kämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf' 

h) I bilaga 2 kapitel I.2 skall hänvisningen 
till EEG-förordningen 2782/75 inte gälla. 

Vattenbruk 

5. 391 L 0067: Rådets direktiv 91167/EEG av 
den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för 
utsläppande på marknaden av djur och pro
dukter från vattenbruk (EGT nr L 46, 
19.2.1991, s. l) \ 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

Artikel 16 skall inte gälla. 

Embryon från nötkreatur 

6. 389 L 0556: Rådets direktiv 89/556/EEG 
av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor 
för handel inom gemenskapen med och import 
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från tredje land av embryon från tamdjur av 
nötkreatur (EGT nr L 302, 19.10.1989, s. 1), i 
dess lydelse enligt 

- 390 L 0425: Rådets direktiv 90/425/EEG 
av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224, 18.8.1990, 
s. 29) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

Artikel 14 skall inte gälla. 

Sperma från nötkreatur 

7. 388 L 0407: Rådets direktiv 88/407/EEG 
av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är 
tillämpliga vid handel inom gemenskapen med 
och import av djupfryst sperma från tamdjur 
av nötkreatur (EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10), 
i dess lydelse enligt 

- 390 L 0120: Rådets direktiv 901120/EEG 
av den 5 mars 1990 (EGT nr L 71, 17.3.1990, 
s. 37) 

- 390 L 0425: Rådets direktiv 90/425/EEG 
av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224, 18.8.1990, 
s. 29) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

Artikel 15 skall inte gälla. 

Sperma från svin 

8. 390 L 0429: Rådets direktiv 90/429/EEG 
av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är 
tillämpliga vid handel inom gemenskapen med 
och import av sperma från tamdjur av svin 
(EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 62) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) Artikel 6.2 skall inte gälla. 
b) Artikel 14 skall inte gälla. 
c) Artikel 15 skall inte gälla. 

Färskt kött 

9. 372 L 0461: Rådets direktiv 72/461/EEG 
av den 12 december 1972 om hälsoproblem 
som påverkar handeln inom gemenskapen med 
färskt kött (EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24), 
i dess lydelse enligt 
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- 377 L 0098: Rådets direktiv 77 /98/EEG 
av den 21 december 1976 (EGT nr L 26, 
31.1.1977, s. 81) 

- 380 L 0213: Rådets direktiv 80/213/EEG 
av den 22 januari 1980 (EGT nr L 47, 
21.2.1980, s. l) 

- 380 L 1099: Rådets direktiv 80/1099/EEG 
av den 11 november 1980 (EGT nr L 325, 
1.12.1980, s. 14) 

- 381 L 0476: Rådets direktiv 811476/EEG 
av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981, 
s. 20) 

- 382 L 0893: Rådets direktiv 82/893(EEG 
av den 21 december 1982 (EGT nr L 378, 
31.12.1982, s. 57) 

- 383 L 0646: Rådets direktiv 83/646/EEG 
av den 13 december 1983 (EGT nr L 360, 
23.12.1983, s. 44) 

- 384 L 0336: Rådets direktiv 84/336/EEG 
av den 19 juni 1984 (EGT nr L 177, 4.7.1984, 
s. 22) 

- 384 L 0643: Rådets direktiv 84/643/EEG 
av den 11 december 1984 (EGT nr L 339, 
27.12.1984, s. 27) 

- 385 L 0322: Rådets direktiv 85/322/EEG 
av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168, 28.6.1985, 
s. 41) 

- 387 L 0064: Rådets direktiv 87 /64/EEG 
av den 30 december 1986 (EGT nr L 34, 
5.2.1987, s. 52) 

- 387 D 0231: Rådets beslut 87/2311EEG 
av den 7 april 1987 (EGT nr L 99, 11.4.1987, 
s. 18) 

- 387 L 0489: Rådets direktiv 87/489/EEG 
av den 22 september 1987 (EGT nr L 280, 
3.10.1987, s. 28) 

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EEG 
av den 11 december 1989 (EGT nr L 395, 
30.12.1989, s. 13) 

- 391 L 0266: Rådets direktiv 911266/EEG 
av den 21 maj 1991 (EGT nr L 134, 29.5.1991, 
s. 45) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 5.1 skall hänvisningen till "kapi
tel IX i bilaga l" ersättas med "kapitel XI i 
bilaga l". 

b) Vid tillämpningen av artikel 8 a. 2 skall 

hänvisningen till "artikel 9 i rådets direktiv 
89/662/EEG" ändras till "punkt 9 i kapitel I i 
bilaga I till EES-avtalet". 

c) Artikel 13a skall inte gälla. Ny lagstift
ning kommer att fastställas enligt förfarandet i 
detta avtal. 

d) Artikel 15 skall inte gälla. 
e) I bilagan, punkt 2 tredje strecksatsen, 

skall följande tillägg göras: 
"EFTA". 

Fjäderfäkött 

10. 391 L 0494: Rådets direktiv 91/494/EEG 
av den 26 juni 1991 om djurhälsovillkor för 
handel inom gemenskapen med och import 
från tredje land av färskt fjäderfåkött (EGT nr 
L 268, 24.9.1991, s. 35) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

Artikel 6 skall inte gälla. 

Köttvaror 

11. 380 L 0215: Rådets direktiv 80/215/EEG 
av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem 
som påverkar handeln med köttprodukter 
inom gemenskapen (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 
4), i dess lydelse enligt 

- 380 L 1100: Rådets direktiv 80/1100/EEG 
av den 11 november 1980 (EGT nr L 325, 
1.12.1980, s. 16) 

- 381 L 0476: Rådets direktiv 811476/EEG 
av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981, 
s. 20) 

- 385 L 0321: Rådets direktiv 85/321/EEG 
av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168, 28.6.1985, 
s. 39) 

- 387 L 0491: Rådets direktiv 87/491/EEG 
av den 22 september 1987 (EGT nr L 279, 
2.10.1987, s. 27) 

- 388 L 0660: Rådets direktiv 88/660/EEG 
av den 19 december 1988 (EGT nr L 382, 
31.12.1988, s. 35) 

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EEG 
av den 11 december 1989 (EGT nr L 395, 
30.12.1989, s. 13) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) Vid tillämpningen av artikel 7a.l och 7a.2 



skall hänvisningarna till "artikel 9 i rådets 
direktiv 89/662/EEG" ändras till "punkt 9 i 
kapitel I i bilaga I till EES-avtalet". 

b) Artikel 10 skall inte gälla. Ny lagstiftning 
kommer att fastställas enligt förfarandet i detta 
avtal. 

c) Artikel 15 skall inte gälla. 

1.1.2. Bekämpningsåtgärder 

Mul- och klövsjuka 

12. 385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EEG 
av den 18 november 1985 om införande av 
gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul
och klövsjuka (EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 
Il), i dess lydelse enligt 

- 390 L 0423: Rådets direktiv 90/423/EEG 
av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224, 18.8.1990, 
s. 13) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I bilaga A skall följande tillägg göras 
beträffande godkända institutioner: 

Offentliga 
"m) Finland -
n) Norge Veterimerinstituttet, Oslo 
o) Sverige Statens veterinärmedicinska an

stalt, Uppsala 
p) Schweiz/ 

Liechtenstein Eidgenössisches Institut fur 
Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, 
Mittelhäusern 

q) Österrike Bundesanstalt fiir Virusseuchen
bekämpfung bei Hausetieren, Wien" 

Privata "-" 
b) I bilaga B skall följande tillägg göras 

beträffande nationella laboratorier: 
"m) Finland Statens veterinrere Institut for 

virusforskning, Lindholm, Danmark 
Animal Virus Research Institute, Pirbright 

W oking, Surrey 
n) Norge Statens veterinrere Institut for vi

rusforskning, Lindholm, Danmark 
Animal Virus Research Institute, Pirbright 

Woking, Surrey 
o) Sverige Statens veterinärmedicinska an

stalt, Uppsala 
p) Schweiz/ 
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Liechtenstein Eidgenössisches Institut fur 
Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, 
Mittelhäusern 

q) Österrike Bundesanstalt fiir Virusseuchen
bekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf' 

13. 390 L 0423: Rådets direktiv 90/423/EEG 
av den 26 juni 1990 om ändring av direktiv 
85/511/EEG om införande av gemenskapsåt
gärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, 
direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som 
påverkar handeln inom gemenskapen med nöt
kreatur och svin samt direktiv 72/462/EEG om 
hälsoproblem och problem som rör veterinär 
besiktning vid import från tredje land av 
nötkreatur, svin och fårskt kött eller köttvaror 
(EGT nr 224, 18.8.1990, s. 13) 

Klassisk svinpest 

Bestämmelserna i rådets beslut 90/678/EEG 
av den 13 december 1990 om erkännande av 
vissa delar av gemenskapens territorium såsom 
varande officiellt fria från svinpest eller fria 
från svinpest har reviderats och kommer därför 
inte att tas över av EFTA-staterna. Gemenska
pens nya regler på området kommer att be
handlas enligt det förfarande som fastställts i 
avtalet. 

14. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EEG 
av den 22 januari 1980 om införande' av 
gemenskapsåtgärder för bekämpning av klas
sisk svinpest (EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11), i 
dess lydelse enligt 

- 380 L 1274: Rådets direktiv 80/1274/EEG 
av den 22 december 1980 (EGT nr L 375, 
31.12.1980, s. 75) 

- 381 L 0476: Rådets direktiv 81/476/EEG 
av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981, 
s. 20) 

- 384 L 0645: Rådets direktiv 84/645/EEG 
av den 11 december 1984 (EGT nr L 339, 
27.12.1984, s. 33) 

- 385 L 0586: Rådets direktiv 85/586/EEG 
av den 20 december 1985 (EGT nr L 372, 
31.12.1985, s. 44) 

- 387 L 0486: Rådets direktiv 87/486/EEG 
av den 22 september 1987 (EGT nr L 280, 
3.10.1987, s. 21) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I bilaga 2 skall följande tillägg göras 
beträffande nationella laboratorier för svinpest: 
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"m) Finland Statens veterinrere Institut for 
virusforskning, Lindholm, Danmark 

n) Norge Statens veterinrere Institut for vi
rusforskning, Lindholm, Danmark 

o) Sverige Statens veterinärmedicinska an
stalt, Uppsala 

p) Schweiz/ 
Liechtenstein Eidgenössisches Institut fur 
Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, 
Mittelhäusern 

q) Österrike Rundesanstalt fur Virusseuchen
bekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf' 

b) Vid tillämpningen av bilaga 3 skall EF
TA-staterna upprätta ett motsvarande anmäl
nings- och informationssystem som kommer att 
fungera enligt protokoll l till avtalet och som 
kommer att samordnas med EG:s system. 

1.1.3. Anmälning av sjukdomar 

15. 382 L 0894: Rådets direktiv 82/894/EEG 
av den 21 december 1982 om anmälan av 
djursjukdomar inom gemenskapen (EGT nr L 
378, 31.12.1982, s. 58), i dess lydelse enligt 

- 389 D 0162: Kommissionens beslut 
891162/EEG av den 10 februari 1989 (EGT nr 
L 61, 4.3.1989, s. 48) 

- 390 D 0134: Kommissionens beslut 
90/134/EEG av den 6 mars 1990 (EGT nr L 76, 
22.3.1990, s. 23) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

EFTA-staterna kommer att upprätta ett 
motsvarande anmälnings- och informationssy
stem som kommer att fungera enligt protokoll 
l till avtalet och som kommer att samordnas 
med EG:s system (ADNS), i princip före den l 
september 1993. 

16. 384 D 0090: Kommissionens beslut 
84/90/EEG av den 3 februari 1984 om faststäl
lande av en kodad form för anmälan av 
djursjukdomar enligt rådets direktiv 
82/894/EEG (EGT nr L 50, 21.2.1984, s. 10), i 
dess lydelse enligt 

- 389 D 0163: Kommissionens beslut 
891163/EEG av den 13 februari 1989 (EGT nr 
L 61, 4.3.1989, s. 49) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

EFTA-staterna kommer att upprätta ett 
motsvarande anmälnings- och informationssy-

stem som kommer att fungera enligt protokoll 
l till avtalet och som kommer att samordnas 
med EG:s system (ADNS), i princip före den l 
september 1993. 

17. 390 D 0442: Kommissionens beslut 
90/442/EEG av den 25 juli 1990 om faststäl
lande av koder för anmälan av djursjukdomar 
(EGT nr L 227, 21.8.1990, s. 39) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

EFTA-staterna kommer att upprätta ett 
motsvarande anmälnings- och informationssy
stem som kommer att fungera enligt protokoll 
l till avtalet och som kommer att samordnas 
med EG:s system (ADNS), i princip före den l 
september 1993. 

1.2. LIVSMEDELSHYG1EN 

Färskt kött 

18. 364 L 0433: Rådets direktiv 64/433/EEG 
av den 26 juni 1964 om hygienkrav vid 
framställning och marknadsföring av färskt 
kött (EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012), i dess 
lydelse enligt 

- 391 L 0497: Rådets direktiv 91/497/EEG 
av den 29 juli 1991 (EGT nr L 268, 24.9.1991, 
s. 69) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 4 A skall datumen l januari 1993 
och 31 december 1991, som nämns i första 
meningen i stycket, då det gäller EFTA
staterna ersättas med den l september 1993 
respektive den 31 december 1992. 

b) Artikel 5.1 a i skall ersättas med: 
"hos vilka, utan att detta medför någon 

ändring beträffande följande sjukdomar: 
- mul- och klövsjuka 
- klassisk svinpest 
- afrikansk svinpest 
- swine vesicular disease 
- newcastlesjuka 
- boskapspest 
- peste des petits ruminants (TTR) 
- vesikulär stomatit 
- bluetongue 
- afrikansk hästpest 
- virala hästencefaliter 
- Teschensjuka/svinlamhet 
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- hönspest 
- får- och getkoppor 
- lumpy skin disease 
- Rift valleyfeber 
- elakartad lungsjuka hos nötkreatur, 
någon av följande sjukdomar diagnostiserats: 
- generaliserad aktinobacillos eller stråls-

vampsjuka 
- mjältbrand och frasbrand 
- generaliserad tuberkulos 
- generaliserad lymfkörtelinflammation 
-rots 
-rabies 
- stelkramp 
- akut salmonellos 
- akut bruceBos 
- rödsjuka hos svin 
-botulism 
- septikemi, pyemi, toxemi eller viremi" 
c) Vad gäller artikel 6.1 a skall rådets 

direktiv 77/96/EEG av den 21 december 19764
) 

om trikinkontroll (Trichinella spiralis) vid im
port från tredje land av färskt kött från 
tamsvin tillämpas. 

d) I fråga om tillämpningen av artikel 6.2 
skall EFT A:s ständiga kommitte fatta de nöd
vändiga besluten beträffande EFTA-staterna 
före den l september 1993. 

e) I artikel 10.1, sjätte stycket, skall början 
av sista meningen ha följande lydelse: "Övriga 
medlemsstater, EFT A:s övervakningsmyndig
het och BO-kommissionen skall underrättas". 

f) I artikel 13.1 b skall datumet l juli 1991 
som nämns där för EFTA-staternas del ersättas 
med den l januari 1993. 

g) Artikel 18 skall inte gälla. 
h) I bilaga l, kapitel VI, punkt 26 b, skall 

hänvisningen till "gemenskapsregler om djur
skydd" ersättas med "nationell djurskyddslag
s tiftnin g" . 

i) Vad gäller bilaga l, kapitel VIII, punkt 42 
A 3, tredje stycket, skall bilaga l.I till rådets 
direktiv 77/96/EEG av den 21 december 19765) 

om trikinkontroll (Trichinella spiralis) vid im
port från tredje land av färskt kött från 
tamsvin tillämpas. 

j) I bilaga l, kapitel VIII, punkt 50 a, första 
strecksatsen, skall följande tilläggas: 

"-AT- Fl- NO- SE- CH- FL" 

4) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67. 
5) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67. 
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k) I bilaga l, kapitel XI, punkt 50 a, andra 
strecksatsen och 50 b, tredje strecksatsen, skall 
följande tilläggas: 

"EFTA" 
19. 391 L 0498: Rådets direktiv 91/498/EEG 

av den 29 juli 1991 om villkoren för beviljande 
av tillfälliga och begränsade avvikelser från 
särskilda hälsoföreskrifter inom gemenskapen 
beträffande framställning och marknadsföring 
av färskt kött (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 
105) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 2.1 skall "det datum då detta 
direktiv anmäls" för EFTA-staternas del ersät
tas med den l januari 1993. 

b) I artikel 2.2 skall: 
- datumet l april 1992, som nämns i första 

stycket, för EFTA-staternas del ersättas med 
den l april 1993, 

- datumet l juli 1992, som nämns i fjärde 
stycket, för EFTA-staternas del ersättas med 
den l juli 1993 och 

- datumet l januari 1993, som nämns i 
femte stycket, för EFTA-staternas del ersättas 
med den l september 1993. 

20. 371 L 0118: Rådets direktiv 71/118/EEG 
av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som 
påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä 
(EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23), i dess lydelse 
enligt 

- 375 L 0431: Rådets direktiv 75/431/EEG 
av den 10 juli 1975 (EGT nr L 192, 24.7.1975, 
s. 6) 

- 378 L 0050: Rådets direktiv 78/50/EEG 
av den 13 december 1977 (EGT nr L 15, 
19.1.1978, s. 28) 

- 380 L 0216: Rådets direktiv 80/216/EEG 
av den 22 januari 1980 (EGT nr L 47, 
21.2.1980, s. 8) 

- 380 L 0879: Kommissionens direktiv 
80/879/EEG av den 3 september 1980 (EGT nr 
L 251, 24.9.1980, s. 10) 

- 381 L 0476: Rådets direktiv 81/476/EEG 
av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981, 
s. 20) 

- 384 L 0642: Rådets direktiv 84/642/EEG 
av den 11 december 1984 (EGT nr L 339, 
27.12.1984, s. 26) 

- 385 L 0324: Rådets direktiv 85/324/EEG 
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av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168, 28.6.1985, 
s. 45) 

- 385 L 0326: Rådets direktiv 85/326/EEG 
av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168, 28.6.1985, 
s. 48) 

- 387 R 3805: Rådets förordning nr (EEG) 
3805/87 av den 15 december 1987 (EGT nr L 
357, 19.12.1987, s. l) 

- 388 L 0657: Rådets direktiv 88/657 /EEG 
av den 14 december 1988 (EGT nr L 382, 
31.12.1988, s. 3) 

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EEG 
av den Il december 1989 (EGT nr L 395, 
30.12.1989, s. 13) 

- 390 D 0484: Kommissionens beslut 
90/484/EEG av den 27 september 1990 (EGT 
nr L 267, 29.9.1990, s. 45) 

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG 
av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 
17.12.1990, s. 48) 

- 391 L 0494: Rådets direktiv 911494/EEG 
av den 26 juni 1991 (EGT nr L 268, 24.9.1991, 
s. 35) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 5 .l, fjärde stycket, skall början 
av sista meningen ha följande lydelse: "Övriga 
medlemsstater, EFT A:s övervakningsmyndig
het och EG-kommissionen skall underrättas". 

b) Artikel 19 skall inte gälla. 
c) I bilaga l, kapitel X, punkt 44.1 a, första 

strecksatsen, skall följande tilläggas: 
"- AT - Fl - NO - SE - CH - FL" 
d) I bilaga l, kapitel X, punkt 44.1 a, tredje 

strecksatsen, skall följande tilläggas: 
"EFTA" 

Köttproduk ter 

21. 377 L 0099: Rådets direktiv 77 /99/EEG 
av den 21 december 1976 om hygienfrågor som 
påverkar handeln med köttprodukter inom 
gemenskapen (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85), 
i dess lydelse enligt 

- 381 L 0476: Rådets direktiv 811476/EEG 
av den 24 juni 1981 (EGT nr L 186, 8.7.1981, 
s. 20) 

- 385 L 0327: Rådets direktiv 85/327/EEG 
av den 12 juni 1985 (EGT nr L 168, 28.6.1985, 
s. 49) 

- 385 L 0586: Rådets direktiv 85/586/EEG 

av den 20 december 1985 (EGT nr L 372, 
31.12.1985, s. 44) 

- 387 R 3805: Rådets förordning nr (EEG) 
3805/87 av den 15 december 1987 (EGT nr L 
357, 19.12.1987, s. l) 

- 388 L 0658: Rådets direktiv 88/658/EEG 
av den 14 december 1988 (EGT nr L 382, 
31.12.1988, s. 15) 

- 389 L 0227: Rådets direktiv 89/227 /EEG 
av den 21 mars 1989 (EGT nr L 93, 6.4.1989, 
s. 25) 

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EEG 
av den Il december 1989 (EGT nr L 395, 
30.12.1989, s. 13) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 7.1, tredje stycket, skall början av 
sista meningen ha följande lydelse: "Ovriga 
medlemsstater, EFT A:s övervakningsmyndig
het och EG-kommissionen skall underrättas". 

b) Artikel 24 skall inte gälla. 
c) I bilaga A, kapitel VI, punkt 39 a i, första 

strecksatsen, skall följande tilläggas: 
"/AT/FI/NO/SE/CH/FL" 
d) I bilaga A, kapitel VI, punkt 39 a i, andra 

strecksatsen, och ii, tredje strecksatsen, skall 
följande tilläggas: 

"EFTA" 

Malet kött 

22. 388 L 0657: Rådets direktiv 86/657/EEG 
av den 14 december 1988 om fastställande av 
krav vid framställning av och handel med 
malet kött, kött i stycken på mindre än l 00 
gram och köttprodukter samt om ändring av 
direktiven 64/433/EEG, 711118/EEG och 
72/462/EEG (EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 3), 
i dess lydelse enligt 

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EEG 
av den Il december 1989 (EGT nr L 395, 
30.12.1989, s. 13) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 7.3 skall början av sista me
ningen ha följande lydelse: "Övriga medlems
stater, EFTA: s övervakningsmyndighet och 
EG-kommissionen skall underrättas". 



b) Artikel 18 skall inte gälla. 

Aggprodukter 

23. 389 L 0437: Rådets direktiv 89/437/EEG 
av den 20 juni 1989 om hygienfrågor och 
hälsorisker i samband med tillverkning och 
utsläppande på marknaden av äggprodukter 
(EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 87), i dess lydelse 
enligt 

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EEG 
av den Il december 1989 (EGT nr L 395, 
30.12.1989, s. 13) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 2 skall den första meningen 
ersättas med: 

"I detta direktiv avses med: 
- ägg: hönsägg med skal, som är lämpade 

för omedelbar konsumtion eller för användning 
inom livsmedelsindustrin, med undantag av ägg 
som behandlats i äggkläckningsmaskin och 
som inte uppfyller följande krav: 

a) de skall ha märkts innan de placerades i 
kläckningsmaskinen, 

b) de får inte vara befruktade och skall vara 
helt genomskinliga vid genomlysning, 

c) luftkammaren får inte överstiga en höjd 
av 9 mm, 

d) de får inte ha förvarats i en kläcknings
maskin längre än sex dagar, 

e) de får inte vara behandlade med antibio
tika, 

f) de skall vara avsedda att användas i en 
anläggning för framställning av pastöriserade 
äggprodukter. 

Industriägg: andra hönsägg med skal än 
sådana som .avses i den föregående strecksat
sen. 

Följande definitioner skall även gälla:" 
b) Artikel 2.11 skall ersättas med följande: 
"Il) utsläppande på marknaden: marknads

föring av äggprodukter i betydelsen lager
hållning eller skyltning i försäljningssyfte, sa
lubjudande, försäljning, leverans eller annan 
form av marknadsföring." 

c) I artikel 6.1, andra stycket, skall börj_an av 
sista meningen ha följande lydelse: "Ovriga 
medlemsstater, EFT A:s övervakningsmyndig
het och EG-kommissionen skall underrättas". 

d) Artikel 17 skall inte gälla. 
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e) I bilagan skall kapitel IV, punkt l, ersät
tas med följande: 

"l) Ägg som används vid framställning av 
äggprodukter skall. förpackas enligt följande 
föreskrifter: 

a) i) Förpackningarna, och även det inre 
förpackningsmaterialet, skall vara stöttå
liga, torra, rena och i gott skick samt 
tillverkade av ett material som skyddar 
äggen mot yttre odör och risk för kvali
tetsförsämring. 

ii) Stora förpackningar som används vid 
transport och spedition av ägg, och även 
det inre förpackningsmaterialet, får en
dast återanvändas om de är i nyskick och 
motsvarar kraven i punkt l. På stora 
förpackningar som återanvänds får det 
inte finnas kvar någon tidigare förpack
ningstext som kan orsaka missförstånd. 

iii) Små förpackningar får inte återanvändas. 
b) i) Ägg skalllagras i rena och torra lokaler 

som är fria från yttre odör. 
ii) Ägg som transporteras eller lagras skall 

förvaras rent, torrt och fritt från yttre 
odör samt skyddas effektivt mot stötar 
och påverkan av väderlek och ljus. 

iii) Ägg som transporteras eller lagras skall 
skyddas mot extrema temperaturförhål
landen." 

f) I bilagans kapitel XI, punkt l 1, första 
strecksatsen, skall faljande tilläggas: 

"l A T /FI/NO/SE/CH/FL" 
g) I bilagans kapitel XI, punkt l i, andra 

strecksatsen, och l ii, tredje strecksatsen, skall 
följande tilläggas: 

"EFTA" 

Fiskprodukter 

24. 391 L 0493: Rådets direktiv 911493/EEG 
av den 22 juli 1991 om fastställande av 
hygienkrav för produktionen och marknads
föringen av fiskprodukter (EGT nr L 268, 
24.9.1991, s. 15) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 7.2 skall datumen 31 december 
1991 och l juli 1992, som nämns i andra 
meningen i stycket, för EFTA-staternas del 
ersättas med den 31 december 1992 respektive 
den l april 1993. 

b) Artikel 9 skall inte gälla. 
c) Vid tillämpningen av bilagans kapitel V, 
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punkt II l, skall de gemensamma marknadsfö
ringsstandarder som fastställts enligt artikel 2 i 
rådets förordning (EEG) 3796/81 gälla. 

Mollusker 

25. 391 L 0492: Rådets direktiv 91/492/EEG 
av den 15 juli 1991 om fastställande av 
hygienkrav för produktionen och marknadsfö
ringen av levande tvåskaliga mollusker (EGT 
nr L 268, 24.9.1991, s. l) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 5.1 a skall datumen 31 december 
1991 och l juli 1992, som nämns i andra 
meningen i andra stycket, för EFTA-staternas 
del ersättas med den 31 december 1992 respek
tive den l april 1993. 

b) Artikel 7 skall inte gälla. 

Hormoner 

26. 381 L 0602: Rådets direktiv 811602/EEG 
av den 31 juli 1981 om förbud för vissa ämnen 
med hormonell verkan samt ämnen med ty
reostatisk verkan (EGT nr L 222, 7.81.1985, s. 
32), i dess lydelse enligt 

- 385 L 0358: Rådets direktiv 85/358/EEG 
av den 16 juli 1985 (EGT nr L 191, 23.7.1985, 
s. 46) 

27. 385 L 0358: Rådets direktiv 85/358/EEG 
av den 16 juli 1985 om tillägg till direktiv 
81/602/EEG om förbud för vissa ämnen med 
hormonell verkan samt ämnen med tyreostatisk 
verkan (EGT nr L 191, 23.7.1985, s. 46), i dess 
lydelse enligt 

- 388 L 0146: Rådets direktiv 88/146/EEG 
av den 7 mars 1988 (EGT nr L 70, 16.3.1988, 
s. 16) 

28. 388 L 0146: Rådets direktiv 88/146/EEG 
av den 7 mars 1988 om förbud att använda 
vissa ämnen med hormonell verkan inom husd
jursproduktionen (EGT nr L 70, 16.3.1988, s. 
16) 

Restsubstanser 

29. 386 L 0469: Rådets direktiv 86/469/EEG 
av den 16 september 1986 om undersökning av 
djur och färskt kött med avseende på före-

komsten av restsubstanser (EGT nr L 275, 
26.9.1986, s. 36) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande: 

a) I artikel 2 skall hänvisningen till direktiv 
85/649/EEG ersättas med en hänvisning till 
direktiv 88/146/EEG. 

b) I artikel 4.1 skall datumet 31 maj 1987, 
som nämns i första meningen i stycket, för 
EFTA-staternas del ersättas med den l januari 
1993. 

c) I artikel 4.3 skall datumet 30 september 
1987, som nämns i tredje meningen i stycket, 
för EFTA-staternas del ersättas med den l 
september 1993. 

d) I artikel 9.1 skall datumet 16 september 
1986, som nämns i första meningen i stycket, 
för EFTA-staternas del ersättas med den l 
januari 1993. 

BST 

30. 390 D 0218: Rådets beslut 90/218/EEG 
av den 25 april 1980 om tillförsel av bovint 
somatotropin (BST) (EGT nr L 116, 8.5.1990, 
s. 27) 

1.3. BLANDAD GRUPP 

Mjölk 

31. 385 L 0397: Rådets direktiv 85/397/EEG 
av den 5 augusti 1985 om frågor om livsme
delshygien och djurhälsa som påverkar handeln 
inom gemenskapen med värmebehandlad mjölk 
(EGT nr L 226, 24.8.1985, s. 13), i dess lydelse 
enligt 

- 389 D 0159: Kommissionens beslut 
89/159/EEG av den 21 februari 1989 (EGT nr 
L 59, 2.3.1989, s. 40) 

- 389 D 0165: Kommissionens beslut 
89/165/EEG av den 22 februari 1989 (EGT nr 
L 61, 4.3.1989, s. 57) 

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EEG 
av den 11 december 1989 (EGT nr L 395, 
30.12.1989, s. 13) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) Vid tillämpningen av bilaga A, kapitel 
VIII, punkt 4, skall hänvisningen till rådets 



direktiv 79/112/EEG6
) gälla. 

b) I bilaga A, kapitel VIII, punkt 4 c, skall 
följande tilläggas: 

"EFTA" 

Animaliskt avfall, patagener 

32. 390 L 0667: Rådets direktiv 90/667/EEG 
av den 27 november 1990 om fastställande av 
veterinära bestämmelser för kvittblivning och 
bearbetning av animaliskt avfall och för att 
släppa ut detta på marknaden samt förebyg
gande av patagener i foder av animaliskt 
ursprung och om ändring av direktiv 
90/425/EEG (EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 3.1 skall uttrycken "gemenskaps
lagstiftning" och "gemenskapsbestämmelser" 
för EFTA-staternas del ersättas med "den 
nationella lagstiftningen i respektive EFTA
stat". 

b) Artikel 7 iii skall inte gälla. 
c) Artikel 13 skall inte gälla. 

Foderläkemedel 

33. 390 L 0167: Rådets direktiv 901167/EEG 
av den26mars 1990 om fastställande av villkor 
för framställning, marknadsföring och använd
ning av foderläkemedel inom gemenskapen 
(EGT nr L 92, 7.4.1990, s. 42) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) I artikel 8.2 skall uttrycket "det datum 
som anges i första strecksatsen i första stycket 
i artikel 15", som förekommer i första me
ningen i andra stycket, för EFTA-staternas del 
ersättas med den l april 1993. 

b) Artikel 11 skall inte gälla. 

Kaninkött och kött från vilda djur i hägn 

34. 391 L 0495: Rådets direktiv 91/495/EEG 
av den 27 november 1990 om frågor om 
livsmedelshygien som påverkar produktionen 

6) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. l 
7) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67. 
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och marknadsföringen av kaninkött och kött 
från vilda djur i hägn (EGT nr L 268, 
24.9.1991, s. 41) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

a) Vid tillämpningen av sista stycket i artikel 
6.1 skall rådets direktiv 77/96/EEG av den 21 
december 19767

) om trikinkontroll (trichinella 
spiralis) vid import från tredje land av färskt 
kött från tamsvin gälla. 

b) I artikel 6.2, sjätte strecksatsen, skall 
hänvisningen till rådets direktiv 74/577/EEG 
för EFTA-staternas del ersättas med en hän
visning till "tillämplig nationell lagstiftning". 

c) Artikel 16 skall inte gälla. 
d) Artikel 21 skall inte gälla. 
e) I bilaga l, kapitel III, punkt 11.1 a, första 

strecksatsen, skall följande tilläggas: 
"AT, Fl, NO, SE, CH, FL" 
f) I bilaga l, kapitel III, punkt 11.1 a, tredje 

strecksatsen, skall följande tilläggas: 
"EFTA" 

Ömsesidigt bistånd 

35. 389 L 0608: Rådets direktiv 89/608/EEG 
av den 21 november 1989 om ömsesidigt 
bistånd mellan medlemsstaternas myndigheter 
och samarbete mellan dessa och kommissionen 
för att säkerställa en korrekt tillämpning av 
lagstiftningen om veterinära frågor och avels
frågor (EGT nr L 351, 2.12.1989, s. 34) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

EFTA-staterna skall upprätta ett liknande 
samarbetssystem som skall överensstämma 
med bestämmelserna i detta direktiv och sam
ordnas med EG:s system. 

1.4. AVEL 

Nötkreatur 

36. 377 L 0504: Rådets direktiv 77/504/EEG 
av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av 
nötkreatur (EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 8), i 
dess lydelse enligt 



22 

- 379 L 0268: Rådets direktiv 79/268/EEG 
av den 5 mars 1979 (EGT nr L 62, 13.3.1979, 
s. 5) 

- 385 L 0586: Rådets direktiv 85/586/EEG 
av den 20 december 1985 (EGT nr L 372, 
31.12.1985, s. 44) 

- 391 L 0174: Rådets direktiv 911174/EEG 
av den 25 mars 1991 (EGT nr L 85, 5.4.1991, 
s. 37) 

Svin 

37. 388 L 0661: Rådets direktiv 88/6611EEG 
av den 19 december 1988 om avelsmässiga 
normer för avelssvin (EGT nr L 382, 
31.12.1988, s. 36) 

Får och getter 

38. 389 L 0361: Rådets direktiv 89/3611EEG 
av den 30 maj 1989 om renrasiga avelsfår och 
avelsgetter (EGT nr L 153, 6.6.1989, s. 30) 

Hästdjur 

39. 390 L 0427: Rådets direktiv 90/427/EEG 
av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och 
genealogiska villkor för handeln med hästdjur 
inom gemenskapen (EGT nr L 224, 18.8.1990, 
s. 55) 

40. 390 L 0428: Rådets direktiv 90/428/EEG 
av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur 
som är avsedda för tävlingar och om villkor för 
deltagande i tävlingatr (EGT nr L 224, 
18.8.1990, s. 60) 

Renrasiga djur 

41. 391 L 0174: Rådets direktiv 911174/EEG 
av den25mars 1991 om krav beträffande avel 
och härstamning vid marknadsföring av renra
siga djur samt om ändring av direktiv 
77/504/EEG och 90/425/EEG (EGT nr L 85, 
5.4.1991, s. 37) 

Bestämmelserna i dinektivet skall, inom ra
men för detta avtal, t1llämpas med följande 
anpassning: 

I artikel l skall uttrycket "som täcks av 
bilaga 2 till Romfördraget" inte gälla. 

2. TILLÄMPNINGSTEXTER 

2.1. DJURH.Å.LSA 

42. 373 D 0053: Kommissionens beslut 

73/53/EEG av den 26 februari 1973 om de 
skyddsåtgärder mot swine vesicular disease 
som skall vidtas av medlemsstaterna (EGT nr 
L 83, 30.3.1973, s. 43) 

43. 385 D 0445: Kommissionens beslut 
85/445/EEG av den 31 juli 1985 om vissa 
åtgärder till skydd f6r djurhälsan i fråga om 
enzootisk bovin leukos (EGT nr L 260, 
2.10.1985, s. 18) 

44. 389 D 0091: Kommissionens beslut 
89/91/EEG av den 16 januari 1989 om tillstånd 
för Spanien att tillämpa ytterligare hälsogaran
tier . till skydd mot enzootisk bovin leukos i 
fråga om nötkreatur som importeras för avel 
eller produktion (EGT nr L 32, 3.31989, s. 37) 

45. 390 D 0552: Kommissionens beslut 
90/552/EEG av den 9 november 1990 om 
fastställande av gränserna för det territorium 
som smittats av afrikansk hästpest (EGT nr L 
313, 13.11.1990, s. 38) 

46. 390 D 0553: Kommissionens beslut 
90/553/EEG av den 9 november 1990 om 
fastställande av identifikationsmärke för häst
djur som vaccinerats mot afrikansk hästpest 
(EGT nr L 313, 13.11.1990, s. 40) 

47. 391 D 0093: Kommissionens beslut 
91193/EEG av den 11 februari 1991 om fast
ställande av den del av året då Portugal får 
sända vissa hästdjur från den del av dess 
territorium som anses vara smittad av afri
kansk hästpest (EGT nr L 50, 23.2.1991, s. 27) 

48. 388 D 0397: Kommissionens beslut 
88/397/EEG av den 12 juli 1988 om samord
ning av de föreskrifter som fastställts av med
lemsstaterna för tillämpningen av artikel 6 i 
rådets direktiv 85/511/EEG (EGT nr L 189, 
20.7.1988, s. 25) 

49. 389 D 0531: Rådets beslut 89/5311EEG 
av den 25 september 1989 om utseende av 
referenslaboratorium för identifiering av mul
och klövsjukevirus samt om fastställande av 
detta• laboratoriums uppgifter (EGT nr L 279, 
28.9:1989, s. 32) 

50. 391 D 0042: Kommissionens beslut 
91142/EEG av den 8 januari 1991 om faststäl
lande av de kriterier som skall tillämpas vid 
upprättandet av katastrofplaner för bekämp
ning· av mul- och klövsjuka enligt artikel 5 i 
rådets direktiv 90/423/EEG (EGT nr L 23, 
29.1.1991, s. 29) 

51. 381 D 0859: Rådets beslut 81/859/EEG 
av den 19 oktober 1981 om utseende av ett 



sambandslaboratorium för klassisk svinpest 
samt om dess verksamhetsformer (EGT nr L 
319, 7.11.1981, s. 20) 

52. 387 D 0065: Rådets beslut 87 /65/EEG av 
den 19 januari 1987 om utsträckt tid för den 
åtgärd som föreskrivits i beslut 81/859/EEG om 
utseende av ett sambandslaboratorium för klas
sisk svinpest samt om dess verksamhetsformer 
(EGT nr L 34, 5.2.1987, s. 54) 

53. 383 D 0138: Kommissionens beslut 
83/138/EEG av den 25 mars 1983 om vissa 
åtgärder för att förhindra spridningen av afri
kansk svinpest (EGT nr L 93, 13.4.1983, s. 17), 
i dess lydelse enligt 

- 383 D 0300: Kommissionens beslut 
83/300/EEG av den 8 juni 1983 (EGT nr L 160, 
18.6.1983, s. 44) 

- 384 D 0343: Kommissionens beslut 
84/343/EEG av den 18 juni 1984 (EGT nr L 
180, 7.7.1984, s. 38) 

54. 389 D 0021: Rådets beslut 89/21/EEG av 
den 14 december 1988 om avsteg från förbud i 
fråga om afrikansk svinpest för vissa regioner i 
Spanien (EGT nr L 9, 12.1.1989, s. 24), i dess 
lydelse enligt 

- 391 D 0112: Kommissionens beslut 
911112/EEG av den 12 februari 1991 (EGT nr 
L 58, 5.3.1991, s. 29) 

55. 390 D 0208: Kommissionens beslut 
90/208/EEG av den 18 april 1990 om vissa 
skyddsåtgärder mot smittsam lunginflamma
tion hos nötkreatur i Spanien (EGT nr L l 08, 
28.4.1990, s. 102) 

56. 391 D 0052: Kommissionens beslut 
91/52/EEG av den 14 januari 1991 om vissa 
skyddsåtgärder mot smittsam lunginflamma
tion hos nötkreatur i Portugal (EGT nr L 34, 
6.2.1991, s. 12) 

57. 391 D 0056: Kommissionens beslut 
91/56/EEG av den 21 januari 1991 om vissa 
skyddsåtgärder mot smittsam lunginflamma
tion hos nötkreatur i Italien (EGT nr L 35, 
7.2.1991, s. 29) 

58. 389 D 0469: Kommissionens beslut 
89/469/EEG av den 28 juli 1989 om vissa 
skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefa
lopati i Storbritannien (EGT nr L 225, 
3.8.1989, s. 51), i dess lydelse enligt 

- 390 D 0059: Kommissionens beslut 
90/59/EEG av den 7 februari 1990 (EGT nr L 
41, 15.2.1990, s. 23) 

- 390 D 0261: Kommissionens beslut 
90/261/EEG av den 8 juni 1990 (EGT nr L 146, 
9.6.1990, s. 29) 
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59. 390 D 0200: Kommissionens beslut 
90/200/EEG av den 9 april 1990 om ytterligare 
krav för vissa vävnader och organ i fråga om 
bovin spongiform encefalopati (BSE) (EGT nr 
L l 05, 25.4.1990, s. 24), i dess lydelse enligt 

- 390 D 0261: Kommissionens beslut 
90/261/EEG av den 8 juni 1990 (EGT nr L 146, 
9.6.1990, s. 29) 

60. 391 D 0237: Kommissionens beslut 
911237/EEG av den 25 april 1991 om ytterligare 
skyddsåtgärder mot en ny sjukdom hos svin 
(EGT nr L 183, 9.7.1991, s. 15), i dess lydelse 
enligt 

- 391 D 0332: Kommissionens beslut 
911332/EEG av den 8 juli 1991 (EGT nr L 183, 
9.7.1991, s. 15) 

2.2. LIVSMEDELSHYGIEN 

61. 384 D 0371: Kommissionens beslut 
84/371/EEG av den 3 juli 1984 om fastställande 
av utformningen av den särskilda märkning av 
färskt kött som avses i artikel 5 a i direktiv 
64/433/EEG (EGT nr L 196, 26.7.1984, s. 46) 

62. 385 D 0446: Kommissionens beslut 
85/446/EEG av den 18 september 1985 om de 
inspektioner på platsen som skall göras i 
samband med handeln med färskt kött inom 
gemenskapen (EGT nr L 260, 2.10.1985, s. 19), 
i dess lydelse enligt 

- 389 D 0136: Kommissionens beslut 
89/136/EEG av den 8 februari 1989 (EGT nr L 
49, 21.2.1989, s. 36) 

- 390 D 0011: Kommissionens beslut 
90111/EEG av den 20 december 1989 (EGT nr 
L 7, 10.1.1990, s. 12) 

63. 390 D 0515: Kommissionens beslut 
90/515/EEG av den 26 september 1990 om 
fastställande av referensmetoder för att påvisa 
rester av tungmetaller och arsenik (EGT nr L 
268, 18.10.1990, s. 33) 

64. 387 D 0266: Kommissionens beslut 
87/266/EEG av den 8 maj 1987 om erkännande 
av att Nederländernas system för hälsokontroll 
av personal ger likvärdiga garantier (EGT nr L 
126, 15.5.1987, s. 20) 

65. 390 D 0514: Kommissionens beslut 
90/514/EEG av den 25 september 1990 om 
erkännande av att Danmarks system för häl
sokontroll av personal ger likvärdiga garantier 
(EGT nr L 286, 18.10.1990, s. 29) 

66. 389 D 0610: Kommissionens beslut 
89/610/EEG av den 14 november 1989 om 
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fastställande av referensmetoder och förteck
ning över nationella referenslaboratorier för 
påvisande av restsubstanser (EGT nr L 351, 
2.12.1989, s. 39) 

Bestämmelserna i beslutet skall, inom ramen 

Referenslaboratorium 

för detta avtal, tillämpas med följande anpass
ning: 

I bilaga 2 skall följande tilläggas i fråga om 
nationella referenslaboratorier: 

Restämnesgrupper Medlemsstat 

"Finland: Valtion eläinlääketieteellinen laitos, Helsinkil 
Statens veterinär medicinska anstalt, Helsingfors samtliga grupper 

grupp A III (a, b); 
grupp B II (c) 

Valtion maitovalmis teiden tarkastuslaitos, Helsinki 
Statens kontrollanstalt för mjölkprodukter, Helsingfors 

Norge: Norges Veterinrer h0yskole/ Veterinrerinstituttet, Oslo grupp A I (b); 
grupp A III; 
grupp B I (a, f); 
grupp B II 

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo grupp A I (a, c); 
grupp A II 

Schweiz/ 
Liechtenstein: 

Bavarian Animal Health Service, Grub 
Bundesamt fiir Veterinärwesen, Sektion Chemie, 
Schwarzenburgstrasse 161, CH-3097 Liebefeld 

grupp B I (b) 

samtliga grupper 
samtliga grupper 
samtliga grupper" 

Sverige: Statens livsmedelsverk, Uppsala 
Österrike: Bundesanstalt fiir Tierseuchenbekämpfung, Mödling 

67. 380 L 0879: Kommissionens direktiv 
80/879/EEG av den 3 september 1980 om 
kontrollmärkning av stora förpackningar färskt 
kött av fjäderfä (EGT nr L 251, 24.9.1980 s. 
10) 

68. 383 L 0201: Kommissionens direktiv 
83/201/EEG av den 12 april 1983 om faststäl
lande av undantag från rådets direktiv 
77/99/EEG för vissa produkter som innehåller 
andra livsmedel och endast en procentuellt liten 
andel kött eller köttprodukt (EGT nr L 112, 
28.4.1983, s. 28), i dess lydelse enligt 

- 383 L 0577: Kommissionens direktiv 
83/577/EEG av den 15 november 1983 (EGT nr 
L 334, 29.11.1983, s. 21) 

69. 387 D 0410: Kommissionens beslut 
87/410/EEG av den 14 juli 1987 om faststäl
lande av metoder för att spåra resthalter av 
ämnen med hormonell verkan samt av ämnen 
med tyreostatisk verkan (EGT nr L 223, 
11.8.1987, s. 18) 

70. 389 D 0153: Kommissionens beslut 
891153/EEG av den 13 februari 1989 om 
sambandet mellan prov tagna för undersökning 
av restsubstanser och djuren och den gård 
djuren kommer från (EGT nr L 59, 2.3.1989, s. 
33) 

71. 389 D 0358: Kommissionens beslut 
89/358/EEG av den 23 maj 1989 om faststäl
lande av åtgärder för tillämpningen av artikel 8 
i rådets direktiv 85/358/EEG (EGT nr L 151, 
3.6.1989, s. 39) 

72. 389 D 0187: Rådets beslut 891187/EEG 
av den 6 mars 1989 om fastställande av 
befogenheter och arbetsformer för de referens
laboratorier inom gemenskapen som avses i 
direktiv 86/469/EEG om undersökning av djur 
och färskt kött med avseende på förekomsten 
av restsubstanser (EGT nr L 66, 10.3.1989, s. 
37) 

73. 388 L 0299: Rådets direktiv 88/299/EEG 
av den 17 maj 1988 om handeln med djur som 
behandlats med vissa ämnen med hormonell 
påverkan samt med kött från sådana djur, 
enligt vad som sägs i artikel 7 i direktiv 
881146/EEG (EGT nr L 128, 21.5.1988, s. 36) 

2.3. BLANDAD GRUPP 

74. 389 L 0362: Kommissionens direktiv 
89/362/EEG av den 26 maj 1989 om allmänna 
hygieniska villkor vid mjölkproducerande an
läggningar (EGT nr L 156, 8.6.1989, s. 30) 

75. 389 L 0384: Rådets direktiv 89/384/EEG 



av den 20 juni 1989 om fastställande av det 
detaljerade förfarandet vid utförandet av kont
roller av att obehandlad mjölk har den frys
punkt som anges i bilaga A till direktiv 
85/397/EEG (EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 50) 

76. 391 D 0180: Kommissionens beslut 
911180/EEG av den 14 februari 1991 om 
fastställande av vissa metoder för analys och 
provtagning av obehandlad och värmebehand
lad mjölk (EGT nr L 93, 13.4.1991, s. l) 

2.4. AVEL 

77. 384 D 0247: Kommissionens beslut 
84/247/EEG av den 27 april1984 om villkor för 
godkännande av avelsorganisationer och avels
föreningar som upprättar eller för stamböcker 
för renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT nr 
L 125, 12.5.1984, s. 58) 

78. 384 D 0419: Kommissionens beslut 
84/419/EEG av den 19 juli 1984 om villkor för 
stambokföring av nötkreatur (EGT nr L 237, 
5.9.1984, s. 11) 

79. 386 D 0130: Kommissionens beslut 
86/130/EEG av den 11 mars 1986 om metoder 
för individprövning och beräkning av avelsvär
det hos renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT 
nr L 101, 17.4.1986, s. 37) 

80. 386 D 0404: Kommissionens beslut 
86/404/EEG av den 29 juli 1986 om utformning 
och innehåll i fråga om härstamningsintyg för 
renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT nr L 
233, 20.8.1986, s. 19) 

81. 387 L 0328: Rådets direktiv 87/328/EEG 
av den 18 juni 1987 om godkännande för avel 
av renrasiga avelsdjur av nötkreatur (EGT nr L 
167, 26.6.1987, s. 54) 

82. 388 D 0124: Kommissionens beslut 
88/124/EEG av den 21 januari 1988 om härs
tamningsbevis för sperma och embryon från 
renrasiga avelsdjur av nötkreatur samt de 
uppgifter som skall införas i beviset (EGT nr L 
62, 8.3.1988, s. 32) 

83. 389 D 0501: Kommissionens beslut 
89/501/EEG av den 18 juli om villkor för 
godkännande och tillsyn av avelsföreningar och 
avelsorganisationer som upprättar eller för 
stamböcker för renrasiga avelssvin (EGT nr L 
247, 23.8.1989, s. 19) 

84. 389 D 0502: Kommissionens beslut 
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89/502/EEG av den 18 juli 1989 om villkor för 
stambokföring av renrasiga avelssvin (EGT nr 
L 247, 23.8.1989, s. 21) 

85. 389 D 0503: Kommissionens beslut 
89/503/EEG av den 18 juli 1989 om intyg för 
renrasiga avelssvin och för sperma, ägg och 
embryon från sådana djur (EGT nr L 247, 
23.8.1989, s. 22) 

86. 389 D 0504: Kommissionens beslut 
89/504/EEG av den 18 juli 1989 om villkor för 
godkännande och tillsyn av avelsföreningar, 
avelsorganisationer och privata företag som 
upprättar eller för register för hybridavelssvin 
(EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 31) 

87. 389 D 0505: Kommissionens beslut 
89/505/EEG av den 18 juli 1989 om villkor för 
registrering av hybridavelssvin (EGT nr L 247, 
23.8.1989, s. 33) 

88. 389 D 0506: Kommissionens beslut 
89/506/EEG av den 18 juli 1989 om intyg för 
hybridavelssvin och för sperma, ägg och em
bryon från sådana djur (EGT nr L 247, 
23.8.1989, s. 34) 

89. 389 D 0507: Kommissionens beslut 
89/507/EEG av den 18 juli 1989 om metoder 
för individprövning och beräkning av avelsvär
det hos renrasiga avelssvin och hybridavelssvin 
(EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 43) 

90. 390 L 0118: Rådets direktiv 901118/EEG 
av den 5 mars 1990 om godkännande av 
renrasiga avelssvin för avel (EGT nr L 71, 
17.3.1990, s. 34) . 

91. 390 L 0119: Rådets direktiv 90/118/EEG 
av den 5 mars 1990 om godkännande av 
hybridavelssvin för avel (EGT nr L 71, 
17.3.1990, s. 36) 

92. 390 D 0254: Kommissionens beslut 
90/254/EEG av den 10 maj 1990 om villkor för 
godkännande av avelsorganisationer och avels
föreningar som upprättar eller för stamböcker 
för renrasiga avelsfår och avelsgetter (EGT nr 
L 145, 8.6.1990, s. 30) 

93. 390 D 0255: Kommissionens beslut 
90/255/EEG av den 10 maj 1990 om villkor för 
stambokföring av renrasiga avelsfår och avels
getter (EGT nr L 145, 8.6.1990, s. 21) 

94. 390 D 0256: Kommissionens beslut 
90/256/EEG av den 10 maj 1990 om metoder 
för individprövning och beräkning av avelsvär
det hos renrasiga avelsfår och avelsgetter (EGT 
nr L 145, 8.6.1990, s. 35) 

95. 390 D 0257: Kommissionens beslut 
90/257/EEG av den 10 maj 1990 om villkor för 
godkännande för avel av renrasiga avelsfår och 
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avelsgetter och för användning av deras sper
ma, ägg eller embryon (EGT nr L 145, 
8.6.1990, s. 38) 

96. 390 D 0258: Kommissionens beslut 
90/258/EEG av den 10 maj 1990 om härstam
ningsbevis för renrasiga avelsfår och avelsgetter 
samt för deras sperma, ägg och embryon (EGT 
nr L 145, 8.6.1990, s. 39) 

3. RÄ TTSAKTER SOM EFTA-STATERNA 
OCH EFTA:s ÖVERVAKNINGSMYN
DIGHET SKALL TA VEDERBÖRLIG 
HÄNSYN TILL 

3.1. DJURHÅ.LSA 

97. 379 D 0837: Kommissionens beslut 
79/837/EEG av den 25 september 1979 om 
fastställande av kontrollmetoder för att vid
makthålla Danmarks officiellt brucenosfria sta
tus i fråga om nötkreatursbesättningar (EGT 
nr L 257, 12.10.1979, s. 46) 

98. 380 D 0775: Kommissionens beslut 
80/775/EEG av den 25 juli 1980 om faststäl
lande av kontrollmetoder för att vidmakthålla 
vissa regioners i Förbundsrepubliken Tyskland 
officiellt brucenosfria status i fråga om nöt
kreatursbesättningar (EGT nr L 224, 27.8.1980, 
s. 14), i dess lydelse enligt 

- 389 D 0031: Kommissionens beslut 
89/31/EEG av den 21 december 1988 (EGT nr 
L 15, 19.1.1989, s. 20) 

- 390 D 0029: Kommissionens beslut 
90/29/EEG av den lO januari 1990 (EGT nr L 
16, 20.1.1990, s. 34) 

99. 380 D 0984: Kommissionens beslut 
80/984/EEG av den 2 oktober 1980 om fast
ställande av kontrollmetoder för att vidmakt
hålla Danmarks officiellt tuberkulosfria status i 
fråga om nötkreatursbesättningar (EGT nr L 
281, 25.10.1980, s. 31) 

100. 388 D 0267: Kommissionens beslut 
88/267/EEG av den 13 april 1988 om faststäl
lande av tidsmellanrummen mellan de serolo
giska kontroller som avser brucellos i vissa 
regioner i Storbritannien (EGT nr L l 07, 
28.4.1988, s. 51) 

3.2. L/VSMEDELSHYGIEN 

101. 388 D 0196: Kommissionens beslut 
88/196/EEG av den 18 februari 1988 om 

godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Storbritannien 
(EGT nr L 94, 12.4.1988, s. 22) 

102. 388 D 0197: Kommissionens beslut 
881197/EEG av den 18 februari 1988 om 
godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Danmark 
(EGT nr L 94, 12.4.1988, s. 23) 

103. 388 D 0198: Kommissionens beslut 
88/198/EEG av den 18 februari 1988 om 
godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Förbundsre
publiken Tyskland (EGT nr L 94, 12.4.1988, s. 
24) 

104. 388 D 0199: Kommissionens beslut 
88/199/EEG av den 18 februari 1988 om 
godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Italien (EGT 
nr L 94, 12.4.1988, s. 25) 

l 05. 388 D 0200: Kommissionens beslut 
88/200/EEG av den 18 februari 1988 om 
godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Belgien (EGT 
nr L 94, 12.4.1988, s. 26) 

l 06. 388 D 0201: Kommissionens beslut 
88/201/EEG av den 18 februari 1988 om 
godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Spanien (EGT 
nr L 94, 12.4.1988, s. 27) 

107. 388 D 0202: Kommissionens beslut 
88/202/EEG av den 18 februari 1988 om 
godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Irland (EGT 
nr L 94, 12.4.1988, s. 28) 

108. 388 D 0203: Kommissionens beslut 
88/203/EEG av den 18 februari 1988 om 
godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Frankrike 
(EGT nr L 94, 12.4.1988, s. 29) 

109. 388 D 0204: Kommissionens beslut 
88/204/EEG av den 18 februari 1988 om 
godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Luxemburg 
(EGT nr L 94, 12.4.1988, s. 30) 

110. 388 D 0205: Kommissionens beslut 
88/205/EEG av den 18 februari 1988 om 
godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Grekland 
(EGT nr L 94, 12.4.1988, s. 31) 

111. 388 D 0206: Kommissionens beslut 
88/206/EEG av den 18 februari 1988 om 



godkännande av den plan för kontroll av 
hormonrester som inlämnats av Nederländerna 
(EGT nr L 94, 12.4.1988, s. 32) 

112. 388 D 0240: Kommissionens beslut 
88/240/EEG av den 14mars 1988 om godkän
nande av den plan för kontroll av hormonres
ter som inlämnats av Portugal (EGT nr L 105, 
26.4.1988, s. 28) 

113. 389 D 0265: Kommissionens beslut 
89/265/EEG av den 30 mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Spanien (EGT nr L l 08, 
19.4.1989, s. 20) 

114. 389 D 0266: Kommissionens beslut 
89/266/EEG av den 30 mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Danmark (EGT nr L 108, 
19.4.1989, s. 21) 

115. 389 D 0267: Kommissionens beslut 
89/267/EEG av den 30 mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Italien (EGT nr L 108, 19.4.1989, 
s. 22) 

116. 389 D 0268: Kommissionens beslut 
89/268/EEG av den 30 mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Frankrike (EGT nr L 108, 
19.4.1989, s. 23) 

117. 389 D 0269: Kommissionens beslut 
89/269/EEG av den 30mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Belgien (EGT nr L l 08, 
19.4.1989, s. 24) 

118. 389 D 0270: Kommissionens beslut 
89/270/EEG av den 30 mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Förbundsrepubliken Tyskland 
(EGT nr L 108, 19.4.1989, s. 25) 

119. 389 D 0271: Kommissionens beslut 
89/271/EEG av den 30mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Portugal (EGT nr L l 08, 
19.4.1989, s. 26) 

120. 389 D 0212: Kommissionens beslut 
89/272/EEG av den 30mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
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än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Luxemburg (EGT nr L 108, 
19.4.1989, s. 27) 

121. 389 D 0273: Kommissionens beslut 
89/273/EEG av den 30mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Nederländerna (EGT nr L 108, 
19.4.1989, s. 28) 

122. 389 D 0274: Kommissionens beslut 
89/274/EEG av den 30mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Storbritannien (EGT nr L 108, 
19.4.1989, s. 29) 

123. 389 D 0275: Kommissionens beslut 
89/275/EEG av den 30mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Grekland (EGT nr L 108, 
19.4.1989, s. 30) 

124. 389 D 0276: Kommissionens beslut 
89/276/EEG av den 30 mars 1989 om godkän
nande av den plan för kontroll av andra ämnen 
än sådana som utövar hormonell påverkan som 
inlämnats av Irland (EGT nr L 108, 19.4.1989, 
s. 31) 

4. RÄTTSAKT SOM DE AVTALSSLUTAN
DE PARTERNA SKALL BEAKTA 

De avtalsslutande parterna skall beakta in
nehållet i följande rättsakt 

125. 389 X 0214: Kommissionens rekommen
dation 89/214/EEG av den 24 februari 1989 om 
riktlinjer för inspektioner på företag som god
känts för handel med färskt kött inom gemen
skapen (EGT nr L 87, 31.3.1989, s. l) 

II DJURFODER 

l. Utan hinder av bestämmelserna i de 
rättsakter som anges i detta kapitel skall 
Schweiz och Liechtenstein senast den l januari 
1995 införa nationell lagstiftning i fråga om 
foder till sällskapsdjur i överensstämmelse med 
dessa rättsakter. Från den l januari 1993 får 
Schweiz och Liechtenstein inte förbjuda utsläp
pande på marknaden av varor som uppfyller 
bestämmelserna i dessa rättsakter. 

2. Varor med animaliskt ursprung som er
hållits från foder i överenstämmelse med be-
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stämruelserna i de rättsakter som anges i denna 
bilaga får inte omfattas av handelshinder till 
följd av de överenskommelser som fastställts i 
detta kapitel. 

RA'TTSAKTER SOM DET HANVISAS TILL 

Tillsatser 

l. 370 L 0524: Rådets direktiv nr 
70/524/EEG av den 23 november 1970 om 
fodertillsatser (EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1), 
i dess lydelse enligt 

- 373 L 0103: Rådets direktiv 731103/EEG 
av den 28 april 1973 (EGT nr L 124, 10.5.1973, 
s. 17) 

- 384 L 0587: Rådets direktiv nr 
84/587/EEG av den 30 juni 1984 (EGT nr L 
319, 8.12.1984, s. 13) 

- 387 L 0153: Rådets direktiv 871153/EEG 
av den 16 februari 1987 (EGT nr L 64, 
7.3.1987, s. 19) 

- 391 L 0248: Kommissionens direktiv 
91/248/EEG av den 12 april 1991 (EEG nr L 
124, 18.5.1991, s. l) 

- 391 L 0249: Kommissionens direktiv 
91/249/EEG av den 19 april 1991 (EGT nr L 
124, 18.5.1991, s. 43) 

- 391 L 0336: Kommissionens direktiv 
911336/EEG av den 10 juni 1991 (EGT nr L 
185, 11.7.1991, s. 31) 

EFTA-staterna kommer att ta över bestäm
melserna i direktivet från den l januari 1993 
med följande villkor: 

- Tillväxtbefrämjande medel: EFTA-stater
na får behålla sin nationella lagstiftning. De 
fördragsslutande parterna skall se över frågan 
under år 1995. 

- Övriga tillsatser som är upptagna i bilaga 
l: EFTA-staterna får tillämpa sin nationella 
lagstiftning fram till den 31 december 1994. 

Dessutom gäller följande: 
FINLAND: 
- Antibiotika: Finland får behålla sin na

tionella lagstiftning. De fördragsslutande par
terna skall se över frågan under år 1995. 

ISLAND: 
- Antibiotika: Island får behålla sin natio

nella lagstiftning. De fördragsslutande parterna 
skall se över frågan under år 1995. 

- Antioxidanter, arom- och smakämnen 
samt färgämnen, inklusive pigment: Island får 
tilllämpa sin nationella lagstiftning fram till 
den 31 december 1995. 

NORGE: 
- Antibiotika, coccidiostatika och andra 

läkemedel, konserveringsmedlen svavelsyra och 
saltsyra samt spårämnet koppar i egenskap av 
tillväxtbefrämjande medel: Norge får behålla 
sin nationella lagstiftning. De fördragsslutande 
parterna skall se över frågan under år 1995. 

- Vitaminer, provitaminer samt kemiskt väl 
definierade ämnen med liknande verkan: Norge 
får tillämpa sin nationella lagstiftning under en 
period som löper ut den 31 december 1994. De 
fördragsslutande parterna får komma överens 
om att förlänga denna period. 

SVERIGE: 
- Antibiotika, coccidiostatika och andra 

läkemedel samt konserveringsmedlet myrsyra: 
Sverige får behålla sin nationella lagstiftning. 
De fördragsslutande parterna skall se över 
frågan under år 1995. 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

Vid tillämpningen av artiklarna 4 och 5 
- skall EFTA-staterna, senast den l januari 

1993, överlämna dokumentation om de tillsat
ser som är tillåtna i EFTA-länderna men inte i 
gemenskapen. Dokumentationen skall vara 
framtagen enligt de riktlinjer som anges i 
direktiv nr 87/153/EEG. 

Dokumentationen skall, om det är lämpligt, 
överlämnas åtminstone på engelska. Dessutom 
skall en kort sammanfattning av den grundläg
gande informationen, avsedd för offentliggö
rande, överlämnas på engelska, franska och 
tyska. 

- De nationella tillstånd som lämnats av 
EFTA-staterna skall, före den l januari 1995, 
bli föremål för beslut enligt förfarandet i artikel 
23. Tills dess att Europeiska ekonomiska ge
menskapen fattat ett beslut får EFTA-staterna 
behålla sina nationella tillstånd för varor som 
marknadsförs på deras territorium. 

2. 387 L 0153: Rådets direktiv 87/153/EEG 
av den 16 februari 1987 om fastställande av 
riktlinjer för bedömningen av tillsatser i djur
foder (EGT nr L 64, 7.3.1987, s. 19) 

Foderråvaror och foderblandningar 

3. 377 L 0101: Rådets direktiv 77/101/EEG 
av den 23 november 1976 om marknadsföring 



av foderråvaror (EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 1), 
i dess lydelse enligt 

- 379 L 0372: Rådets direktiv 79/372/EEG 
av den 2 april 1979 (EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 
29) 

- 379 L 0797: Kommissionens första direk
tiv nr 791797/EEG av den 10 augusti 1979 
(EGT nr L 239, 22.9.1979, s. 53) 

- 380 L 0510: Kommissionens andra direk
tiv nr 80/510/EEG av den 2 maj 1980 (EGT nr 
L 126, 21.5.1980, s. 12) 

- 382 L 0937: Kommissionens tredje direk
tiv 82/937/EEG av den 21 december 1982 (EGT 
nr L 383, 31.12.1982, s. 11) 

- 386 L 0354: Rådets direktiv 86/354/EEG 
av den 21 juli 1986 (EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 
27) 

- 387 L 0234: Kommissionens direktiv 
87 /234/EEG av den 31 mars (EGT nr L l 02, 
14.4.1987, s. 31) 

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG 
av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 
17.12.1990, s. 48) 

Utan hinder av direktivets bestämmelser 
gäller följande: 

- Sverige får behålla sin nationella lagstift
ning om köttmjöl och andra produkter som 
framställts av högriskmaterial i den mening 
som avses i artikel 3 i Rådets direktiv 90/667. 
De fördragsslutande parterna skall se över 
frågan under år 1995. 

- Schweiz och Liechtenstein får behålla sin 
nationella lagstiftning om förbud mot jordnöt
ter fram till den 31 december 1994. 

4. 379 L 0373: Rådets direktiv 79/373/EEG 
av den 2 april 1979 om marknadsföring av 
foderblandningar (EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 
30), i dess lydelse enligt 

- 380 L 0509: Kommissionens första direk
tiv 80/509/EEG av den 2 maj 1980 (EGT nr L 
126, 21.5.1980, s. 9) 

- 380 L 0695: Kommissionens andra direk
tiv 80/695/EEG av den 27 juni 1980 (EGT nr L 
188, 22.7.1980, s. 23) 

- 382 L 0957: Kommissionens tredje direk
tiv 82/957/EEG av den 21 december 1982 (EGT 
nr L 386, 31.12.1982, s. 46) 

- 386 L 0354: Rådets direktiv 86/354/EEG 
av den 21 juli 1986 (EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 
27) 

- 387 L 0235: Kommissionens direktiv 
87/235/EEG av den 31 mars 1987 (EGT nr L 
102, 14.4.1987, s. 34) 

- 390 L 0044: Rådets direktiv 90/44/EEG 
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av den 22 januari 1990 (EGT nr L 27, 
31.1.1990, s. 35) 

Utan hinder av direktivets bestämmelser 
gäller följande: 

- Sverige får behålla sin nationella lagstift
ning om köttmjöl och andra produkter som 
framställts av högriskmaterial i den mening 
som avses i artikel 3 i rådets direktiv 90/667. 
De fördragsslutande parterna skall se över 
frågan under år 1995. 

- Schweiz och Liechtenstein får behålla sin 
nationella lagstiftning om förbud mot jordnöt
ter fram till den 31 december 1994. 

5. 380 L 0511: Kommissionens direktiv 
80/511/EEG av den 2 maj 1980 om tillstånd i 
vissa fall för marknadsföring av foderbland
ningar i oförseglade förpackningar eller con
tainrar (EGT nr L 126, 21.5.1980, s. 14) 

6. 382 L 0475: Kommissionens direktiv 
82/475/EEG av den 23 juni 1982 om faststäl
lande av gruppbeteckningar för råvaror som 
får användas vid märkning av foderbland
ningar till sällskapsdjur (EGT nr L 213, 
21.7 .1982, s. 27), i dess lydelse enligt 

- 391 L 0334: Kommissionens direktiv 
91/334/EEG av den 6 juni 1991 (EGT nr L 184, 
10.7.1991, s. 27) 

- 391 L 0336: Kommissionens direktiv 
91/336/EEG av den 10 juni 1991 (EGT nr L 
185, 17.7.1991, s. 31) 

7. 386 L 0174: Kommissionens direktiv 
86117 4/EEG av den 9 april 1986 om faststäl
lande av metod för beräkning av energivärdet i 
foderblandningar till fjäderfä (EGT nr L 130, 
6.5.1986, s. 53) 

8. 391 L 0357: Kommissionens direktiv 
91/357/EEG av den 13 juni 1991 om faststäl
lande av gruppbeteckningar för råvaror som 
får användas vid märkning av foderbland
ningar till andra djur än sällskapsdjur (EGT nr 
L 185, 17.7.1991, s. 34) 

Bioproteiner och motsvarande 

9. 382 L 0471: Rådets direktiv 82/471/EEG 
av den 30 juni 1982 om vissa produkter som 
används i djurfoder (EGT nr L 213, 21.7.1982, 
s. 8), i dess lydelse enligt 

- 385 L 0509: Kommissionens andra direk
tiv 85/509/EEG av den 6 november 1985 (EGT 
nr L 314, 23.11.1985, s. 25) 

- 386 L 0530: Kommissionens direktiv 
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86/530/EEG av den 28 oktober 1986 (EGT nr 
L 312, 7.11.1986, s. 39) 

- 388 L 0485: Kommissionens direktiv 
88/485/EEG av den 26 juli 1988 (EGT nr L 
239, 30.8.1988, s. 36) 

- 389 L 0520: Kommissionens direktiv 
89/520/EEG av den 6 september 1989 (EGT nr 
L 270, 19.9.1989, s. 13) 

- 390 L 0439: Kommissionens direktiv 
90/439/EEG av den 24 juli 1990 (EGT nr L 
227, 21.8.1990, s. 33) 

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ra
men för detta avtal, tillämpas med följande 
anpassning: 

Vid tillämpningen av direktivet gäller följan
de: 

- EFTA-staterna skall senast den l januari 
1993 överlämna dokumentation om produkter 
som ingår i de grupper av mikroorganismer 
som finns upptagna under punkt 1.1 och 1.2 i 
bilagan och som är tillåtna i EFTA-staterna 
men inte i gemenskapen. Dokumentationen 
skall vara framtagen enligt riktlinjerna i direk
tiv 83/228/EEG. 

Dokumentationen skall överlämnas åtmins
tone på engelska. Dessutom skall det finnas en 
kort sammanfattning av den grundläggande 
informationen, avsedd för offentliggörande, på 
engelska, franska och tyska. 

- De nationella tillstånd som lämnats av 
EFTA-staterna skall, före den l januari 1995, 
bli föremål för beslut enligt förfarandet i artikel 
13. Tills dess att Europeiska ekonomiska ge
menskapen fattat ett beslut får EFTA-staterna 
behålla sina nationella tillstånd för varor som 
marknadsförs, på deras territorium. 

10. 383 L 0228: Rådets direktiv 83/228/EEG 
av den 18 april 1983 om riktlinjer för bedöm
ningen av vissa produkter som används i 
djurfoder (EGT nr L 126, 13.5.1983, s. 23) 

11. 385 D 0382: Kommissionens beslut 
85/382/EEG av den lO juli 1985 om förbud mot 
användning i foder av proteinprodukter som 
erhållits från Candirla-jästsvampar som odlats 
på n-alkaner (EGT nr L 217, 14.8.1985, s. 27) 

Metoder för analys och kontroll 

12. 370 L 0373: Rådets direktiv 70/373/EEG 
av den 20 juli 1970 om införande av gemens
kapsmetoder för provtagning och analys vid 
den officiella foderkontrollen (EGT nr L 170, 
3.8.1970, s. 2), i dess lydelse enligt 

- 372 L 0275: Rådets direktiv 72/275/EEG 
av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972, 
s. 39) 

13. 371 L 0250: Kommissionens första di
rektiv 711250/EEG av den 15 juni 1971 om 
gemenskapsmetoder för analys vid den offici
ella foderkontrollen (EGT nr L 155, 12.7.1971, 
s. 13), i dess lydelse enligt 

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 
81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 
246, 29.8.1981, s. 32) 

14. 371 L 0393: Kommissionens andra di
rektiv 71/393/EEG av den 18 november 1971 
om gemenskapsmetoder för analys vid den 
officiella foderkontrollen (EGT nr L 279, 
20.12.1971, s. 7), i dess lydelse enligt 

- 373 L 0047: Kommissionens direktiv 
73/47/EEG av den 5 december 1972 (EGT nr L 
83, 30.3.1973, s. 35) 

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 
81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 
246, 29.8.1981, s. 32) 

- 384 L 0004: Kommissionens direktiv 
84/4/EEG av den 20 december 1983 (EGT nr L 
15, 18.1.1984, s. 28) 

15. 372 L 0199: Kommissionens tredje direk
tiv 72/199/EEG av den 27 april 1972 om 
gemenskapsmetoder för analys vid den offici
ella foderkontrollen (EGT nr L 123, 29.5.1972, 
s. 6) i dess lydelse enligt 

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 
81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 
246, 29.8.1981, s. 32) 

- 384 L 0004: Kommissionens direktiv 
84/4/EEG av den 20 december 1983 (EGT nr L 
15, 18.1.1984, s. 28) 

16. 373 L 0046: Kommissionens fjärde di
rektiv 73/46/EEG av den 5 december 1972 om 
gemenskapsmetoder för analys vid den offici
ella foderkontrollen (EGT nr L 83, 30.3.1973, 
s. 21), i dess lydelse enligt 

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 
81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 
246, 29.8.1981, s. 32) 

17. 374 L 0203: Kommissionens femte direk
tiv 74/203/EEG av den 25 mars 1974 om 
gemenskapsmetoder för analys vid den offici
ella foderkontrollen (EGT nr L 108, 22.4.1974, 
s. 7), i dess lydelse enligt 

- 381 L 680: Kommissionens dirtilctiv 
81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 
246, 29.8.1981, s. 32) 

18. 375 L 0084: Kommissionens sjätte direk
tiv 75/84/EEG av den 20 december 1974 om 



gemenskapsmetoder för analys vid den offici
ella foderkontrollen (EGT nr L 32, 5.2.1975, s. 
26), i dess lydelse enligt 

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 
81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 
246, 29.8.1981, s. 32) 

19. 376 L 0371: Kommissionens första di
rektiv 76/371/EEG av den l mars 1976 om 
gemenskapsmetoder för provtagning vid den 
officiella foderkontrollen (EGT nr L l 02, 
15.4.1976, s. l) 

20. 376 L 0372: Kommissionens sjunde di
rektiv 76/372/EEG av den l mars 1976 om 
gemenskapsmetoder för analys vid den offici
ella foderkontrollen (EGT nr L 102, 15.4.1976, 
s. 8), i dess lydelse enligt 

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 
81/680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 
246, 29.8.1981, s. 32) 

21. 378 L 0633: Kommissionens åttonde 
direktiv 78/663/EEG av den 15 juni 1978 om 
gemenskapsmetoder för analys vid den offici
ella foderkontrollen (EGT nr L 206, 29.7.1978, 
s. 43), i dess lydelse enligt 

- 381 L 0680: Kommissionens direktiv 
811680/EEG av den 30 juli 1981 (EGT nr L 
246, 29.8.1981, s. 32) 

- 384 L 0004: Kommissionens direktiv 
84/4/EEG av den 20 december 1983 (EGT nr L 
15, 18.1.1984, s. 28) 

22. 381 L 0715: Kommissionens nionde di
rektiv 81/715/EEG av den 31 juli 1981 om 
gemenskapsmetoder för analys vid den offici
ella foderkontrollen (EGT nr L 257, 10.9.1981, 
s. 38) 

23. 384 L 0425: Kommissionens tionde di
rektiv 84/425/EEG av den 25 juli 1984 om 
gemenskapsmetoder för analys vid den offici
ella foderkontrollen (EGT nr L 238, 6.9.1984, 
s. 34) 

Främmande ämnen och produkter 

24. 374 L 0063: Rådets direktiv 74/63/EEG 
av den 17 december 1973 om främmande 
ämnen och produkter i djurfoder (EGT nr L 
38, 11.2.1974, s. 31), i dess lydelse enligt 

- 376 L 0934: Kommissionens direktiv 
76/934/EEG av den l december 1976 (EGT nr 
L 364, 31.12.1976, s. 20) 

- 380 L 0502: Rådets direktiv 80/502/EEG 
av den 6 maj 1980 (EGT nr L 124, 20.5.1980, 
s. 17) 
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- 383 L 0381: Kommissionens tredje direk
tiv 83/381/EEG av den 28 juli 1983 (EGT nr L 
222, 13.8.1983, s. 31) 

- 386 L 0299: Kommissionens fjärde direk
tiv 86/299/EEG av den 3 juni 1986 (EGT nr L 
189, 11.7.1986, s. 40) 

- 386 L 0354: Rådets direktiv 86/354/EEG 
av den 21 juli 1986 (EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 
27) 

- 387 L 0238: Kommissionens direktiv 
87/238/EEG av den l april 1987 (EGT nr L 
110, 25.4.1987, s. 25) 

- 387 L 0519: Rådets direktiv 87/519/EEG 
av den 19 oktober 1987 (EGT nr L 304, 
27.10.1987, s. 38) 

- 391 L 0126: Kommissionens direktiv 
911126/EEG av den 13 februari 1991 (EGT nr 
L 60, 7.3.1991, s. 16) 

- 391 L 0132: Rådets direktiv 911132/EEG 
av den 4 mars 1991 (EGT nr L 66, 13.3.1991, 
s. 16) 

Utan hinder av direktivets bestämmelser om 
aflatoxin får Sverige behålla sin nationella 
lagstiftning. De fördrags-slutande parterna 
skall se över frågan under år 1995. 

III VA.XTSKYDDSFRÅGOR 

Bestämmelser som rör relationer med tredje 
land och gränskontroller och som återfinns i de 
rättsakter som anges i detta kapitel i bilagan är 
inte tillämpliga. 

UTSÄDE 

RATTSAKTER SOM DET HA.NVISAS TILL 

l. GRUNDTEXTER 

l. 366 L 0400: Rådets direktiv 66/400/EEG 
av den 14 juni 1966 om marknadsföring av 
betutsäde (EGT nr 125, 11.7 .1966, s. 2290/66), 
i dess lydelse enligt 
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- 369 L 0061: Rådets direktiv 69/61/EEG 
av den 18 februari 1969 (EGT nr L 48, 
26.2.1969, s. 4) 

- 371 L 0162: Rådets direktiv 71/162/EEG 
av den30mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971, 
s. 24) 

- 372 L 0274: Rådets direktiv 72/274/EEG 
av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972, 
s. 37) 

- 372 L 0418: Rådets direktiv 72/418/EEG 
av den 6 december 1972 (EGT nr L 287, 
26.12.1972, s. 22) 

- 373 L 0438: Rådets direktiv 73/438(EEG 
av den 11 december 1973 (EGT nr L 356, 
27.12.1973, s. 79) 

- 375 L 0444: Rådets direktiv 75/444/EEG 
av den 26 juni 1975 (EGT nr L 196, 26.7.1975, 
s. 6) 

- 376 L 0331: Kommissionens första direk
tiv 76/331/EEG av den 29 mars 1976 (EGT nr 
L 83, 30.3.1976, s. 34) 

- 378 L 0055: Rådets direktiv 78/55/EEG 
av den 19 december 1977 (EGT nr L 16, 
20.1.1978, s. 23) 

- 378 L 0692: Rådets direktiv 78/692/EEG 
av den 25 juli 1978 (EGT nr L 236, 26.8.1978, 
s. 13) 

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 
87/120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT nr L 
49, 18.2.1987, s. 39) 

- 388 L 0095: Kommissionens direktiv 
88/95/EEG av den 8 januari 1988 (EGT nr L 
56, 2.3.1988, s. 42) 

- 388 L 0332: Rådets direktiv 88/332/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151, 17.6.1988, 
s. 82) 

- 388 L 0380: Rådets direktiv 88/380/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187, 16.7.1988, 
s. 31) 

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG 
av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 
17.12.1990, s. 48) 

2. 366 L 0401: Rådets direktiv 66/401/EEG 
av den 14 juni 1966 om marknadsföring av 
utsäde av foderväxter (EGT nr 125, 11.7.1966, 
s. 2298), i dess lydelse enligt 

- l 72 B: Anslutningsakten för Danmark, 
Irland och Storbritannien (EGT nr L 73, 
27 .3.1972, s. 76) 

- 378 L 0055: Rådets direktiv 78/55/EEG 
av den 19 december 1977 (EGT nr L 16, 
20.1.1978, s. 23) 

- 378 L 0386: Kommissionens första direk-

tiv 78/386/EEG av den 18 april 1978 (EGT nr 
L 113, 25.4.1978, s. l) 

- 378 L 0692: Rådets direktiv 78/692/EEG 
av den 25 juli 1978 (EGT nr L 236, 26.8.1978, 
s. 13) 

- 378 L 1020: Rådets direktiv 78/1020/EEG 
av den 5 december 1978 (EGT nr L 350, 
14.12.1978, s. 27) 

- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 
79/641/EEG av den 27 juni 1979 (EGT nr L 
183, 19.7.1979, s. 13) 

- 379 L 0692: Rådets direktiv 79/692/EEG 
av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979, 
s. l) 

- 380 L 0754: Kommissionens direktiv 
801754/EEG av den 17 juli 1980 (EGT nr L 
207, 9.8.1980, s. 36) 

- 381 L 0126: Kommissionens direktiv 
81/126(EEG av den 16 februari 1981 (EGT nr 
L 67, 12.3.1981, s. 36) 

- 382 L 0287: Kommissionens direktiv 
82/287/EEG av den 13 april 1982 (EGT nr L 
131, 13.5.1982, s. 24) 

- 385 L 0038: Kommissionens direktiv 
85/38/EEG av den 14 december 1984 (EGT nr 
L 16, 19.1.1985, s. 41) 

- 385 D 0370: Kommissionens beslut 
85/370/EEG av den 8 juli 1985 (EGT nr L 209, 
6.8.1985, s. 41) 

- 386 D 0153: Kommissionens beslut 
86/153/EEG av den 25 mars 1986 (EGT nr L 
115, 3.5.1986, s. 26) 

- 386 L 0155: Rådets direktiv 86/155/EEG 
av den 22 april 1986 (EGT nr L 118, 7.5.1986, 
s. 23) 

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 
87/120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT nr 
49, 18.2.1987, s. 39) 

- 387 L 0480: Kommissionens direktiv 
87/480/EEG av den 9 september 1987 (EGT nr 
L 273, 26.9.1987, s. 43) 

- 388 L 0332: Rådets direktiv 88/332/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151, 17.6.1988, 
s. 82) 

- 388 L 0380: Rådets direktiv 88/380/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187, 16.7.1988, 
s. 31) 

- 389 L 0100: Kommissionens direktiv 
89/100/EEG av den 20 januari 1989 (EGT nr L 
38, 10.2.1989, s. 36) 

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG 
av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 
17.12.1990, s. 48) 
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Utan hinder av direktivets bestämmelser 
gäller följande: 

a) Finland får, fram till och med den 31 
december 1996, om inte de fördragsslutande 
parterna kommit överens om annat, tillåta 
marknadsföring på sitt territorium av 

- utsäde som producerats inom landet och 
som inte uppfyller Europeiska ekonomiska 
gemenskapens krav i fråga om grobarhet, 

- alla typer av utsäde som ingår i kategorin 
"handelsutsäde" ("kauppasiemen" /"handelsut
säde") enligt definitionen i den nuvarande 
finska lagstiftningen. 

b) Norge får, fram till och med den 31 
december 1996, om inte de fördragsslutande 
parterna kommit överens om annat, tillåta 
marknadsföring på sitt territorium av utsäde 
som är producerat inom landet och som inte 
uppfyller Europeiska ekonomiska gemenska
pens krav i fråga om grobarhet. 

3. 366 L 0402: Rådets direktiv 66/402/EEG 
av den 14 juni 1966 om marknadsföring av 
utsäde av stråsäd (EGT nr 125, 11.7 .1966, s. 
2309/66), i dess lydelse enligt 

- 369 L 0060: Rådets direktiv 69/60/EEG av 
den 18 februari 1969 (EGT nr L 48, 26.2.1969, 
s. l) 

- 371 L 0162: Rådets direktiv 711162/EEG 
av den30mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971, 
s. 24) 

- 1 72 B: Anslutningsakten för Danmark, 
Irland och Storbritannien (EGT nr L 73, 
27.3.1972, s. 76) 

- 372 L 0274: Rådets direktiv 72/274/EEG 
av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972, 
s. 37) 

- 372 L 0418: Rådets direktiv 74/418/EEG 
av den 6 december 1972 (EGT nr L 287, 
26.12.1972, s. 22) 

- 373 L 0438: Rådets direktiv 73/438/EEG 
av den 11 december 1973 (EGT nr L 356, 
27.12.1973, s. 79) 

- 375 L 0444: Rådets direktiv 75/444/EEG 
av den 26 juni 1975 (EGT nr L 196, 26.7.1975, 
s. 6) 

- 378 L 0055: Rådets direktiv 78/55/EEG 
av den 19 december 1977 (EGT nr L 16, 
20.1.1978, s. 23) 

- 378 L 0387: Kommissionens första direk
tiv 78/387/EEG av den 18 april 1978 (EGT nr 
L 113, 25.4.1978, s. 13) 

- 378 L 0692: Rådets direktiv 78/692/EEG 
av den 25 juli 1978 (EGT nr L 236, 26.8.1978, 
s. 13) 
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- 378 L 1020: Rådets direktiv 78/1 020/EEG 
av den 5 december 1978 (EGT nr L 350, 
14.12.1978, s. 27) 

- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 
79/641/EEG av den 27 juni 1979 (EGT nr L 
183, 19.7.1979, s. 13) 

- 379 L 0692: Rådets direktiv 79/692/EEG 
av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979, 
s. l) 

- 381 L 0126: Kommissionens direktiv 
811126/EEG av den 16 februari 1981 (EGT nr 
L 67, 12.3.1981, s. 36) 

- 386 D 0153: Kommissionens beslut 
861153/EEG av den 25 mars 1986 (EGT nr L 
115, 3.5.1986, s. 26) 

- 386 L 0155: Rådets direktiv 86/155/EEG 
av den 22 april 1986 (EGT nr L 118, 7.5.1986, 
s. 23) 

- 386 L 0320: Kommissionens direktiv 
86/320/EEG av den 20 juni 1986 (EGT nr L 
200, 23.7.1986, s. 38) 

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 
871120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT nr L 
49, 18.2.1987, s. 39) 

- 388 L 0332: Rådets direktiv 88/332/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151, 17.6.1988, 
s. 82) 

- 388 L 0380: Rådets direktiv 88/380/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187, 16.7.1988, 
s. 31) 

- 388 L 0506: Kommissionens direktiv 
88/506/EEG av den 13 september 1988 (EGT 
nr L 274, 6.10.1988, s. 44) 

- 389 D 0101: Kommissionens beslut 
891101/EEG av den 20 januari 1989 (EGT nr L 
38, 10.2.1989, s. 37) 

- 389 L 0002: Kommissionens direktiv 
8912/EEG av den 15 december 1988 (EGT nr L 
5, 7.1.1989, s. 31) 

- 390 L 0623: Kommissionens direktiv 
90/623/EEG av den 7 november 1990 (EGT nr 
L 333, 30.11.1990, s. 65) 

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG 
av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 
17.12.1990, s. 48) 

Utan hinder av direktivets bestämmelser 
gäller följande: 

a) Finland får, fram till och med den 31 
december 1996, om inte de fördragsslutande 
parterna kommer överens om annat, tillåta 
marknadsföring på sitt territorium av 

- utsäde av arterna havre, korn, vete och 
råg som inte uppfyller kraven i detta direktiv i 
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fråga om största antal utsädesgenerationer av 
kategorin "certifikatutsäde" ("valiosiemen" /"e
litutsäde"), 

- utsäde som är producerat inom landet 
och som inte uppfyller Europeiska ekonomiska 
gemenskapens krav i fråga om grobarhet, 

- utsäde av alla arter av kategorin "han
delsutsäde" ("kauppasiemen" /"handelsutsä
de") enligt definitionen i nuvarande finsk lag
stiftning. 

b) Norge får, fram till och med den 31 
december 1996, om inte de fördragsslutande 
parterna kommer överens om annat, tillåta 
marknadsföring på sitt territorium av utsäde 
som producerats inom landet och som inte 
uppfyller Europeiska ekonomiska gemenska
pens krav i fråga om grobarhet. 

4. 369 L 0208: Rådets direktiv 69/208/EEG 
av den 30 juni 1969 om marknadsföring av 
utsäde från olje- och fiberväxter (EGT nr L 
169, 10.7.1969, s. 3), i dess lydelse enligt 

- 371 L 0162: Rådets direktiv 711162/EEG 
av den30mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971, 
s. 24) 

- 372 L 0274: Rådets direktiv 72/274/EEG 
av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972, 
s. 37) 

- 372 L 0418: Rådets direktiv 72/418/EEG 
av den 6 december 1972 (EGT nr L 287, 
26.12.1972, s. 22) 

- 373 L 0438: Rådets direktiv 73/438/EEG 
av den 11 december 1973 (EGT nr L 356, 
27.12.1973, s. 79) 

- 375 L 0444: Rådets direktiv 75/444/EEG 
av den 26 juni 1975 (EGT nr L 196, 26.7.1975, 
s. 6) 

- 378 L 0055: Rådets direktiv 78/55/EEG 
av den 19 december 1977 (EGT nr L 16, 
20.1.1978, s. 23) 

- 378 L 0388: Kommissionens första direk
tiv 78/388/EEG av den 18 april 1978 (EGT nr 
L 113, 25.4.1978, s. 20) 

- 378 L 0692: Rådets direktiv 78/692/EEG 
av den 25 juli 1978 (EGT nr L 236, 26.8.1978, 
s. 13) 

- 378 L 1020: Rådets direktiv 7811020/EEG 
av den 5 december 1978 (EGT nr L 350, 
14.12.1978, s. 27) 

- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 
79/641/EEG av den 27 juni 1979 (EGT nr L 
183, 19.7.1979, s. 13) 

- 380 L 0304: Kommissionens direktiv 
80/304/EEG av den 25 februari 1980 (EGT nr 
L 68, 14.3.1980, s. 33) 

- 381 L 0126: Kommissionens direktiv 
81/126/EEG av den 16 februari 1981 (EGT nr 
L 67, 12.3.1981, s. 36) 

- 382 L 0287: Kommissionens direktiv 
82/287/EEG av den 13 april 1982 (EGT nr L 
131, 13.5.1982, s. 24) 

- 382 L 0727: Rådets direktiv 82/727 /EEG 
av den 25 oktober 1982 (EGT nr L 310, 
6.11.1982, s. 21) 

- 382 L 0859: Kommissionens direktiv 
82/859/EEG av den 2 december 1982 (EGT nr 
L 357, 18.12.1982, s. 31) 

- 386 L 0155: Rådets direktiv 86/155/EEG 
av den 22 april 1986 (EGT nr L 118, 7.5.1986, 
s. 23) 

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 
87/120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT nr L 
49, 18.2.1987, s. 39) 

- 387 L 0480: Kommissionens direktiv 
87/480/EEG av den 9 september 1987 (EGT nr 
L 273, 26.9.1987, s. 43) 

- 388 L 0332: Rådets direktiv 88/332/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151, 17.6.1988, 
s. 82) 

- 388 L 0380: Rådets direktiv 88/380/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187, 16.7.1988, 
s. 31) 

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG 
av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 
17.12.1990, s. 48) 

5. 370 L 0457: Rådets direktiv 70/457/EEG 
av den 29 september 1970 om den gemensam
ma sortlistan för lantbruksväxter (EGT nr L 
225, 12.10.1970, s. l), i dess lydelse enligt 

- 372 L 0418: Rådets direktiv 72/418/EEG 
av den 6 december 1972 (EGT nr L 287, 
26.12.1972, s. 22) 

- 373 L 0438: Rådets direktiv 73/438/EEG 
av den 11 december 1973 (EGT nr L 356, 
27.12.1973, s. 79) 

- 376 D 0687: Kommissionens beslut 
76/687/EEG av den 30 juni 1976 (EGT nr L 
235, 26.8.1976, s. 21) 

- 378 D 0122: Kommissionens beslut 
78/122/EEG av den 28 december 1977 (EGT nr 
L 41, 11.2.1978, s. 34) 

- 379 D 0095: Kommissionens beslut 
79/95/EEG av den 29 december 1978 (EGT nr 
L 22, 31.1.1979, s. 21) 

- 379 L 0692: Rådets direktiv 79/692/EEG 
av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979, 
s. l) 

- 379 L 0967: Rådets direktiv 79/967 /EEG 



av den 12 november 1979 (EGT nr L 293, 
20.11.1979, s. 16) 

- 381 D 0436: Kommissionens beslut 
811436/EEG av den 8 maj 1981 (EGT nr L 167, 
24.6.1981, s. 29) 

- 381 D 0888: Kommissionens beslut 
811888/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr 
L 324, 12.11.1981, s. 28) 

- 382 D 0041: Kommissionens beslut 
82/4l(EEG av den 29 december 1981 (EGT nr 
L 16, 22.1.1982, s. 50) 

- 383 D 0297: Kommissionens beslut 
83/297/EEG av den 6 juni 1983 (EGT nr L 157, 
15.6.1983, s. 35) 

- 386 L 0155: Rådets direktiv 861155/EEG 
av den 22 april 1986 (EGT nr L 118, 7.5.1986, 
s. 23) 

- 388 L 0380: Rådets direktiv 88/380/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187, 16.7.1988, 
s. 31) 

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG 
av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 
17.12.1990, s. 48) 

Utan hinder av direktivets bestämmelser 
gäller följande: 

- De fördragsslutande parterna skall från 
ikraftträdandet av avtalet tillsammans utarbeta 
en gemensam sortlista som också inbegriper 
sådana sorter från EFTA-staterna som uppfyl
ler direktivets krav. De skall sträva efter att få 
den gemensamma sortlistan fårdig senast den 
31 december 1995. 

- Innan den gemensamt utarbetade sortlis
tan trätt i kraft skall EFTA-staterna fortsätta 
att tillämpa nationella sortlistor. 

6. 370 L 0458: Rådets direktiv 70/458/EEG 
av den 29 september 1970 om marknadsföring 
av utsäde av köksväxter (EGT nr L 225, 
12.10.1970, s. 7), i dess lydelse enligt 

- 371 L 0162: Rådets direktiv 711162/EEG 
av den30mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971, 
s. 24) 

- 372 L 0274: Rådets direktiv 72/274/EEG 
av den 20 juli 1972 (EGT nr L 171, 29.7.1972, 
s. 37) 

- 372 L 0418: Rådets direktiv 72/418/EEG 
av den 6 december 1972 (EGT nr L 287, 
26.12.1972, s. 22) 

- 373 L 0438: Rådets direktiv 73/438/EEG 
av den 11 december 1973 (EGT nr L 356, 
27.12.1973, s. 79) 

- 376 L 0307: Rådets direktiv 76/307/EEG 
av den 15mars 1976 (EGT nr L 72, 18.3.1976, 
s. 16) 
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- 378 L 0055: Rådets direktiv 78/55 EEG 
av den 19 december 1977 (EGT nr L 16, 
20.1.1978, s. 23) 

- 378 L 0692: Rådets direktiv 78/692/EEG 
av den 25 juli 1978 (EGT nr L 236, 26.8.1978, 
s. 13) 

- 379 D 0355: Kommissionens beslut 
79/355/EEG av den 20 mars 1979 (EGT nr L 
84, 4.4.1979, s. 23) 

- 379 L 0641: Kommissionens direktiv 
79/641/EEG av den 27 juni 1979 (EGT nr L 
183, 19.7.1979, s. 13) 

- 379 L 0692: Rådets direktiv 79/692/EEG 
av den 24 juli 1979 (EGT nr L 205, 13.8.1979, 
s. l) 

- 379 L 0967: Rådets direktiv 79/967 /EEG 
av den 12 november 1979 (EGT nr L 293, 
20.11.1979, s. 16) 

- 381 D 0436: Kommissionens beslut 
81/436/EEG av den 8 maj 1981 (EGT nr L 167, 
24.6.1981, s. 29) 

- 381 D 0888: Kommissionens beslut 
811888/EEG av den 19 oktober 1981 (EGT nr 
L 324, 12.11.1981, s. 28) 

- 387 L 0120: Kommissionens direktiv 
871120/EEG av den 14 januari 1987 (EGT nr L 
49, 18.2.1987, s. 39) 

- 387 L 0481: Kommissionens direktiv 
87/481/EEG av den 9 september 1987 (EGT nr 
L 273, 26.9.1987, s. 45) 

- 388 L 0332: Rådets direktiv 88/332/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 151, 17.6.1988, 
s. 82) 

- 388 L 0380: Rådets direktiv 88/380/EEG 
av den 13 juni 1988 (EGT nr L 187, 16.7.1988, 
s. 31) 

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EEG 
av den 4 december 1990 (EGT nr L 353, 
17.12.1990, s. 48) 

7. 372 L 0168: Kommissionens direktiv 
72/168/EEG av den 14 april 1972 om faststäl
lande av egenskaper och minimikrav för besikt
ning av sorter av köksväxter (EGT nr L l 03, 
2.5 .1972, s. 6) 

8. 372 L 0180: Kommissionens direktiv 
72/180/EEG av den 14 april 1972 om faststäl
lande av egenskaper och minimikrav för kon
troll av sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 
108, 8.5.1972, s. 8) 

9. 374 L 0268: Kommissionens direktiv 
74/268/EEG av den 2 maj 1974 med särskilda 
krav rörande förekomst av flyghavre (Avena 
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fatua) i utsäde av foderväxter och stråsäd 
(EGT nr L 141, 24.5.1974, s. 19), i dess lydelse 
enligt 

- 378 L 0511: Kommissionens direktiv 
78/511/EEG av den 24 maj 1978 (EGT nr L 
157, 15.6.1978, s. 34) 

2. TILLÄMPNINGsTEXTER 

l O. 375 L 0502: Kommissionens direktiv 
75/502/EEG av den 25 juli 1975 om begräns
ning av marknadsföringen av utsäde av ängsg
röe (Poa pratensis L.) till utsäde som blivit 
officiellt godkänt som "basutsäde" eller "certi
fikatutsäde" (EGT nr L 228, 29.8.1975, s. 23) 

11. 380 D 0755: Kommissionens beslut 
80/755/EEG av den 17 juli 1980 om tillstånd att 
trycka föreskriven information med outplånlig 
text på förpackningar med utsäde av stråsäd 
(EGT nr L 207, 9 .8.1980, s. 37), i dess lydelse 
enligt 

- 381 D 0109: Kommissionens beslut 
81/109/EEG av den 10 februari 1981 (EGT nr 
L 64, 11.3.1981, s. 13) 

12. 381 D 0675: Kommissionens beslut 
81/675/EEG av den 28 juli 1981 som fastställer 
att vissa förseglingssystem är avsedda för "en
gångsbruk", i den mening som avses i rådets 
direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 
66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG 
(EGT nr L 246, 29.8.1981, s. 26), i dess lydelse 
enligt 

- 386 D 0563: Kommissionens beslut 
86/563/EEG av den 12 november 1986 (EGT nr 
L 327, 22.12.1986, s. 50) 

13. 386 L 0109: Kommissionens direktiv 
861109/EEG av den 27 februari 1986 om 
begränsning av marknadsföringen av utsäde av 
vissa arter av foderväxter samt olje- och fiber
växte! till sådant utsäde som officiellt godkänts 
som "basutsäde" eller "certifikatutsäde" (EGT 
nr L 93, 8.4.1986, s. 21), i dess lydelse enligt 

- 389 L 0424: Kommissionens direktiv 
89/424/EEG av den 30 juni 1989 (EGT nr L 
196, 12.7.1989, s. 50) 

- 391 L 0376: Kommissionens direktiv 
911376/EEG av den 25 juni 1991 (EGT nr L 
203, 26.7.1991, s. 108) 

14. 387 D 0309: Kommissionens beslut 
87/309/EEG av den 2 juni 1987 om tillstånd att 
trycka föreskriven information med outplånlig 

text på förpackningar av utsäde av vissa 
foderväxtarter (EGT nr L 155, 16.6.1987, s. 
26), i dess lydelse enligt 

- 388 D 0493: Kommissionens beslut 
88/493/EEG av den 8 september 1988 (EGT nr 
L 261, 21.9.1988, s. 27) 

15. 389 L 0014: Kommissionens direktiv 
89/14/EEG av den 15 december 1988 om 
fastställande av grupper av sorter av mangold 
och rödbeta med avseende på villkoren för 
grödans fribelägenhet enligt bilaga l till rådets 
direktiv 70/458/EEG om marknadsföring av 
utsäde av köksväxter (EGT nr L 8, 11.1.1989, 
s. 9) 

16. 389 D 0374: Kommissionens beslut 
89/374/EEG av den 2 juni 1989 om anordnande 
av ett tillfälligt experiment enligt rådets direktiv 
66/402/EEG om marknadsföring av utsäde av 
stråsäd, för att fastställa de villkor som skall 
uppfyllas beträffande grödan och utsädet av 
hybridråg (EGT nr L 166, 16.6.1989, s. 66) 

17. 389 D 0540: Kommissionens beslut 
89/540/EEG av den 22 september 1989 om 
anordnande av ett tillfälligt experiment med 
marknadsföring av utsäde och förökningsma
terial (EGT nr L 286, 4.10.1989, s. 24) 

18. 390 D 0639: Kommissionens beslut 
90/639/EEG av den 12 november 1990 om 
fastställande av namn på de sorter som här
stammar från sorter av köksväxtarter, förteck
nade i beslut 89/7 /EEG (EGT nr L 348, 
12.12.1990, s. l) 

3. RÄTTSAKTER SOM EFTA-STATERNA 
OCH EFTA:s ÖVER V AKNINGSMYN
DIGHET SKALL TA VEDERBÖRLIG 
HÄNSYN TILL 

19. 370 D 0047: Kommissionens beslut 
70/47/EEG av den 22 december 1969 om 
tillstånd för Frankrike att, för vissa arter, inte 
behöva tillämpa rådets direktiv av den 14 juni 
1966 om marknadsföring av utsäde av foder
växter och stråsäd (EGT nr L 13, 19.1.1970, s. 
26), i dess senaste lydelse enligt 

- 380 D 0301: Kommissionens beslut 
80/301/EEG av den 25 februari 1980 (EGT nr 
L 68, 14.3.1980, s. 30) 

20. 373 D 0083: Rådets beslut 73/83/EEG av 
den 26 mars 1973 om jämförbarhet vid fältbe
siktning av utsädesproducerande grödor i Dan-



mark, Irland och Storbritannien (EGT nr L 
106, 20.4.1973, s. 9), i dess lydelse enligt 

- 374 D 0350: Rådets beslut 74/350/EEG 
av den 27 juni 1974 (EGT nr L 191, 15.7.1974, 
s. 27) 

21. 373 D 0188: Kommissionens beslut 
731188/EEG av den 4 juni 1973 om tillstånd för 
Storbritannien att, för vissa arter, inte behöva 
tillämpa rådets direktiv av den 29 september 
1970 om marknadsföring av utsäde av köks
växter (EGT nr L 194, 16.7.1973, s. 16) 

22. 374 D 0005: Kommissionens beslut 
74/5/EEG av den 6 december 1973 om tillstånd 
för Danmark att, för vissa arter, inte behöva 
tillämpa rådets direktiv av den 14 juni 1966 om 
marknadsföringen av utsäde av stråsäd (EGT 
nr L 12, 15.1.1974, s. 13) 

23. 374 D 0269: Kommissionens beslut 
74/269/EEG av den 2 maj 1974 om tillstånd för 
vissa medlemsstater att anta strängare bestäm
melser för flyghavre (Avena fatua) i utsäde av 
foderväxter och stråsäd (EGT nr L 141, 
24.5.1974, s. 20), i dess lydelse enligt 

- 378 D 0512: Kommissionens beslut 
78/512/EEG av den 24 maj 1978 (EGT nr L 
157, 15.6.1978, s. 35) 

24. 374 D 0358: Kommissionens beslut 
74/358/EEG av den 13 juni 1974 om tillstånd 
för Irland att, för vissa arter, inte behöva 
tillämpa rådets direktiv av den 29 september 
1970 om marknadsföring av utsäde av köks
växter (EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 15), i dess 
lydelse enligt 

- 390 D 0209: Kommissionens beslut 
90/209/EEG av den 19 april 1990 (EGT nr L 
l 08, 28.4.1990, s. l 04) 

25. 374 D 0360: Kommissionens beslut 
74/360/EEG av den 13 juni 1974 om tillstånd 
för Storbritannien att, för vissa arter, inte 
behöva tillämpa rådets direktiv av den 30 juni 
1969 om marknadsföring av utsäde av olje- och 
fiberväxter (EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 18) 

26. 374 D 0361: Kommissionens beslut 
74/361/EEG av den 13 juni 1974 om tillstånd 
för Storbritannien att, för vissa arter, inte 
behöva tillämpa rådets direktiv av den 14 juni 
1966 om marknadsföring av utsäde av stråsäd 
(EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 19) 

27. 374 D 0362: Kommissionens beslut 
74/362/EEG av den 13 juni 1974 om tillstånd 
för Storbritannien att, för vissa arter, inte 
behöva tillämpa rådets direktiv av den 14 juni 
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1966 om marknadsföring av utsäde av foder
växter (EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 20) 

28. 374 D 0366: Kommissionens beslut 
74/366/EEG av den 13 juni 1974 om tillfälligt 
medgivande för Frankrike att förbjuda mark
nadsföring, i Frankrike, av brytbönor av sorten 
"Sim" (EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 24) 

29. 374 D 0367: Kommissionens beslut 
74/367/EEG av den 13 juni 1974 om tillfålligt 
medgivande för Frankrike att förbjuda mark
nadsföring, i Frankrike, av brytbönor av sorten 
"Dustor" (EGT nr L 196, 19.7.1974, s. 25) 

30. 374 D 0491: Kommissionens beslut 
74/491/EEG av den 17 september 1974 om 
tillstånd för Danmark att, för vissa arter, inte 
behöva tillämpa rådets direktiv av den 30 juni 
1969 om marknadsföring av utsäde av olje- och 
fiberväxter (EGT nr L 267, 3.10.1974, s. 18) 

31. 374 D 0531: Kommissionens beslut 
74/531/EEG av den 16 oktober 1974 om 
tillstånd för Nederländerna att anta strängare 
bestämmelser för flyghavre (Avena fatua) i 
utsäde av stråsäd (EGT nr L 299, 7.11.1974, s. 
13) 

32. 374 D 0532: Kommissionens beslut 
74/532/EEG av den 16 oktober 1974 om 
tillstånd för Irland att, för vissa arter, inte 
behöva tillämpa rådets direktiv av den 14 juni 
1966 om marknadsföring av utsäde av foder
växter och stråsäd samt av rådets direktiv av 
den 30 juni 1969 om marknadsföring av utsäde 
av olje- och fiberväxter (EGT nr L 299, 
7.11.1974, s. 14) 

33. 375 D 0577: Kommissionens beslut 
75/577/EEG av den 30 juni 1975 om tillstånd 
för Frankrike att begränsa marknadsföringen 
av utsäde och groddplantor av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 253, 30.9.1975, s. 
41) 

34. 375 D 0578: Kommissionens beslut 
75/578/EEG av den 30 juni 1975 om tillstånd 
för Luxemburg att begränsa marknadsföringen 
av utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter 
(EGT nr L 253, 30.9.1975, s. 45), i dess lydelse 
enligt 

- 378 D 0285: Kommissionens beslut 
78/285/EEG av den 22 februari 1978 (EGT nr 
L 74, 16.3.1978, s. 29) 

35. 375 D 0752: Kommissionens beslut 
75/752/EEG av den 20 november 1975 om 
tillstånd för Storbritannien att, för vissa köks
växter, inte behöva tillämpa rådets direktiv 
70/458/EEG (EGT nr L 319, 10.12.1975, s. 12) 

36. 376 D 0219: Kommissionens beslut 
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76/219/EEG av den 30 december 1975 om 
tillstånd för Frankrike att begränsa marknads
föringen av utsäde eller förökningsmaterial av 
vissa sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 46, 
21.2.1975, s. 30) 

37. 376 D 0221: Kommissionens beslut 
76/221/EEG av den 30 december 1975 om 
tillstånd för Luxemburg att begränsa mark
nadsföringen av utsäde eller förökningsmaterial 
av vissa sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 
46, 21.2.1976, s. 33) 

38. 376 D 0687: Kommissionens beslut 
76/687/EEG av den 30 juni 1976 om tillstånd 
för Förbundsrepubliken Tyskland att begränsa 
marknadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 235, 26.8.1976, s. 
21 ), i dess lydelse enligt 

- 378 D 0615: Kommissionens beslut 
78/615/EEG av den 23 juni 1978 (EGT nr L 
198, 22.7.1978, s. 12) 

39. 376 D 0688: Kommissionens beslut 
76/688/EEG av den 30 juni 1976 om tillstånd 
för Frankrike att begränsa marknadsföringen 
av utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter 
(EGT nr L 235, 26.8.1976, s. 24) 

40. 376 D 0689: Kommissionens beslut 
76/689/EEG av den 30 juni 1976 om tillstånd 
för Luxemburg att begränsa marknadsföringen 
av utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter 
(EGT nr L 235, 26.8.1976, s. 27) 

41. 376 D 0690: Kommissionens beslut 
76/690/EEG av den 30 juni 1976 om tillstånd 
för Storbritannien att begränsa marknadsfö
ringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 235, 26.8.1976, s. 29) 

42. 377 D 0147: Kommissionens beslut 
771147/EEG av den 29 december 1976 om 
tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att 
begränsa marknadsföringen av utsäde av vissa 
sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 47, 
18.2.1977, s. 66) 

43. 377 D 0149: Kommissionens beslut 
771149/EEG av den 29 december 1976 om 
tillstånd för Frankrike att begränsa marknads
föringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 70) 

44. 377 D 0150: Kommissionens beslut 
77/150/EEG av den 29 december 1976 om 
tillstånd för Frankrike att begränsa marknads
föringen av en viss sort av stråsäd (EGT nr L 
47, 18.2.1977, s. 72) 

45. 377 D 0282: Kommissionens beslut 
77/282/EEG av den 30mars 1977 om tillstånd 

för Frankrike att begränsa marknadsföringen 
av utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter 
(EGT nr L 95, 19.4.1977, s. 21) 

46. 377 D 0283: Kommissionens beslut 
77/283/EEG av den 30 mars 1977 om tillstånd 
för Storbritannien att begränsa marknadsfö
ringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 95, 19.4.1977, s. 23) 

47. 377 D 0406: Kommissionens beslut 
77/406/EEG av den l juni 1977 om tillstånd för 
Förbundsrepubliken Tyskland att begränsa 
marknadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 148, 16.6.1977, s. 
25) 

48. 378 D 0124: Kommissionens beslut 
78/124/EEG av den 28 december 1977 om 
tillstånd för Luxemburg att begränsa mark
nadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 41, 11.2.1978, s. 38) 

49. 378 D 0126: Kommissionens beslut 
781126/EEG av den 28 december 1977 om 
tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att 
begränsa marknadsföringen av utsäde av vissa 
sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 41, 
11.2.1978, s. 41) 

50. 378 D 0127: Kommissionens beslut 
78/127/EEG av den 28 december 1977 om 
tillstånd för Frankrike att begränsa marknads
föringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 41, 11.2.1978, s. 43) 

51. 378 D 0347: Kommissionens beslut 
78/347/EEG av den 30 mars 1978 om tillstånd 
för Storbritannien att begränsa marknadsfö
ringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 99, 12.4.1978, s. 26) 

52. 378 D 0348: Kommissionens beslut 
78/348/EEG av den 30 mars 1978 om tillstånd 
för Frankrike att begränsa marknadsföringen 
av utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter 
(EGT nr L 99, 12.4.1978, s. 28) 

53. 378 D 0349: Kommissionens beslut 
78/349/EEG av den 30mars 1978 om tillstånd 
för Förbundsrepubliken Tyskland att begränsa 
marknadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 99, 12.4.1978, s. 30) 

54. 379 D 0092: Kommissionens beslut 
79/92/EEG av den 29 december 1978 om 
tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att 
begränsa marknadsföringen av utsäde av vissa 
sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 22, 
31.1.1979, s. 14) 

55. 379 D 0093: Kommissionens beslut 
79/93/EEG av den 29 december 1978 om 
tillstånd för Storbritannien att begränsa mark-



nadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 22, 31.1.1979, s. 17) 

56. 379 D 0094: Kommissionens beslut 
79/94/EEG av den 29 december 1978 om 
tillstånd för Frankrike att begränsa marknads
föringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 22, 31.1.1979, s. 19) 

57. 379 D 0348: Kommissionens beslut 
79/348/EEG av den 14mars 1979 om tillstånd 
för Frankrike att begränsa marknadsföringen 
av utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter 
(EGT nr L 84, 4.4.1979, s. 12) 

58. 379 D 0355: Kommissionens beslut 
79/355/EEG av den 20mars 1979 om tillstånd 
för Danmark att, för vissa arter, inte behöva 
tillämpa rådets direktiv 70/458/EEG om mark
nadsföring av utsäde av köksväxter (EGT nr L 
84, 4.4.1979, s. 23) 

59. 380 D 0128: Kommissionens beslut 
80/128/EEG av den 28 december 1979 om 
tillstånd för Storbritannien att begränsa mark
nadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 29, 6.2.1980, s. 35) 

60. 380 D 0446: Kommissionens beslut 
80/446/EEG av den 31 mars 1980 om tillstånd 
för Storbritannien att begränsa marknadsfö
ringen av utsäde av en viss sort av lantbruks
växter (EGT nr L 110, 29.4.1980, s. 23) 

61. 380 D 0512: Kommissionens beslut 
80/512/EEG av den 2 maj 1980 om tillstånd för 
Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Lu
xemburg, Nederländerna och Storbritannien 
att inte behöva tilllämpa villkoren i rådets 
direktiv 66/401/EEG. om marknads-föring av 
utsäde av foderväxter, då det gäller vikten på 
prover för bestämning av fröer av snärja 
(Cuscuta) (EGT nr L 126, 21.5.1980, s. 15) 

62. 380 D 1359: Kommissionens beslut 
80/1359/EEG av den 30 december 1980 om 
tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att 
begränsa marknadsföringen av utsäde av vissa 
sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 384, 
31.12.1980, s. 42) 

63. 380 D 1360: Kommissionens beslut 
80/1360/EEG av den 30 december 1980 om 
tillstånd för Frankrike att begränsa marknads
föringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 384, 31.12.1980, s. 44) 

64. 380 D 1361: Kommissionens beslut 
8011361/EEG av den 30 december 1980 om 
tillstånd för Storbritannien att begränsa mark-
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nadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 384, 31.12.1980, s. 
46) 

65. 381 D 0277: Kommissionens beslut 
81/277/EEG av den 31 mars 1981 om tillstånd 
för Frankrike att begränsa marknadsföringen 
av utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter 
(EGT nr L 123, 7.5.1981, s. 32) 

66. 381 D 0436: Kommissionens beslut 
81/436/EEG av den 8 maj 1981 om tillstånd för 
Storbritannien att förlänga tidsgränsen för 
godkännande av vissa sorter av lantbruksväx
ter och köksväxter (EGT nr L 167, 24.6.1981, 
s. 29) 

67. 382 D 0041: Kommissionens beslut 
82/41/EEG av den 29 december 1981 om 
tillstånd för Storbritannien att begränsa mark
nadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 16, 22.1.1982, s. 50) 

68. 382 D 0947: Kommissionens beslut 
82/947/EEG av den 30 december 1982 om 
tillstånd för Storbritannien att begränsa mark
nadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 383, 31.12.1982, s. 
23), i dess lydelse enligt 

- 388 D 0625: Kommissionens beslut 
88/625/EEG av den 8 december 1988 (EGT nr 
L 347, 16.12.1988, s. 74) 

69. 382 D 0948: Kommissionens beslut 
82/948/EEG av den 30 december 1982 om 
tillstånd för Frankrike att begränsa marknads
föringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 383, 31.12.1982, s. 25) 

70. 382 D 0949: Kommissionens beslut 
82/949/EEG av den 30 december 1982 om 
tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att 
begränsa marknadsföringen av utsäde av vissa 
sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 383, 
31.12.1982, s. 27) 

71. 384 D 0019: Kommissionens beslut 
84119/EEG av den 22 december 1983 om 
tillstånd för Frankrike att begränsa marknads
föringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 18, 21.1.1984, s. 43) 

72. 384 D 0020: Kommissionens beslut 
84/20/EEG av den 22 december 1983 om 
tillstånd för Storbritannien att begränsa mark
nads-föringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 18, 21.1.1984, s. 45) 

73. 384 D 0023: Kommissionens beslut 
84/23/EEG av den 22 december 1983 om 
tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att 
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begränsa marknadsföringen av utsäde av vissa 
sorter av lantbruks-växter (EGT nr L 20, 
25.1.1984, s. 19) 

74. 385 D 0370: Kommissionens beslut 
85/370/EEG av den 8 juli 1985 om tillstånd för 
Nederländerna att fastställa nivån på sortren
hetsstandarden som fastställts i bilaga 2 till 
rådets direktiv 66/401/EEG för utsäde av apo
miktiska enklonssorter av ängsgröe (Poa pra
tensis), också på grundval av resultaten av frö
och groddplantsundersökning (EGT nr L 209, 
6.8.1985, s. 41) 

75. 385 D 0623: Kommissionens beslut 
85/623/EEG av den 16 december 1985 om 
tillstånd för Frankrike att begränsa marknads
föringen av utsäde av vissa sorter av lantbruks
växter (EGT nr L 379, 31.12.1985, s. 18) 

76. 385 D 0624: Kommissionens beslut 
85/624/EEG av den 16 december 1985 om 
tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att 
begränsa marknadsföringen av utsäde av vissa 
sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 379, 
31.12.1985, s. 20) 

77. 386 D 0153: Kommissionens beslut 
861153/EEG av den 25 mars 1986 om tillstånd 
för Grekland att, för vissa arter, inte behöva 
tillämpa rådets direktiv 66/401/EEG, 
66/402/EEG och 69/208/EEG om marknadsfö
ring av utsäde av foderväxter, stråsäd och olje
och fiberväxter (EGT nr L 115, 3.5.1986, s. 26) 

78. 387 D 0110: Kommissionens beslut 
871110/EEG av den 22 december 1986 om 
tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att 
begränsa marknadsföringen av utsäde av vissa 
sorter av lantbruksväxter (EGT nr L 48, 
17.2.1987, s. 27) 

79. 387 D 0111: Kommissionens beslut 
871111/EEG av den 22 december 1986 om 
tillstånd för Storbritannien att begränsa mark
nadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 48, 17.2.1987, s. 29) 

80. 387 D 0448: Kommissionens beslut 
87/448/EEG av den 31 juli 1987 om tillstånd 
för Storbritannien att begränsa marknadsfö
ringen av utsäde av en viss sort av lantbruks
växter (EGT nr L 240, 22.8.1987, s. 39) 

81. 389 D 0078: Kommissionens beslut 
89/78/EEG av den 29 december 1988 om 

liberalisering av handeln med utsäde av vissa 
lantbruksväxter mellan Portugal och andra 
medlemsstater (EGT nr L 30, 1.2.1989, s. 75) 

82. 389 D 0101: Kommissionens beslut 
89/101/EEG av den 20 januari 1989 om till
stånd för Belgien, Danmark, Förbundsrepubli
ken Tyskland, Spanien, Irland, Luxemburg och 
Storbritannien att, för vissa arter, inte behöva 
tillämpa rådets direktiv 66/401/EEG, 
66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG om 
marknadsföring av utsäde av foderväxter, strå
säd, olje- och fiberväxter samt av köksväxter 
(EGT nr L 38, 10.2.1989, s. 37) 

83. 389 D 0421: Kommissionens beslut 
89/421/EEG av den 22 juni 1989 om tillstånd 
för Grekland att begränsa marknadsföringen 
av utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter 
(EGT nr L 193, 8.7.1989, s. 41) 

84. 389 D 0422: Kommissionens beslut 
89/422/EEG av den 23 juni 1989 om tillstånd 
för Förbundsrepubliken Tyskland att begränsa 
marknadsföringen av utsäde av en viss sort av 
lantbruks-växter och om ändring av beslut 
89177/EEG (EGT nr L 193, 8.7.1989, s. 43) 

85. 390 D 0057: Kommissionens beslut 
90/57/EEG av den 24 januari 1990 om libera
lisering av handeln med utsäde av vissa lant
bruksväxter mellan Portugal och andra med
lemsstater (EGT nr L 40, 14.2.1990, s. 13) 

86. 390 D 0209: Kommissionens beslut 
90/209/EEG av den 19 april 1990 om tillstånd 
för medlemsstaterna att, för vissa arter, inte 
behöva tillämpa bestämmelserna i rådets direk
tiv 70/458/EEG om marknadsföring av utsäde 
av köksväxter och om ändring av beslut 
731122/EEG och 74/358/EEG och om upphä
vande av beslut 74/363/EEG (EGT nr L 108, 
28.4.1990, s. 104) 

87. 391 D 0037: Kommissionens beslut 
91/37/EEG av den 20 december 1990 om 
tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland och 
Grekland att begränsa marknadsföringen av 
utsäde av vissa sorter av lantbruksväxter och 
om ändring av vissa beslut som ger Förbunds
republiken Tyskland tillstånd att begränsa 
marknadsföringen av utsäde av vissa sorter av 
lantbruksväxter (EGT nr L 18, 24.1.1991, s. 19) 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 26 juni 1964 

om hygienkrav vid framställning och marknadsröring av färskt kött 

(64/433/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

29.7.64 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande1
, 

EGT nr 134, 14.12.191i2, s. 2871/62 
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med beaktande av Ekonomiska och sociala konunittens yttrande2
, och 

med beaktande av följande: 

Rådets förordning nr 203 om ett gradvist upprättande av en gemensam organisation av marknaden för griskött tillämpas från tidigare 
och en liknande förordning om nötkött planeras. 

EGT 2012, 2\1.7.1\164, >. 2028/64 
EGT nr 30, 20.4.1962, s. 945/62 
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Rådets förordning nr 20 ersätter talrika traditionella skyddsåtgärder vid gränsen med ett enhetligt system, vars syfte är att underlätta 
handeln mellan medlemsstaterna; med den förordning som planeras för nötkött avser man att undanröja hindren också för denna 
handel. 

Så länge handeln mellan medlemsstaterna hindras av att medlemsstaterna har olika hygienkrav för kött kommer verkställigheten av 
ovan nämnda förordningar inte att ha önskad effekt. 

För att undanröja dessa skillnader skall medlemsstaternas hygienbestämmelser närmas till varandra samtidigt med de förordningar 
om gradvist upprättande av en gemensam marknad 
som redan utfärdats eller är under beredning. 

Denna tillnärmning bör .särskilt sträva efter att harmonisera hygienkraven för slakterier och styckningsanläggningar samt för förvaring 
och transport av kött; det har visat sig ändamålsenligt att överlåta åt medlemsstaternas behöriga myndigheter att i enlighet med 
hygienkraven i detta direktiv godkänna slakterier och styckningsanläggningar samt övervaka att villkoren för godkännandet följs; 
vidare bör det skapas regler för medlemsstaternas godkännande av kyl- och fryslager. 

Ett sundhetsintyg som utställs av en besiktningsveterinär i avsändariandet anses vara det säkraste sättet att ge mottagarlandets behöriga 
myndigheter garantier för att en köttförsändelse uppfyller kraven i detta direktiv; sundhetsintyget bör åtfölja köttförsändelsen till 
mottagarlandet. 

Medlemsstaterna har möjlighet att förbjuda att sådant kött som visar sig otjänligt som människoföda eller som inte uppfyller 
gemenskapens hygienkrav införs i medlemsstatens territorium. 

!'å anmodan skall avsändaren eller dennes företrädare ges möjlighet att sända 
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köttet tillbaka, ifall inte hygieniska skäl omöjliggör detta. 

För att göra det möjligt för parterna att bedöma grunderna för ett förbud eller en restriktion skall orsakerna till förbudet eller 
restriktionen bringas till avsändarens eller dennes företrädares och i vissa fall till avsändarlandets behöriga myndigheters kännedom. 

l händelse av en tvist mellan avsändaren och myndigheterna i den medlemsstat som står som mottagare om grunderna för förbudet 
eller restriktionen skall avsändaren ges möjlighet att inhämta ett utlåtande av en expert inom det veterinära området; experten utväljs 
från en lista som kommissionen ulatbetat 

Det är dock skäl att fastställa regler för ett snabbt förfaringssätt inom gemenskapen för biläggande av eventuella tvister mellan 
medlemsstaterna om grunderna för godkännande av ett slakteri eller en styckningsanläggning. 

På vissa särskilt problematiska områden är en tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser möjlig först efter en noggrannare 
utredning. 

Hygienkraven för handel med levande djur och kött behandlas i andra direktiv som gemenskapen utfärdat; det har redan visat sig 
nödvändigt att inleda tillnärmningen av de nationella bestämmelserna på dessa områden genom att precisera vissa villkor under vilka 
medlemsstaterna på sanitära grunder kan förbjuda import av kött eller begränsa importen till medlemsstatens territorium samt genom 
att föreskriva om ett konsultationsförfarande. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

(383L0090) 

1. Detta direktiv berör handeln med färskt kött från husdjur av följande djurarter: nötkreatur, svin, får och get samt tama hovdjur. 
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2. Som kött anses varje del av dessa djur som är tjänlig som människoföda. 

3. Som färskt anses allt kött som inte underkastats någon behandling som påverkar dess hållbarhet; dock så att köldbehandlat kött 
anses vara färskt när detta direktiv tillämpas. 

Artikel 2 

(383L0090) 

I detta direktiv avses med 

a) 'slaktkropp' hela kroppen av ett slaktat djur efter avbladning, urtagning och då det gäller ko också avlägsnande av juver samt, 
med undantag för svin, efter avlägsnande av huden, gångbenen vid framknäet och hasleden samt huvudet. 

b) 'biprodukter' annat än i punkt a) definierat till slaktkroppen hörande fårskt kött, 

c) 'inälvor' ätliga organ från bröst-, buk-, och bäckenhålorna inklusive luft- och foderstrupe, 

d) 'besiktningsvcterinär' veterinär som förordnats av behörig central myndighet i medlemsstaten, 

c) 'avsändar!and' den medlemsstat från vilken färskt kött skickas till en annan medlemsstat, 

f) 'mottagarland' den medlemsstat till vilken färskt kött skickas från en annan medlemsstat. 

Artikel 3 

(383L0090) 

L Varje medlemsstat skall säkerställa att endast sådant fårskt kött sänds från dess område till en annan medlemsstats område som 
utan hinder av bestämmelserna i artikel 8 uppfyller följande krav: 

a) det skall härröra sig från ett slakteri som godkänts och övervakas enligt artikel 4.1 

b) när det gäller delar som är mindre än en i artikel 6.1 A a avsedd kvartskropp skall de vara styckade på en styckningsanläggning 
som godkänts och övervakas enligt artikel 4.1, 

c) det skall härstamma från slaktdjur som i enlighet med kapitel IV i bilaga I besiktigats före 
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slakt av en besiktningsveterinär eller dennes assistent och som befunnits friskt, 

d) det skall ha hanterats i tillfredsställande hygieniska förhållanden i enlighet med bestämmelserna i kapitel V i bilaga l, 

e) det skall i enlighet med bestämmelserna i kapitel VI i bilaga I ha besiktigats efter slakt av en besiktningsveterinär efter slakt och 
inte visat några förändringar med undantag för traumatiska skador som uppstått strax före slakt, eller lokala missbildningar eller 
förändringar förutsatt att det konstaterats, vid behov genom laboratorieundersökning, att dessa inte gör slaktkroppen eller dess 
biprodukter otjänliga som människoföda eller farliga för människors hälsa. 

f) det skall ha kontrollmärkts i enlighet med bestämmelserna i kapitel VII i bilaga I, 

g) det skall under transporten till mottagarlandet åtföljas av ett sundhetsintyg som utfärdats i enlighet med kapitel VIII i bilaga J, 

h) det skall i enlighet med bestämmelserna i kapitel IX i bilaga I efter besiktningen efter slakt ha förvarats under tillfredsställande 
hygieniska förhållanden på slakterier eller styckningsanläggningar som godkänts och övervakas enligt artikel4.1 eller i kyl- eller 
fryslager som godkänts och övervakas enligt artikel 4.4, 

i) det skall ha transponeras till mottagarlandet under tillfredsställande hygieniska förhållanden enligt bestämmelserna i kapitel X 
i bilaga l. 

2. Vid den besiktning efter slakt som avses i punkt l e kan besiktningsveterinären för rent tekniska uppgifter ha för dessa uppgifter 
särskilt utbildade assistenter. 

Kommissionen kan efter att ha hört medlemsstaterna fastställa detaljerade bestämmelser om denna assistans. 

3. Från handeln mellan medlemsstaterna utesluts: 

a) färskt kött från avelsgaltar och kryotorkider 

b) färskt kött som behandlats med naturliga eller syntetiska färgämnen med undantag av det för stämpling använda fargämne 
som avses i kapitel VII i bilaga l, 

c) färskt kött från s:idana lljur som antingen konstaterats ha tuberkulos i en eller annan form eller konstaterats ha levande eller 
döda dynt. 
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d) de delar av slaktkroppen eller biprodukter som har traumatiska skador som uppstått strax före slakt eller som uppvisar i artikel 
3.1 e avsedda missbildningar eller förändringar, 

e) blod som behandlats med kemiska ämnen för att förhindra koagulering. 

Artikel 4 

(383L0090) 

1. Den behöriga centrala myndigheten i den medlemsstat inom vars område slakteriet eller styckningsanläggningen ligger skall 
säkerställa att det godkännande som avses i artikel 3.1 a och b beviljas bara om bestämmelserna i kapitel I, II och III i bilaga I följs. 

Den behöriga centrala myndigheten skall med hjälp av en besiktningsveterinär säkerställa att dessa bestämmelser följs; den skall ock~å 
se till att godkännandet återkallas när bestämmelserna inte längre följs . 

., Alla godkända slakterier och styckningsanläggningar skall registreras i separata listor och varje slakteri och styckningsanläggning 
tilldelas ett veterinärt kontrollnummer. Varje medlemsstat skickar listorna över de godkända slakterierna och styckningsanläggningarna 
och dessas veterinära kontrollnummer till de andra medlemsstaterna och till kommissionen samt meddelar vid behov att godkännandet 
återkallas. 

3. Om en medlemsstat finner att ett slakteri eller en styckningsanläggning i en annan medlemsstat inte eller inte längre följer de 
bestämmelser som utgör grund för godkännandet skall den underrätta den behöriga centrala myndigheten i staten om dettc. Denna 
myndighet skall vidta behövliga åtgärder och meddela den först nämnda medlemsstatens behöriga centrala myndighet de beslut som 
fattats samt grunderna för dem. 

Om den sist nämnda medlemsstaten misstänker att åtgärderna inte kommer att vidtas eller inte är tillräckliga kan den framlägga 
ärendet för kommissionen, som uppmanar en eller flera veterinära experter att ge ett utlåtande. Om kommissionen utgående från 
utlåtandet konstaterar att de bestämmelser som utgör grund för godkännandet inte eller inte längre följs, kan den bemyndiga 
medlemsstaterna att tillfälligt förbjuda att proclukter från detta slakteri eller denna styckningsanläggning införs i deras territorium. 

På begäran av den medlemsstat som ansvarar för godkännandet återkallar kommissionen bemyndigandet efter att ha uppmanat en 
eller flera veterinära experte1 att ge ett nytt utlåtande 

4 321232Q LIITE Pri. 
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och efter all utgi\cndc frön utlåtandet ha konstaterat att godkännandet på nytt är berättigat. 

De veterinära experterna skall vara medborgare i en av medlemsstaterna, men inte i de medlemsstater som är parter i tvisten. 

Efter att ha hört medlemsstaterna meddelar kommissionen allmänna bestämmelser om hur detta stycke skall verkställas och särskilt 
om utnämningen av veterinära experter och det förfarande dessa skall tillämpa när de utarbetar sitt utlåtande. 

4. Också kyl- och fryslager som är belägna utanför ett slakteri skall underställas tillsyn av en besiktningsveterinär när det gäller 
förvaring av färskt kött. 

Den behöriga centrala myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium kyl- eller fryslagret är beläget är ansvarig för att 
godkänna det och för att återkalla detta godkännande när det gäller förvaring av färskt kött. 

Artikel 5 

(383L0090) 

l. Utan hinder av tillämpningen av bemyndigandena i artikel 4.3.2, andra meningen, kan en medlemsstat förbjuda att färskt kött 
från en annan medlemsstat släpps ut på marknaden inom dess territorium: 

a) om köttet vid en undersökning som företas i mottagarlandet visar sig vara otjänligt som människoföda, eller 

b) om bestämmelserna i artikel 3 inte har följts. 

2. I beslut som fattas enligt stycke l skall det på begäran av avsändaren eller dennes företrädare tillåtas att det färska köttet 
returneras, om hygieniska orsaker inte hindrar detta. 

3. Dessa beslut jämte moriveling av dem skall bringas till avsändarens eller dennes företrädares kännedom. På begäran skall de 
motiverade besluten omedelbart meddelas denne skriftligt tillsammans med uppgifter om de rättsmedel som enligt gällande lagstiftning 
står till buds samt uppgifter om de former och de frister som skall iakttas. 

4. Om dessa beslut beror på att en smittsam sjukdom eller fara för människornas hälsa konstaterats eller på att bestämmelserna i 
detta direktiv åsidosatts 

4 321232Q LIITE Sek. 
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grovt, skall besluten och grunderna för dem omedelbart meddelas också till den behöriga centrala myndigheten i avsändariandet 

Artikel 6 

(383L0090) 

l. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 3.3 och tills eventuella gemenskapsregler träder i kraft berör detta direktiv inte de 
bestämmelser i medlemsstaterna som 

A. förbjuder eller begränsar införsel av följande produkter till deras territorium: 

a) delar av slaktkroppar: 

l. när det gäller nötkreatur bortsett från 

halva slaktkroppar och kvartskroppar 

2. när det gäller svin bortsett från 

halva slaktkroppar och kvartskroppar 
hela skinkor snm inte urbenats 
hela bogar som inte urbenats 
rygg- och länddelar som inte urbenats 
späck 
bringa 

De styckningsdetaljer som nämns i de tre sista strecksatserna skall väga minst 3 kg. 

b) biprodukter som avskilts från kroppen, 

c) farskt kött från hovdjur, 

B. gäller villkoren för godbnnamle av de kyl- och fryslager som nämns i artikel4.4 och för ett eventuellt återkallande av ett sådant 
godkännande, 

C. gäller behandling av slaktdjur med substanser som kan göra det fårska köttet farligt eller skadligt för människor att förtära, såsom 
antibiotika, östrogener, thyrostater eller mörningsenzymer, 

D. gäller tillsättande av främmande ämnen i fårskt kött samt behandling av kött med hjälp av joniserande eller ultraviolett strålning. 
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2. Detta direktiv inverkar inte på dc bestämmelser i medlemsstaterna som gäller trikinundersökningar av färskt griskött. 

Artikel 7 

l. Detta direktiv inverkar inte på de rättsmedel som enligt de gällande lagarna i medlemsstaterna kan användas för att åstadkomma 
ändringar i ~å dana i detta direktiv avsedda beslut som behöriga myndigheter fattat. 

2. Varje medlemsstat skall ge avsändaren av sådant farskt kött som enligt artikel 5.1 inte kan släppas ut i handeln inom 
medlemsstatens territorium möjlighet att inhämta ett utlåtande av en veterinär expert. Medlemsstaterna skall se till att de veterinära 
experterna, innan dc behöriga myndigheterna har vidtagit andra åtgärder såsom förstöring av köttet, har tillfälle att konstatera om 
villkoren i artikel 5.1 har uppfyllts eller ej. 

De veterinära experterna skall vara medborgare i en av medlemsstaterna, men inte i avsändariandet eller mottagarlandet. 

Kommissionen utarbetar på förslag av medlemsstaterna en lista över de veterinära experter som kan anlitas för att ge ett sådant 
utlåtande. Efter att ha hört medlemsstaterna fastställer den allmänna bestämmelser om verkställigheten, särskilt vad gäller förfarandet 
när dessa uti åtanden utarbetas. 

Artikel 8 

(383L0090) 

l. Utan hinder av tilliimpningen av styckena 2 och 4 tillämpas medlemsstaternas hygienkrav för handel med levande djur och färskt 
kött tills eventuella gemenskapsregler träder i kraft. 

2. En medlemsstat kan vidta följande åtgärder för att hindra att djursjukdomar sprids i samband med att färskt kött införs från en 
annan medlemsstat: 

a) den kan, om en cpizootisk sjukdom utbrutit i den andra medlemsstaten, tillfälligt förbjuda eller begränsa att kött från de områden 
i medlemsstaten där sjukdomen utbrutit införs, 

b) den kan, om en cpizootisk sjukdom sprider sig eller om en ny allvarlig och smittsam djursjukdom bryter ut, tillfälligt förbjuda 
eller 
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begränsa att kött från hela meJlemsstatens område införs. 

3. De åtgärder som en medlemsstat vidtagit enligt stycke 2 och uppbävandet av dem samt grunderna för dem skall meddelas de 
andra medlemsstaterna omedelbart uch kommissionen inom tio vardagar. 

4. Om medlemsstaten i fråga konstaterar att det förbud eller den restriktion som anges i stycke 2 är oberättigat, kan den be 
kommissionen inleda förhandlingar omedelbart. 

Artike/9 

(383L0090) 

Om gemenskapsreglerna om införsel av färskt kött från tredje land inte tillämpas när detta direktiv sätts 
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i kraft skall, tills de sätts i kraft, medlemsstaternas nationella bestämmelser om införsel av varor från dessa länder inte tillåta mera 
än dc som gäller för handeln mellan medlemsstaterna. 

Artikel lO 

Medlemsstaterna skall inom tolv milnader efter att detta direktiv delgivits sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa 
bestämmelser som direktivet samt bilagorna till det förutsätter och de skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikelll 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfardat i Bryssel den 26 juni 1964. 
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På rådets vägnar 

C. liEGER 

Ordförande 

BILAGA I 

(383L0090) 

KAPITEL I 

Villkor for godkännande av slakterier 

l. Slakterierna skall ha följande: 

a) tillräckligt rymliga djurstallar 

b) slaktlokaler som är tillräckligt rymliga för att arbetet skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt och där det finns en särskild plats för 
slakt av svin, 

c) lolcaler där magarna och tarmarna kan tömmas och rengöras, 

dJ lokaler där magarna och tarmarna kan beredas, 
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c) särskilda lokaler där dds talg, dels hudar, horn och klövar kan förvaras, 

f) låsbara lokaler där djur som är eller misstänks vara sjuka kan hållas och där sådana djur kan slaktas och där arresterat eller beslagtaget kött 
kan förvaras, 

g) tillräckligt rymliga kyl- och frysrum, 

h) en tillräckligt utrustad låsbar lokal som uteslutande står till den veterinära myndighetens tjänst; om trikunundersökning är obligatorisk skall 
det också finnas en lämpligt utrustad lokal för denna, 

i) omklädningsrum, t\'ält"<ill och duschar samt vattentoalelter som inte får öppnas direkt ut mot arbetslokalerna; i tvättställen skall ingå rinnande 
kallt och varmt \'alten, l\'ätt- och 
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desinfektering~mt:.del för händt:rna samt engångshanddukar; i närheten av toaJettema skall det finnas tvättställ, 

j) utrustning som gör dl'l möjligt att när som helst effektivt utföra de veterinärbesiktningar som avses i detta direktiv, 

k) anordningar lör att kontrolkra aJl in- och utpassage vid slakteriet, 

l) en tillräcklig avgränsning av rena och orena avdelningar, 

m) i de lokalL'r där köttt:t hanteras: 

golv av vattentätt material som är läua att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som har en svag lutning och lämpligt 
avloppssystem så att vätskorna leds mot golvbrunnar med galler och vattenlil.s; 

släta väggar med ljus tväUbar yta upp till en höjd av minst tre meter och vilkas hörn och kanter är rundade, 

n) tillräcklig ,·entilation och vid behov god avledning av ånga i de lokaler där man arbetar med kött, 

o) i dessa lokalor tillräckligt dagsljus eller artificiellt ljus som inte förvanskar fargerna, 

p) anordningar som säkerställer tillgången till uteslutande vatten av dricksvattenkvalitet under tryck och i tillräcklig mängd, 

<V anordningar som ger tillgång till en tillräcklig mängd varmt vatten av dricksvattenkvalitet och under tryck, 

r) ett avlopp'System för spillvallen som uppfyller de hygieniska kraven, 

s) i arbetslokalerna den utrustning som behövs för att rengöra och desinfektera händerna och verktygen, 

t) utrustning som gör det möjligt au arbetet efter bedövningen så långt som möjligt utförs på fritt hängande djur; om avhudningen sker på en 
nu.:ta1JstäJlning skalJ d'-'nna \'ara av korrosionsbeständigt material och så hög att slaktkroppen inte kommer i kontakt med golvet, 

u) ctl hängbanl:systtm !ör vidart hantering av köttet, 

v) utrustning till skydd mot insekter och gnagan:, 

w) instrument och verl.;tyg, särskilt för förvaring av magar, av material av hållbar kvalitet som är lätta att rengöra och desinfektera, 

x} en särskild plats för dy ug;m, 
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y) en plats och tillräcklig utrustning för att rengöra och desinfektera fordon. 

KAPITEL II 

Villkor för godkiinnande av styckningsanläggningar 

2. Styckningsanläggningarna skall ha följande: 

a) lokaler för styckning av kött som avskilts med väggar från de andra avdelningarna~ 

b) tillräckligt rymliga kyl- och frysrum, 

c) en ti1lräckligt utrustad låsbar lokal som uteslutande står till den veterinära myndighetens tjänst, 

d) omklädningsrum, tvättställ och duschar samt vattentoaletter som inte får öppnas direkt ut mot arbetslokalerna; i tvättställen skall ingå rinnande 
kallt och varmt vatten, tvätt- och desinfekteringsmedel för händerna samt engängshanddukar; i närheten av toaletterna skall det finnas 
tvättställ, 

e) i dc lokalt-r där kötlct styckas: 

golv av \'<ltl!.:nlätt rnatt:rial som är lätta att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som har en svag lutning och lämpligt 
avloppssyst~.:m så att \'ätskorna leds mot golvbrunnar med galler och vattenlä.s, 

släta väggar med ljus tv:ittbar yta upp till en höjd av minst två meter vilkas hörn och kanter är rundade, 

f) i de lokaler där kött styckas kylanordningar med vilkas hjälp köttets kärntemperatur hålls konstant och aldrig överstiger +7 'C, 

g) tillräcklig ventilation i rk lokaler där kött styckas, 

h) i dessa lokakr tillräckligt dagsljus eller artificiellt ljus som inte förvanskar f<irgerna, 

i) anordningar som säkerställer tillgången till uteslutande vatten av dricksvattenkvalitet under tryck och i tillräcklig mängd, 

j) anordningar som g~ r tillgång till varmt vatten av dricksvattenkvalitet under tryck och i tillräcklig mängd, 

k) dl avloppssystem för spillvatten som uppfyller hygienkraven, 
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l) i styckningslokalerna den utrustning som behövs för att rengöra och desinfektera händerna och verktygen, 

m) utrustning till sk)dd mot insekter och gnagare 

n) instrument och verktyg, särskilt bord med avtagbara styckningsytor, behållare, transportband och sägar som tillverkats av ett 
korrosionsbeständigt material och som är lätta att rengöra och desinfektera. 

KAPITEL III 

Krav på personalhygien samt hygien i lokalerna och 
utrustningen på slakterier och styckningsanHiggningar 

3. Personalen skall noga !Olja dc allmänna principerna om renlighet; lokalerna och utrustningen skall hållas oklanderligt rena 

a) personalen skall särskilt bära rena arbetskläder och huvudbonader samt vid behov nackskydd. Personer som kommit i kontakt med sjuka djur 
eller med förorenat kött skall genast tvätta händerna och armarna omsorgsfullt i varmt vatten och därpå desinfektera dem. Det är förbjudet 
att röka i arbets- och lagerlokalerna. 

b) Hundar, katter och djur som rör sig på gårdsplanen får inte komma in i slakteriet eller i styckningsanläggningen. Gnagare, insekter och andra 
skadedjur skall systematiskt bekämpas. 

c) Redskap och instrument """ används för al! hantera kött skall hållas rena och i gott skick. De skall rengöras omsorgsfullt och desinfekteras 
flera gånger under arbetsdagens lopp samt vid arbetsdagens slut och innan de används på nytt efter att ha blivit förorenade, särskilt med 
smittämnen. 

4. Arbetslokalerna, redskapen och anordningarna får an vändas bara för arbete med kött. Köttstyckningsredskap får användas bara för styckning av 
kött. 

5. Köttet får inte komma i direkt kontakt med golvet. 

6. Rengörings- och desinfektionsmedel samt bekämpningsmedel mot skadedjur skall användas så att de inte inverkar skadligt på kötthygienen. 

7. Personer som är eventuella smittkällor skall förbjudas att arbeta med kött och hantera det. Detta förbud gäller särskilt personer som: 
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a) angripits el kr misstänk~ \'ara angripna av dler bär på tyfus, paratyfus A eller B, smittsam enteritis (salmonellas), dysenteri, smittsam gulsot 
dkr scharlakau'ifL·hcr. 

b) :mgripits a\· tlkr misstänks vara angripna av smittsam tuberkulos, 

c) angripits av L'lkr misqäuks vara angripna av nägon smittsam hudsjukdom, 

d) samtidigt utövar värv till löljd av vilka mikrobe.r kan överföras till köttet, 

e) bär något annat förband pa händerna än ett förband med limyta som skyddar ett icke infekterat fingersår. 

8. /\v alla som komml'r i kontald med kött i arbetet skall krävas ett läkarintyg. I intyget skall det konstateras att inga hinder för detta slag av arbete 

finns; intyget skall förnyas årligen och alltid när besiktningsveterinären så kräver~ det skall förvaras åtkomligt för besiktningsveterinären. 

KAPITEL IV 

Ilesiktning röre slakt 

9. Den dag djun.:n ;u1llinckr till slai:ll'rit:t eller innan den dagliga slakten inleds skall de underkastas besiktning före slakt. Besiktningen skall upprepas 
Oinl:delbart före slaktt:n, om djurt't har vistats längre än 24 timmar i slakteriets djurstall. 

10, Bcsiktningsvdcrinärt:n skall lön:t;t besiktningen före slakt enligt yrkesreglerna oc.h i lämplig belysning. 

Il. \'id besiktningen skall fastställas: 

a) om djuren är angripna av en sjukdom som kan överföras till människor el1er djur eller om det utgående frän djurens symptom eller 
allmäntillsländ är sl\;il att misstänka en sådan sjukdom, 

b) om djuren ,-j~ar ~ymptnrn ptt en sjukdom el kr en sådan störning i allmäntillståndet som skulle kunna göra köttet otjänligt som människoföda; 
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c) om djun:n är utmatladc dkr upphetsade. 

12. Följande djur får iutt: slaktas för att ge färskt kött som är a\·sett för handeln mellan medlemsstaterna: 

a) djur som konstateras uppvisa ett sftdant symptom e1ler tillstånd som nämns i stycke 11 a el1er 11 b, 

b) djur som inte har fått tillräckligt med vila; utmattade eller upphetsade djur skall få vila minst 24 timmar, 

c) djur hos Yilka konstaterats tub(:rkulos i en eller annan förrn eller som reagerar positivt på tuberkulintest och därmed befinns vara angripna 
av tubcrkulo~. 

KAPITEL V 

Slaktnings- och styckningshygien 

13. Slaktdjur som förs in i slakterilokalen skall slaktas omedelbart. 

14. Avbladningen skall vara fullständig. lllod som är avsett som människoföda skall samlas upp i absolut rena behållare. Det får inte röras om för 
hand, utan bara med ,·crktyg :,om uppfyller hygienkraven. 

15. Andra djur än svin skall av hudas om~dclbart och fullständigt. Om svinen inte avhudas skall borsten avlägsnas omedelbart. 

lö. Inäh·orna skall tas ur orncdeltnrt, uch urtagningen ska11 slutföras inom en halv timme efter avbladningen. Lungor, hjärta, lever, mjälte och 
mt.diastinum kan avlägsna~ från clh.:r förbli i naturlig förbindelse med slaktkroppen. Om de avlägsnas från den ska11 de numreras e11er märkas 
på ett sätt som gör ck t möjligt att id-:ntifiera dem såsom hörande till en viss slaktkropp; detsamma gäller för huvud, tunga, matsmäJtningskanal 
och andra de-lar a\' djuret ~om behövs vid köttbesiktningen. De nämnda delarna skall förbJi i slaktkroppens närhet ti11s besiktningen har slutförts. 
Njurarna av alla djurarter si<all törbli i naturlig förbindelse med djurkroppen men lösgöras från den omgivande fettvävnaden. 

17. Det är förbjudet att blåsa upp köttet med luft samt att rengöra det med tyg. 

18. Slaktkroppar av hovdjur, win och nötkreatur, med undantag för kalvar, skall vid köttbesiktningen vara kluvna i två kroppshalvor längs 
ryggmärgskanal.:n. Iluvudcn av sYin och hovdjur skall också klyvas i längdriktningen. Om så behövs kan besiktningsvt:.terinären 
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kräva att även andra huvuden eller slaktkroppar klyvs i längdriktningen. 

19. Innan besiktningen slutlorts är det förbjudet att stycka släktkroppen och att flytta eller behandla någon del av den. 

20. Arresterat eller beslagtaget kött sam t magar, tarmar, hudar, horn och klövar skall så snabbt som möjligt placeras på särskilda platser som är 
avsedda för dem. 

21. Om blodet från flera djur samlas upp i samma behållare skall hela innehållet uteslutas från handeln mellan medlemsstaterna, om köttet från ett 
av djuren befinns vara otjänligt som människoföda. 

22. styckning j mindre ddar än halvkroppar eller kvartskroppar tillåts endast på styckningsanläggningar. 

KAPITEL VI 

Ilesiktning eller slakt 

23. Alla delar av djuret inklusive hlod skall besiktigas omedelbart efter slakten. 

24. fksiktningc.n chn sl.:tkt skdll omfatta: 

a) okulärht:siktning av det slaktad~; djuret, 

b) palpation a\' \•issa organ, särskilt lungor, lever, mjälte, livmoder, juver och tunga, 

c) anskärning av vissa organ och lymfkörtlar, 

d) undersökning av aV\'ikdser i konsistens, färg, lukt och vid behov smak, 

e) vid behov laboratorieundersökning. 

25. Besiktningsvettrinärcn skall särskilt undersöka: 

a) blodets färg, koagulering och förekomst av eventuella främmande element, 

b) huvudet, svalget, rctropharyngeal-, de mandibular- och paratideallymfkörtlarna (Lnn. retropharyngiales, mandibulares och parotidei) samt 
tonsillerna. Tungan skall lösgöras så att munnen och svalget kan undersökas detaljerat. Tonsillerna skall avlägsnas efter undersökningen, 
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c) lungorna. luftstrupen, fodcrstrupcn, bronkial- och mediastinallymfkörtlarna (Lnn. bifurcationes, eparteriales och rnediastinales); ett längdsnitt 
skall läggas i Juftstrupen och i bronkernas huvudgrenar och ett vinkelrätt snitt över diafragmalobernas bakre tredjedel, 

d) hjärtsäcken och hjärtat; i hjärtat skall läggas ett längdsnitt, varvid hjärtkamrarna och skiljeväggen mellan kamrarna genomskärs, 

e) mellangärdet, 

f) levern, gallblåsan och gallgångarna samt portallymfkörtlarna (Lnn. portales), 

g) mag-tarmkanalen, tarmkäxc-t samt magens och tarmkäxets lymfkörtlar (Lnn. gastrici, mesenterici, eraniales och caudales), 

h) mjälten, 

i) njurarna och deras lymlkönlar (Lnn. rcnales), blåsan, 

j) bröst- och bukhinnan, 

k) genitalierna; hos kor sbl! juvret öppnas med ett längdsnitt, 

l) juvret med lymfkörtlar (Lnn. supramanunarii); hos kor öppnas varje juverhalva med ett långt djupt snitt ända ned i mjölkcisternerna (sinus 
Jactiferes ), 

m) navelregionen och lederna hos unga djur; i tveksamma fall skall navelregionen anskäras och lederna öppnas. 

Dc O\'an nämnda lymfkörtlarna skall sysu.anatiskt frigöras och skäras i längdriktningen med flera snitt. 

l tn:ksamma fall stall dessutom göras snitt i följande lymfkörtlar: cervales superficiales, a.xillores proprii et primae costac, sternales craniales, 
cervicah:.s profundi, C{JStoccrdcah:-s, poplitd, subiliaci, ischiatici, iliaci och lumbales. 

Hos får och getter skall hjärtat öppnas och snitt i huvudets lymfkörtlar göras bara i tveksamma fall. 

26. Resiktningsvetcrinärtn skaJI dessutom systematiskt utföra följande: 

A. Undersökning ml'd avsl:enck på cysticerkos: 

a) hos nötkreatur som är äldre än sex veckor: 
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aY tungan, vid t'lt längdsnitl genom muskulaturen på undersidan utan att skada tungan alltför mycket 

av foderstrupen eller frigöring från luftsftrupen 

av hjärtat, mod två motsaua snitt från bjärtörat till hjärtspetsen i bägge hjärthalvorna, utöver de snitt som föreskrivs i stycke 25 (d), 

av den inre och d~n yttre tuggmuskulaturen med två snitt i underkäkens längdriktning från den nedersta kanten av underkäken ned i 
tuggmuskulatur~.:ns översta fästen 

av mellangärdet eller att muskeldelen av det avskilts från hinnan 

av slaktkropJK'ns frilagda muskelytor 

b) hos svin: 

av de direkt synliga musklerna, särskilt lårmusklerna, bukväggen, psoasmuskulaturen som frilagts från fettvävnad, diafragmapelarna, 
interkostahnuskJcrna, hjärtat, tungan och struphuvudet 

IJ. Undersökning med anecnde på Joverflundresjuka (distomatos) hos nötkreatur, får och getter genom ett snitt längs leverns buksida, varvid 
gallgångarna öppnas, samt genom ett djupt snitt vid basen av Spiegels lob 

C. Undersökning av hovdjur med avseonde på rots genom att omsorgsfullt undersöka slemhinnor från luftstrupen, struphuvudet, näshålorna, 
bihålorna och deras förgreningar efter att huvudet kluvits på mitten och nässkiljeväggen skurits bort. 

KAPITEL VII 

Stiimpling 

27. Besiktningsveterinären ansvarar för stämplingen. 

28. Stämpeln skall ,·ara oval. 65 cm bred och 4,5 cm hög. Stämpeln skall innehålla följande uppgifter i fullt läslig form: 

i den översta dekn avsändariandels namn med versaler 

i den mclJcrsta ct~h:n dl!t godkända slakteriets veterinära kontrollnummer 

i den nedersta delen en av följande förkortningar: CEE, EEG, EWG. 



364L0433/S 

2034/64 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 29.7.64 

Bokstäverna skall vara 0,8 cm höga och siffrorna 1,0 cm höga. 

29. Slaktkropparna skall märkas mod bläck och en stämpel enligt stycke 28: 

slaktkroppar som väger mer än 60 kilogram skall på varje kroppshalva märkas pä åtminstone följande ställen: liirets utsida, länden, ryggen, 
bröstet, bog~:n samt brösthinnan i ryggregionen, 

andra slaktkroppar skall stämplas på åtminstone fyra ställen, på bogen och pä utsidan av låret. 

30. Huvud, tunga, hjärta, lungor och lever skall märkas med bläck eller brännstämpel enligt stycke 28. Det är inte obligatoriskt att stämpla tungan 
och hjärtat på får och getter. 

31. De pi behörigt sätt märkta styckningsdetaljer som fås av slaktkroppar pil styckningsanläggningar skall, om de inte bär något märke, märkas med 
en bläck- eller brännstämpel enligt Irraven i stycke 28; stämpeln skall i sin mellersta del i stället för slakteriets veterinära kontrollnummer ha 
styckningsanläggningens n:t~.:rinär<t kontrollnummer. 

32. När styckningsdetaljer av en slaktkropp eller biprodukter från slaktningen sänds förpackade skall den stämpel som avses i styckena 28 och 31 
stämplas synligt på l'll dik~:tt sorn fästs vid förpackningen. 

Etiketten skall dessutom innehålla följande upplysningar: 

serienumm~.:r, 

en anatomisk beskrivning a,· styckningsdetaljerna eller biprodukterna, 

namnet på den djurart från vilken styckningsdetaljerna eller biprodukterna härstammar, 

\'arjc kollis Oi:tlovikt. 

En kopia ay etikcttt:n skall läggas i y;nje kolli. 

33. Vid bläckstämpling !'år hara mctylvioktt användas. 

KAPITEL VIII 

Sundhetsintyg 

34. Ett sundhetsintyg som åt!oljer köttet under transporten till mottagarlandet skall utfardas av en besiktningsveterinär vid lastningen. Det skall utfardas 
åtminstone på mottagarlandets språk och omfatta de upplysningar som specificeras i mallen i bilaga IL 

5 321232Q LIITE Pri. 
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KAPITEL IX 

Lagring 

35. Färskt kött skall kylas ner omedelbart efter besiktningen efter slakt; kärntemperaturen i slaktkroppen och styckningsdetaljerna skall vara konstant 
och får aldrig överstiga +7 •c; i biprodukter frän slakten får inte +3 •c överstigas. 

KAPITEL X 

Transport 

36. Färskt kött skall transporteras i plomberade transportmedel som konstruerats och utrustats sä att de temperaturer som fastställs i kapitel IX kan 
hilllas under hela transJX>rten. 

37. De transportmedel som är avsedda för transport av sådant kött skall uppfylla följande krav: 

a) deras innerytor och alla andra ddar som kan komma i kontakt med köttet skall vara av korrosionsbeständigt material som inte kan pä.verka köttets 
organoleptiska egenskaper el kr göra köttet skadligt för människors hälsa; ytorna skall vara släta och lätta att rengöra och desinfektera. 

b) de skall Im effektiva anordningar för att skydda köttet mot insekter och damm och de skall vara vattentäta för att vätskor inte skall kunna läcka 
ut ur dem, 

c) för att transportera hela slaktkroppar, hal\' a slaktkroppar eller kvartskroppar, med undantag av fryst kött i hygieniska förpackningar, skall de vara 
försedda med korrosionsbeständiga anordningar för upphängning av köttet pä sådan höjd att köttet inte kommer i kontakt med golvet. 

38. Transportmedel och containrar som är avsedda för transport av kött får aldrig användas för transport av levande djur e1ler produkter som kan 
pävt:rka eller förorena kött~.:l. 

39. Inga andra varor får 1ransponuas samtidigt som kött i samma transportmedel eller containrar. Magar får heller inte transporteras~ om de inte har 
skålJats eller rengjorts, int~ heller lHI\'Udcn och klövar, om de inte har avhudats och avhårats. 

40. Transportmedel och containrar som används vid transporten ska11 rengöras och desinfekteras genast efter att lasten lossats. 

5 32!232Q LIITE Sek. 
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41. Hela och halva slaktkroppar samt kvartskroppar, med undantag för fryst kött som förpackats enligt hygieniska föreskrifter, skall transporteras 
hängande. Andra stvckningsdetaljer och biprodukter skall hängas upp eJler placeras pil underlag, om de inte har förpackats eller placerats 
korrosionsbeständiga behållare. Dessa underlag, förpackningar och behållare skall uppfylla de hygieniska kraven. Inälvor skall alltid 



364L0433/S 

29.7.64 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2037/64 

transporteras i emballage som vätsl'or och kli inte kan tränga igenom; förpackningarna kan användas pil nytt först efter rengöring och desinfektion. 

42. Besiktningsveterinären skallföre leverans övertyga sig om att transportmedlen och lastningsförhiillandena följer de hygienföreskrifter som fastställs 
i detta kapitel. 

BilAGA II 

MALL 

SUNDHETSINTYG 

Giillcr fOr fiirskt kött som är avsett fOr en av Europeiska ekonomiska gemensimpens medlemsstater' 

Nr .......... . 

i\vsändarland 

Ministt.:rium 

i\vdtlning 

Refcrtns ........................................................ (enligt eget val) 

l. Jdentifl'ering av köttet 

Kött från 

(djurart) 

Styckningsdetaljemas art 

Förpackningens art 

Antal styckningsdetaljer eller kollin 

Nettovikt 

IL Köttets ursprung 

Godkända slalcteriers adress och veterinära kontrollnummer: 

Godkända styckningsanläggningars adress och veterinära kontrollnummer: 

Il l. 1\.ötJets destination 

Köttet sänds från ....................................................... till 
(Iastningsort) 

(mottagarland och mottagarort) 

med följande transportmedel': 

1\.vsändan:ns namn och adress: 

Mottagan:ns namn och adress: 
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I\'. Intyg över köttets tjiinlighet som människoföda 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar: 

a) att det kött/de köttförpackningar' som anges ovan bär en stämpel till tecken på att köttet 
uteslutande härstammar från djur som slaktats på godkända slakterier, 

b) att kött~:! t konstaterats vara tjänligt som människoföda vid en veterinärbesiktning som utförts i 
enlighet med direktivet av den 26 juni 1964 om hygienkrav vid framställning och marknadsföring 
av färskt kött, 

c) att köttet styckats på en godkänd styckningsanläggning, 

di att köttet undersökts l inte undersökts' med avseende på trikiner, 

e) att transportmedlenoch containrarna samtlastningsförhällandena för denna försändelse uppfyller 
dc hygienkrav som anges i nämnda direktiv. 

Utfardat i ...... . 
(ort) (datum) 

Besiktningsveterinärens underskrift 

Med färskt kött menas i enlighet med det direktiv som avses i avsnitt IV i detta intyg alla delar som är tjänliga 
som människoföda från tama nötkreatur, svin, får oc.h getter samt hovdjur och som inte har genomgätt någon 
hållbarhetshöjande behandling. Kylt och fryst kött skall dock anses vara farskt kött. 
Ange registernummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer för luftfarkoster och namn för båtar samt 
Yid behov nummer för containrar. 
Stryk det obi:.hö\'Jiga. 

29.7.64 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 29 juli 1991 

om ändring och konsolidering av direktiv 64/433/EEG om hygienfrågor som berör 
handel med fårskt kött mellan medlemsstaterna och utvidgar det till att även 

avse produktion och saluhållande av färskt kött 

(91/497/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DElTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande' och 

med beaktande av följande: 

Nr L 268/69 

Kött från nötkreatur, svin, får och get och tama hästdjur ingår i förteckningen över produkter i bilaga 2 till fördraget. Framställning 
av och handel med fårskt kött utgör en viktig inkomstkälla för delar av jordbruksbefolkningen. 

För att säkerställa en rationell utveckling av denna sektor och för att öka produktiviteten skall livsmedelshygieniska regler för 
tillverkningen och saluhållande fastställas på gemenskapsnivå. 

Gemenskapen är tvungen att besluta om åtgärder för att successivt upprätta den inre marknaden under en period fram tlll den 31 
december 1992. 

I direktiv 64/433/EEG4 fastställdes hygienbestämmelser som skall följas vid handel mellan medlemsstaterna med kött från nötkreatur, 
svin, får, get samt tama hästdjur. 

I direktiv 89/662/EEG' fastställdes regler för de kontroller som skall utföras för att fullborda den inre marknaden och framför allt 
avskaffade veterinära kontroller vid gränserna mellan medlemsstaterna. 

EGT Nr C 84, 2.4.1990, s. 8 och förslag som framlagts den 10 november 1983 (ej offentliggjort i gemenskapens officiella 
tidning). 
EGT Nr C 183, 15.7.1991. 
EGT Nr C 332, 31.12.1990, s. 53. 
EGT Nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet senast ändrat genom direktiv 89/662/EEG (EGT Nr L 395, 30.12.1989, s. 13). 
EGT Nr L 395, 30.12. 1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/675/EEG (EGT Nr L 373, 31.12.1990, s. 1). 
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För att beakta avskaffande! av dessa kontroller och införandet av skärpta garantier på produktionsplatsen i ett läge när det inte längre 
är möjligt att skilja på produkter avsedda för hemmamarknaden och produkter som skall säljas i en annan medlemsstat, bör kraven 
i direktiv 64/433/EEG anpassas och utvidgas till att gälla all köttproduktion. 

I detta syfte är det nödvändigt att harmonisera de förhållanden under vilka visst kött förklaras vara otjänligt som livsmedel. 

Direktiv 64/433/EEG har ändrats pli väsentliga punkter vid ett flertal tilif<illen. Därför bör det konsolideras sll att det blir klarare och 
tydligare. 

Det är nödvändigt att anpassa hänvisningarna i rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hygien- och 
Veterinärbesiktningsfriigor vid import av nötkreatur och grisar samt får och get och fårskt kött eller köttprodukter frlln tredje land' 
med hänsyn till denna konsolidering. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Direktiv 64/433/EEG ersätts med den text som finns som bilaga X till detta direktiv. 

Artikel 2 

Direktiv 72/462/EEG ändras på följande sätt: 

l. I artikel 1.1, tredje strecksatsen skall texten inom parentes ersättas med följande: 

"(inklusive djurslagen bitballts b1tbalis och bison bison)", 

2. I artikel 4 c skall följande ändringar göras: 

a) I andra stycket 

- skall "13" ersättas med "14", 

EGT Nr L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/69/EEG (EGT Nr L 46, 19.2.1991, s. 37). 
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skall "24" utgå, 

skall "41 C" ersättas med "42 A 2 ", 

b) Följande stycke skall läggas till: 

"I enlighet med samma förfarande får särskilda garantier krävas rörande kvaliteten på det dricksvatten som används på 
anläggningarna och rörande läkarundersökningar av den personal som arbetar med eller på annat sätt hanterar färskt kött." 

3. I artikel 17 skall följande ändringar göras: 

a) I punkt 2 

- under b skall "kapitel V " ersättas med "kapitel VII", 

under c skall "kapitel VI ersätta~ med "kapitel VII", 

under d skall "kapitel VII" ersättas med "kapitel VIII", 

- under e skall "kapitel X" ersättas med "kapitel XI" och "kapitel XIII" med "kapitel XIV", 

- under g skall "kapitel XIV" ersättas med "kapitel XV", 

b) I punkt 3 

- skall "kapitel XIII" ersättas med "kapitel XIV", 

4. I artikel 18 skall följande ändringar göras: 

a) under punkt l b 

i) skall "kapitel VIII" ersättas med "kapitel IX", 
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ii) skall "kapitel IX" ersättas med "kapitel X", 

iii) skall "kapitel XI ersätta~ med "kapitel XII", 

b) I punkt 3 

- skall "punkt 45 d i kapitel VIII" ersättas med "punkt 46 i kapitel IX". 

5. 

Artikel 3 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1993. 
De skall genast underrätta kommi~sionen om detta. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning 
när de offentliggörs. Varje medlemsstat skall själv utfärda närmare regler för hur hänvisningen skall göras. 

Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 29 juli 1991. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

H. VAN DEN DROEK 
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BILAGA 

RADETS DIREKTIV 6.11433/EEG 
av den 26 juni 196.1 

om hygienkrav vid frnmställning och saluh:\llnnde av färskt kött 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande, och 

med beaktande av följande: 

Ridets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om en gemensam organisation av marknaden för nöt- och 
kalvkött', rådets förordning (EEG) nr 2759//75 av den 29 oktober 1975 om en gemensam organisation av 
marknaden för griskött2 och rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av den 25 september 1989 om en gemensam 
organisation av marknaden för fär- och getkött1 har lagt grunden för fri rörlighet för nöt-, kalv-, fär- och getkött. 

Sl länge handeln mellan medlemsstatema hindras av att medlemsstatema har olika hygienkrav rörande kött, 
kommer genomförandet av ovannämnda förordningar inte att ha önskad effekt. 

För att undanröja sädana skillnader skall hygienkraven i medlemsstatema närmas till varandra i linje med dessa 
förordningar. 

Syftet med denna tillnärmning skall framför allt vara att standardisera hygienkraven för kött i slakt- och 
styckningslokaler samt för lagring och transport. Det bör införas ett system för godkännande av slakt- och 

EGT Nr L 148, 28.6. 1968, s. 74. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/90 (EGT Nr 
L 353, 17.12.1990, s. 23). 
EGT Nr L 282, 1.11.1975, s. l. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1249/89 (EGT nr L 
129, 11.5.1989, s.12). 
EGT Nr L 289, 7.10.1989, s.1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/90 (EGT Nr L 
353, 17.12.1990, s.23). 

Nr L 268(73 
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styckningsanläggningar som uppfyller de hygienkrav som fastställs i delta direktiv samt ett inspektonsförfarande 
på gemenskapsnivå för att säkerställa att villkoren för sådant godkännande är uppfyllda. Det bör även finnas regler 
för godkännande för kyl- och fryslager. 

Anläggningar som bedriver sm!.skalig verksamhet bör godkännas även om de inte p!. alla punkter uppfyller kraven 
silänge de följer de hygienregler som fastställs i delta direktiv. 

Det bästa sättet att övertyga de behöriga myndigheterna pä destinationsorten om att en köttleverans följer 
bestämmelserna i delta direktiv är genom att kontrollmärka költ och genom att besiktningsveterinären pl 
ursprungsanläggningen utfårdar transporthandlingar. Sundhetsintyget bör behållas för att styrka destinationsorten 
för ett parti költ. 

Regler, principer och skyddsitgärder som fastställts i rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 som 
fastslär principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen frän tredje land' 
bör även tillämpas här. 

När det gäller handel mellan medlemsstaterna bör även de regler som fastställts i direktiv 89/662/EEG av den 11 
december 1989 rörande veterinärkontroller vid handel mellan medlemsstaterna i syfte att fullborda den inre 
marknaden' tillämpas. 

Kommissionen bör fä i uppdrag att besluta om vissa åtgärder för att genomföra delta direktiv. I detta syfte bör man 
fastställa ett förfarande för att upprätta ett nära och effekth·t samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna 
i den Ständiga veterinärkommitten. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

l. Detta direktiv fastställer hygienregler för produktion och försäljning av färskt költ som är avsett som livsmedel 
och som kommer frän husdjur av följande djurslag: nötkreatur (inklusive /Jubalus 1-buba/is och Bison bison), svin, 
fär och get samt tama häst d j ur. 

EGT Nr L 373, 31.12.1990, s. l. 
EGT Nr L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/675/EEG (EGT Nr L 373, 
31.12.1990, s. l). 

24.9.91 
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2. Detta direktiv skall inte tillämpas på styckning och förvaring av f:irskt köll i detaljhandeln eller i lokaler intill 
försäljningsställen, om styckningen och förvaringen endast sker för all tillhandahålla konsumenterna varor direkt 
på platsen. 

3. Della direktiv skall tillämpas utan att det påverkar speciella gemenskapsregler för finfördelat kött. 

4. Detta direktiv skall inte påverka de begränsningar som gjorts i överensstämmelse med de allmänna 
bestämmelserna i fördraget rörande detaljhandelsförsäljning av köl! från hästdjur. 

Artikel 2 

r detta direktiv avses med 

a) kött: alla delar av tamnötkreatur (inklusive djurslagen Bubah« bubali< och Bison bison). svin, får, get samt 
hästdjur som är lämpliga som lh·smedcl, 

b) färskt kött: köll inklusive vakuumförpackat köll och köll som förpackats i kontrollerad atmosfär, vilket inte 
har genomgått någon annan behandling än kylning för au säkerställa h!llbarheten, 

c) mekani<kt urbenat kött: köll som framställts mekaniskt från ben med kött, dock ej från skalle, från gångbenen 
nedanför framknä och hasled och i fråga om svin från svanskotorna, och som är avsell för anläggningar som 
godkänts i enlighet med artikel 6 i direktiv 77/99/EEG', 

d) slaktkropp: hela kroppen av ell slaktat djur efter avbladning, urtagning och avlägsnande av gångbenen vid 
framknäet och hasleden, av huvudet, svansen och juvret samt dessutom, när det gäller nötkreatur, får, get och 
hästdjur, efter avhudning. l fråga om svin behöver man dock inte avlägsna gångbenen vid framknäet och 
hasleden samt huvudet om köllet är avsell för beredning i enlighet med direktiv 77/99/EEG, 

e) ätliga organ: färskt köll som inte är slaktkropp enligt definitionen i d, även om det är naturligt förenat med 
slaktkroppen, 

t) inälvor: ätliga organ från bröst-, buk- och bäckenhålorna inklusive luft- och foderstrupe, 

g) besiktningsveterinär: veterinär som förordnats av behörig central myndighet i medlemsstaten, 

h) avsändarland: den medlemsstat från vilken färskt köll skickas till en annan medlemsstat, 

EGT Nr L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktivet senast ändrat genom direktiv 89/662/EEG (EGT Nr L 395, 
30.12.1989, s. 13). 

Nr L 268(75 
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i) mottagarland: den medlemsstat till vilken farskt kött skickas frän en annan medlemsstat, 

j) rransportmedel: fraktbärande delar av motorfordon, spärbundna fordon och flygplan samt lastrum på båtar eller 
containrar för land-, sjö- eller lufttransporter, 

k) anläggning: ett godkänt slakteri, en godkänd styckningsanläggning, ett godkänt kyl- och fryslager eller en 
enhet som omfattar flera sådana anläggningar, 

l) emballering/emballage: att skydda farskt kött genom att använda inneremballage eller innerbehållare i direkt 
kontakt med det farska köttet respektive själva inneremballaget eller innerbehiillaren, 

m) paketering/förpackning: att placera emballerat färskt kött i en yllerbehällare respektive själva behållaren, 

n) nödslakt: slakt som beordrats av en veterinär efter en olycka elkr allvarliga fysiologiska och funktionella 
störningar. Nödslakt får äga rum på annan plats än pä slakteriet, om veterinären anser att transport av djuret 
skulle vara omöjlig eller skulle utsätta djuret för onödigt lidande. 

Artikel 3 

l. Varje medlemsstat skall säkerställa att 

A. hela slaktkroppar, halva slaktkroppar eller haln slaktkroppar som inte parterats i mer än tre grossistdetaljer 
samt kvartskroppar 

a) bar framställts på ett slakteri som uppfyller de krav som fastställs i kapitlen l och Il i bilaga l och som 
godkänts och kontrolleras i enlighet med artikel JO eller på ett slakteri som särskilt godkänts i enlighet 
med artikel 4, 

b) härrör från ett slaktat djur som besiktigats före slakt av en besiktningsveterinär i enlighet med kapitel VI 
i bilaga l och vid en sådan besiktning kunnat godkännas för slakt enligt detta direktiv, 

c) har hanterats under tillfredsställande hygieniska förhållanden i enlighet med kapitel V och VII i bilaga l, 

d) har besiktigats efter slakt av en besiktningsveterinär i enlighet med kapitel VIll i bilaga l. De får inte. 
uppvisa n1gra andra förändringar än traumatiska skador som inträffat strax före slakt eller lokala 
missbildningar eller förändringar. förutsatt att det är fastställt, vid behov genom lämpliga 
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laboratorieundersökningar, att dessa inte gör slaktkroppen och organen farliga att förtära eller på annat sätt 
otjänliga som livsmedel, 

e) har kontrollmärkts i enlighet med kapitel XI i bilaga l, 

t) under transport litföljs av 

i) fram till den 30 juni 1993 av ett sundhetsintyg som utfardats av besiktningsveterinären vid 
lastningstillfället. Det skall till form och innehäll följa mallen i bilaga 5 och upprättas pl åtminstone 
det eller de officiella språken i mottagarlandet. Det skall bestå av ett enda blad. 

ii) fr.o.m. den J juli 1993 av ett handelsdokument som påtecknats av besiktningsveterinären. Detta 
dokument skall 

förutom de uppgifter som avses i punkt 50 i kapitel X i bilaga l, när det gäller fryst kött ange 
år och månad f6r infrysningen i klartext samt ha ett kodnummer genom vilket besiktnings
veterinären kan identifieras, 

behållas av mottagaren under minst ett år, så att dokumentet pli begäran kan visas upp för behörig 
myndighet, 

iii) av ett sundhetsintyg i enlighet med kapitel XI i bilaga J när det gäller kött från ett slakteri som ligger 
i ett område som omfattas av restriktioner eller beträffande kött som skall skickas till en annan 
medlemsstat efter transitering genom ett tredje land i plomberad lastbil. 

Närmare regler för tillämpningen av ii, framför allt för tilldelning av kodnummer och upprättande av en 
eller flera förteckningar över besiktningsveterinärer, skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs 
i artikel 16, 

g) förvaras i enlighet med kapitel XIV i bilaga l efter besiktning efter slakt under tillfredsställande hygieniska 
förhållanden på anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 10 och som kontrolleras i enlighet med 
kapitel X i bilaga l, 

h) transporteras under tillfredsställande hygieniska förhållanden i enlighet med kapitel XV i bilaga l, 

B. styckningsdetaljer eller delar som är mindre än de som avses i avsnitt A, eller urbenat kött 

a) benats ur eller styckats på en styckningsanläggning som uppfyller kraven i kapitlen l och lll i bilaga l och 
som är godkända och kontrolleras i enlighet med artikel JO, 

b) benats ur eller styckats och framställts i enlighet med kapitel IX i bilaga J och härrör från 
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färskt kött som uppfyller kraven i avsnitt A utom de som avses i punkt h och som transporterats i 
enlighet med kapitel X'V i bilaga l eller 

färskt kött som importerats frän tredje land i enlighet med <lirekliv 90/675/EEG, 

c) har förvarats under förhållanden som överensstämmer med kapitel XIV i bilaga l i anläggningar som 
godkänts i enlighet med artikel 10 och kontrolleras i enlighet med kapitel X i bilaga l, 

d) bar kontrollerats av en besiktningsveterinär i enlighet med kapitel X i bilaga l, 

e) uppfyller kraven pl emballering och paketering som fastställts i kapitel XII i bilaga l, 

f) uppfyller kraven i avsnitt A c, e, f och h, 

C. ätliga organ som bärrör frän ett godkänt slakteri eller en godkänd styckningsanläggning. Hela ätliga organ skall 
uppfylla kraven i avsnitten A och B. Skivade ätliga organ skall uppfylla kraven i avsnitt B. 

Ätliga organ fär inte skivas med undantag av lever frän nötkreatur, under förutsättning att detta sker pl en 
godkänd styckningsanläggning. Detta undantag fär efter förslag frän kommissionen och efter beslut av rldet 
med kvalificerad majoritet utvidgas till all gälla även lever frän andra djurslag. 

D. fårskt kött, som har förvarats i enlighet med detta direktiv i ett kyl- och fryslager som godkänts av en 
medlemsstat och som därefter inte hanterats pil. annat sätt !in i samband med lagringen, 

a) uppfyller kraven i avsnitt A c, e, g och h och avsnitt B och C eller är färskt kött som importerats frän 
tredje land i enlighet med kraven i direktiv 90/675/EEG, 

b) åtföljs under transport till destinationsorten av ett handelsdokument eller av det intyg som avses i A f. 

Om köttet skall åtföljas av ett intyg skall detta fyllas i av besiktningsveterinären på grundval av de 
sundhetsintyg som åtföljde sändningen med fårskt kött när det togs in för lagring, och det skall vid import ange 
det fårska köttets ursprung, 

E. färskt kött som framställts i enlighet med detta direktiv, och som har lagrats under tullkontroll i ett kyl- och 
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fryslager i tredje land, godkänt i enligbet med rådets direktiv 72/462/EEG', och som därefter inte undergitt 
annan hantering än i samband med lagringen, 

a) uppfyller kraven i avsnitten A, B och C, 

b) uppfyller de särskilda garantier som berör kontroll och intyg om överensstämmelse med kraven ftlr 
förvaring och transport, 

c) ltföljs av ett intyg som följer en mall som skall upprättas enligt det förfarande som fastställs i anikell6. 

Dessa särskilda garantier rörande kontroll, intyg om överensstämmelse med kraven pl förvaring och transport 
och om utfärdande av detta intyg skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i anikel 16. 

2. Utan att det plverkar gemenskapens krav pil djurhälsa, skall dock punkt l inte tillämpas pl 

a) färskt kött som är avsett för annat än livsmedel, 

b) färskt kött som är avsett för utställningar, speciella studier eller analyser, förutsatt att offentlig kontroll gör 
det möjligt att säkerställa att köttet inte används som livsmedel och att köttet med undantag för det kött 
som använts vid analyserna förstörs, när utställningen är slut eller när de särskilda studierna eller 
analyserna har utförts. 

c) färskt kött som uteslutande är avsett för internationella organisationer. 

Artikel 4 

A Medlemsstatema skall säkerställa att fr.o.m. den l januari 1993 följande krav ställs pil de slakterier som är i 
drift den 31 december 1991 och som inte slaktar mer än 12 slaktenheter' per vecka och högst 600 slaktenheter 
per h om de inte uppfyller kraven i bilaga 1: 

l. De skall bli föremål för särskild veterinär registrering och tilldelas ett speciellt statskontrollnummer knutet 
till den lokala tillsynsmyndigheten. 

För att bli godkänd av de behöriga nationella myndigheterna 

a) skall anläggningen uppfylla de villkor för godkännande som fastställs i bilaga 2, 

EGT Nr L 302, 31.12.!972, s. 2S. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/69/EEG (EGT Nr L 46, 
19.2.199!, s. 37). 
nötkreatur och hästdjur: 1,0 slaktenhet , 
grisar: 0,33 slaktenhet 
flr: 0,15 slaktenhet 

6 321232Q LIITE Pri. 
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b) skall slakteriets produktionschef, ägare eller dennes företrädare föra journal över 

de djur som kommer in på anläggningen och dc slaktprodukter som lämnar den, 

de kontroller som utförts, 

resultaten av dessa kontroller. 

Pi begäran skall den behöriga myndigheten fl del av denna information. 

c) skall slakteriet underrätta den veterinära myndigheten om tidpunkten för slakt och antalet djur samt djurens 
härkomst, så att den kan utföra besiktning före slakt i enlighet med kapitel VI i bilaga l antingen p1 
gården eller omedelbart före slakt, 

d) skall besiktningsveterinären eller en assistent vara närvarande vid slakten för att säkerställa att de 
hygienregler som fastställs i kapitlen V, VII och VIII i bilaga l följs. 

Om besiktningsveterinären inte kan vara närvarande vid slakten, får köttet inte lämna anläggningen fårräD 
han har utfört köttbesiktningen, som skall äga rum på slaktdagen. 

e) skall behörig myndighet övervaka distributionskedjan för kött från anläggningen och att de produkter som 
anses vara otjänliga som livsmedel har märkts tillfredsställande samt övervaka vart de levereras och hur 
de används. 

Medlemsstaterna skall upprätta en förteckning över anläggningar för vilka dessa undantag skall gälla och 
sända den tillsammans med alla senare ändringar till kommissionen. 

t) skall behörig myndighet säkersililla att fårskt kött från de anläggningar som avses i e är märkt med 
stämplar som godkänts för detta ändamål i enlighet med det förfarande som fastställs i artikell6 och som 
anger till vilket administrativt distrikt inom kontrollorganisationen anläggningen hör. 

2. Undantag får också medges av den behöriga myndigheten i enlighet med bilaga 2 för styckningsan
läggningar som inte ligger i en godkänd anläggning och som inte producerar mer än tre ton per vecka. 

Bestämmelserna i kapitlen VII och IX och punkt 48 i kapitel X i bilaga 1 skall inte tillämpas på förvaring 
och styckning på de anläggningar som avses i första stycket. 

3. Kött som bedömts uppfylla de krav för hygien- och hälsokontroll som fastställs i detta direktiv skall 
märkas 
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med en stämpel som anger vilket administrativt distrikt inom kontrollorganisationen som ansvarar för 
ursprungsanläggningen. Utformningen för denna stämpel skall fastställas i enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 16. 

4. Kött frän anläggningar som avses i denna artikel skall 

i) saluhållas direkt på den lokala marknaden, farskt eller berett, till detaljhandlare eller till konsumenter 
utan att i förväg vara förpackat eller emballerat. 

ii) transporteras frän anläggningen till mottagaren under hygieniska förhållanden. 

B. Vid behov får nya anläggningar som avviker frän kraven på struktur och infrastruktur i bilaga l till detta 
direktiv godkännas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 16, förutsatt att kraven i avsnitt A är 
uppfyllda. 

C. Kommissionens veterinära experter får i samverkan med behöriga nationella myndigheter och i den 
utsträckning det är nödvändigt för att uppnå en enhetlig tillämpning av denna artikel utföra kontroller på 
platsen ett representativt urval av anläggningar som godkänts med tillämpning av kraven i denna artikel. 

D. Närmare regler för att genomföra denna artikel skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 
16. 

E. Rådet skall före den l januari 1998 se över bestämmelserna i denna artikel på grundval av en rapport frän 
kommissionen. 

Artikel 5 

l. Medlemsstatema skall säkerställa att besiktningsveterinärer förklarar följande vara otjänligt som livsmedel: 

a) Kött frän djur 

i) hos vilka, utan att det medför någon förändring beträffande de sjukdomar som anges i bilaga C till 
direktiv 90/425/EEG', någon av följande sjukdomar har diagnosticerats: 

generaliserad aktinobacillos eller strålsvampsjuka, 

blackleg, 

generaliserad tuberkulos, 

generaliserad lymfkörtelinOammation, 

rots, 

rabies, 

stelkramp, 

EGT Nr L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/174/EEG (EGT Nr L 85, 5.4.1991, 
s. 37). 
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akut salmonellos, 

akut brucellos, 

rödsjuka hos svin, 

botulism, 

septikemi, pyemi, toxemi eller viremi, 

ii) som uppvisar akuta förändringar i form av bronko-pneumoni, pleurit, peritonit, metrit, mastrit, artrit, 
perikardit, enterit eller meningo-encefalomyelit som konslaterals genom en noggrann undersökning, 
eventuellt kompletterad med en bakteriologisk undersökning och undersökning fOr att splra rester av 
ämnen med farmakologisk verkan. 

Om resultaten av dessa speciella undersökningar dock är gynnsamma, skall slaktkropparna godkännas 
som livsmedel sedan de delar som är otjänliga som livsmedel har avlägsnats. 

iii) i vilka man påvisat följande parasitsjukdomar: generaliserad sarkocystos, generaliserad cysticerkos, 
trikinos, 

iv) som är döda, dödfödda eller ofödda, 

v) som är slaktade vid för späd älder och vilkas kött är ödematöst, 

vi) som uppvisar tecken på utmärgling eller långt framskriden anemi, 

vii) som uppvisar ett flertal tumörer, bölder eller allvarliga förändringar i olika delar av slaktkroppen eller 
i olika organ, 

b) Kött från djur 

i) som bar uppvisat en positiv eller obestämd reaktion vid tuberkulintest och där en undersökning som 
utförts i enlighel med punkt 41 G i kapitel \1ll i bilaga l bar avslöjat endast lokala tuberkulösa 
förändringar i ett antal organ eller ett antal delar av slaktkroppen. 

Om en tuberkulös förändring dock endast uppläckts i lymllmutorna till angripet organ eller angripen 
del av slaktkroppen skall enbart det angripna organet eller del av slaktkroppen med tillhörande 
lymfknutor anses otjänliga som livsmedel, 

ii) som har reagerat positivt eller obestämt vid brucellostest konstaterat genom vävnadsfOrändringar som 
tyder på akut infektion. 

Även om man inte hittat någon sådan skada skall juver. könsorgan och blod än dl anses vara otjänliga 
som livsmedel. 
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c) - Delar av slaktkroppen med större allvarliga infiltrationer eller blödningar, lokala bölder eller lokal 
förorening, 

organ med sjukliga förändringar av infektiös, parasitär eller traumatisk natur. 

d) Kön 

frän febersjuka djur 

som uppvisar allvarliga avvikelser beträffande farg, lukt, konsistens eller smak. 

e) Om besiktningsveterinären är övertygad om au en slaktkropp eller ätligaorgan har lymfkörtelinflammation med 
ostvandling eller annan varig förändring och au denna förändring inte är generaliserad eller fOrenad med 
utmärgling. 

i) alla organ med tillhörande lymfknutor, om nyssnämnda förändringar konstaterats på ytan eller inne i själva 
organet eller Jymfknutan, 

ii) i de fall då inte i är tillämpbart bedöms förändringen och påverkan på omgivande delar som han anser 
lämpligt med hänsyn tillålder och grad av aktivitet i processen. En gammal väl inkapslad förändring kan 
anses vara inaktiv. 

f) Kött som härrör frän putsning av stickkanalen. 

g) l de fall där besiktningsveterinären är övertygad om alt hela eller delar av slaktkroppen eller ätliga organ är 
påverkade av annan sjukdom eller förändrade på annat säll än vad som angeus i punktema ovan, skall hela 
slaktkroppen med ätliga organ eller den mindre del som ban anser vara lämplig anses vara otjänlig som 
livsmedel. 

h) Slaktkroppar om de ätliga organen frän dem inte genomgäll någon besiktning efter slakt. 

i) Blodet frän djur vars kält har ansetts vara otjänligt som livsmedd i cnlighc.t med föregående punkter och blod 
som är förorenat av maginnehåll eller andra änmcn. 

j) Kött frän djur som har tillförts 

i) ämnen som är förbjudna enligt direktiven 81/602/EEG' och 88/146/EEG', 

EGT Nr L 222, 7.8.1981, s. 32. Direktivet senast ändrat genom direktiv 85/358/EEG (EGT Nr L 191, 
23.7.1985, s. 46). 
EGT Nr L 70, 16.3.1988, s. 16. 
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ii) substanser som skulle kunna göra köttet farligt eller skadligt för människors hälsa och rörande vilka ett 
beslut skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 16 efter yttrande frän den Vetenskapliga veterink 
kommitten, 

iii) mömingsenzymer, 

k) Kött som innehiller rester av ämnen som är tillätna i enlighet med de undantag som avses i artikel 4 i direktiv 
81/602/EEG och artiklarna 2 och 7 i direktiv 88/146/EEG, rester av medicinpreparat, antibiotika, 
bekämpningsmedel eller andra ämnen som är skadliga eller som kan göra färskt kött farligt eller skadligt för 
människors hälsa, om dessa rester förekommer i högre halter än gemenskapsreglerna tillåter. 

l) Kött som är förorenat eller smittat i den utsträckning som skall fastställas enligt det förfarande som avses i 
artikel 16 efter utlätande av den Vetenskapliga veterinär kommitten. 

m) Lever och njurar frän djur som är äldre än två år och som kommer frän regioner där utbredd förekomst av 
tungmetaller i miljön har påvisats vid undersökningar som genomförts i enlighet med artikel 4 i direktiv 
86/469/EEG'. 

n) Kött som utan att det påverkar eventuella gemenskapsförordningar om jonisering, har behandlats med 
joniserande eller ultraviolett strålning. 

o) Kött som avger en uttalad könslukt. 

2. Tillägg eller ändringar till punkt l kan antas framför allt beträffande tuberkulos, brucenos och salmonellos i 
enlighet med förfarandet i artikel 16 och efter yttrande av den Vetenskapliga veterinära kommitten. 

Artike/6 

l. Medlemsstatema skall säkerställa 

a) att, utan att det påverkar de fall som avses i artikel 5.1 a iii och artikel 5.2, färskt griskött eller hästkött som 
avses i artikel 3 oc.h som inte har genomgillt trikinundersökning i enlighet med bilaga l i direktiv 77196/EEG" 
kylbehandlas i enlighet med bilaga 4 i det direktivet. 

EGT Nr L 275, 26.9.1986, s. 36. 
EGT Nr L 26, 31.1.1977, s. 67. Direktiv senast ändrat genom kommissionens direktiv 89/321/EEG (EGT Nr 
L 133, 17.5.1989, s. 33). 
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b) att kött 

i) frän galtar som används för avel, 

ii) frän kryotorkider och hermafroditer, 

iii) utan att det påverkar de fall som avses i artikel 5.1 o frän okastrerade galtar med en slaktvikt över 80 kg, 
såvida inte anläggningen med en metod som godkänts genom del förfarande som fastställs i artikel 16 
eller, om det inte finns någon sådan metod, med en metod som godkänts av behörig myndighet kan 
garantera att slaktkroppar som avger en uttalad galllukt kan upptäckas bär ett speciellt märke enligt beslut 
84/371/EEG' och genomgår någon av de behandlingar som anges i direktiv 77/99/EEG, 

c) att mekaniskt urbenat kött genomgår värmebehandling i enlighet med direktiv 77 199/EEG, 

d) att efter avlägsnande av delar som är otjänliga som livsmedel färskt kött och ätliga organ frän djur med ej 
generaliserad förekomst av Cysticercus bovis eller Cysticercus cellulosae kylbehandlas med en metod som 
godkänts i enlighet med förfarandet i artikel 16, 

e) att djur som har nödslaktats endast får an\·ändas som livsmedel på den lokala marknaden och endast om 
följande villkor uppfylls: 

Ursprungsgården är inte underkastad restriktioner av sjukdomsbekämpningsskäJ. 

Djuret har besiktigats före slakt av veterinär i enlighet med artikel 3.1 A b. 

Djuret har avlivats efter bedövning och avbladats och om möjligt tagits ur på platsen. Veterinären fk 
underlåta all kräva bedövning av djuret och tillåta att det skjuts i speciella fall. 

Det avlivade djuret transporteras så snabbt som möjligt under tillfredsställande hygieniska förhällanden 
till ett slakteri som godkänts i enlighet med detta direktiv. Om djuret inte kan föras till ett sådant slakteri 
inom en timme, skall det transporteras i en container eller ett transportmedel i vilket temperaturen ligger 
mellan o• och 4•c. Om urtagning inte gjorts vid slakten skall den ske inom högst tre timmar därefter. Om 
urtagningen utförs på platsen skall inälvorna skickas med slaktkroppen till slakteriet. 

EGT Nr L 196, 26. 7.1984, s. 46. 
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Av intyget skall framgå att djuret vid besiktning före slakt har godkänts till slakt och an avblodningen har 
utförts korrekt. Tidpunkten för avlivningen skall anges och vad djuret eventuellt behandlats med. I 
tillämpliga fall noteras också resullalet av besiktningen av inälvorna. Detta intyg skall följa den mall som 
skall upprätlas enligt förfarandet i artikel 16. 

Kroppen av det slaktade djuret skall hanteras så att den inte kommer i kontakt med slaktkroppar eller 
ätliga organ som är avsedda som livsmedel innan besiktningen efter slakt utförts i enlighel med artike13.1 
A d och vid behov efter en bakteriologisk undersökning och den därvid konstalerats vara helt eller delvis 
tjänlig som livsmedel. 

f) att kött från omrlden som omfattas av restriktioner ur djurhälsosynpunkt hanteras enligt särskilda regler som 
skall fastställas från fall till fall i enlighet med förfarandet i artikel 16, 

g) att den hantering som avses i föregående punkter utförs på ursprungsanläggningen eller vid annan anläggning 
som besiktningsveterinären utser, 

h) all köttet märks med den stämpel som avses i artikel 4 A 3. 

2. Rådet skall på förslag frän kommissionen med kvalificerad majoritet före den l juli 1992 fastställa vilka delar 
av gemenskapen som får medge undantag från kravel i l a under förutsättning 

att det genom epidemiologiska studier styrkts att det inom området inte förekommer trikiner, 

att livdjur och slaktdjur underkastas en effektiv metod för upptäckt och kontroll. 

Artikel 7 

l. Medlemsstaterna skall säkerställa 

a) att kött som förklarats vara otjänligt som livsmedel klart kan särskiljas frän kött som är tjänligt som livsmedel, 

b) att kött som förklarats vara otjänligt som livsmedel behandlats i enlighet med direktiv 90/667/filiG2
• 

2. Närmare regler för genomförandet av denna artikel skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 16. 

EGT Nr L 363, 27.12.1990, s. 51. 
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Artikel B 

1. Utan hinder av direktiv 86/469/EEG skall djur eller kött undersökas med avseende på restsubstanser om 
besiktningsveterinären misstänker all sådana förekommer på grundval av de fynd han gjort vid besiktningen. 

Denna undersökning skall avse såväl rester av ämnen med en farmakologisk inverkan och nedbrytningsprodukter 
därav som andra ämnen som överförts till köttet och som skulle kunna vara skadliga för människors hälsa. 

Om det undersökta köttet visar förekomst av restsubstanser i sådana mängder som överstiger de tillåtna 
gränsvärdena, skall det fOrklaras vara otjänligt som livsmedel. 

Dessa undersökningar med avseende på restsubstanser skall utföras i enligbet med beprövade metoder som är 
vetenskapligt erkända, framför allt sådana som fastställts i gemenskapens regler eller andra internationella 
standarder. 

Det skall vara möjligt att utvärdera resultaten av undersökningar med avseende på restsubstanser genom att använda 
referensmetoder som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 16. 

l enlighet med förfarandet i artikel 16 skall minst ett referenslaboratorium utses i varje medlemsstat för att göra 
undersökningar med avseende på restsubstanser. 

2. På fOrslag från kommissionen skall rådet fastställa gränsvärden för ämnen som överförts till kött och som 
skulle kunna vara skadliga for människors hälsa. Detta gäller andra ämnen än de som finns angivna i rådets direktiv 
86/363/EEG' och rådets förordning (EEG) nr 2377/91J2

• 

Artikel 9 

Medlemsstaterna skall säkerställa 

i) att minst en besiktningsveterinär hela tiden är närvarande vid besiktningar före och efter slakt på slakterier som 
godkänts i enligbet med artikel 10, 

ii) att en besiktningsveterinär minst en gång om dagen besöker styckningsanläggningar som godkänts i enlighet 
med artikel 10 när arbete med kött äger rum, detta för att kontrollera dc hygieniska förhållandena på 
anläggningarna och listorna över färskt kött som kommer till anläggningen och som lämnar den, 

iii) att en besiktningsveterinär regelbundet besöker kyl- och fryslager. 

Besiktningsveterinären får biträdas av assistenter som står under bans ansvar för följande arbetsmoment: 

EGT Nr L 221, 7.8.!986, s. 43. 
EGT Nr L 224, !8.8.!990, s. l. 
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a) Vid besiktning före slakt består assistentens uppgift i au göra en första kontroll av djuren och all biträda med 
rent praktiska uppgifter. 

b) De kan utföra besiktning efter slakt förutsan all besiktningsveterinären själv kan övervaka deras arbete på 
platsen. 

c) Hygienkontroll av styckat och lagrat kött. 

d) Inspektion och kontroll av godkända anl~ggningar i enlighet med artikel 10. 

Rådet skall på förslag från kommissionen senast den l januari 1992 fastställa det högsta antal assistenter som får 
biträda en besiktningsveterinär i hans arbete. Antalet skall vara så l ägt att besiktningsveterinären har möjlighel att 
effektivt kontrollera besiktningen efter slakt. 

Endast personer som uppfyller kraven i bilaga 3 och som genomgill prov som anordnas av behörig central 
myndighet i medlemsstaten eller av den myndighet som utses av den central myndigheten får utses till assistenter. 

För att knnna biträda på det sätt som avse ovan skall assisterna ingå i ett besiktningslag under besiktnings
veterinärens kontroll och ansvar. De skall vara oberoende gentemot anläggningen. Medlemsstatens behöriga 
myndighet skall fastställa sammansällningenav besiktningslaget för varje anläggning så all besiktningsveterinären 
kan övervaka de arbetsmoment som anges ovan. 

Närmare regler för det biträde som avses i denna artikel skall vid behov fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 16. 

.·lrtike/ JO 

l. Medlemsstaterna skall upprätta en förteckning över andra godkända anläggningar än dc som avses i artikel 4, 
och varje anläggning skall ha ett statskontrollnummcr. Medlemsstatema skall skicka denna förteckning till övriga 
medlemsstater och till kommissionen. 

De styckningsanläggningar som avses i punkt 19 i bilaga l andra stycket, andra strecksatsen skall också godkännas 
i enlighet med direktiv 71/118/EEG'. 

Den förteckning över styckningsanläggningar som kommissionen offentliggör skall innehälla en notering om ett 
sådant särskilt godkännande. 

EGT Nr L 55, 8.3.1971, s.23. Direktiv senast ändrat genom direktiv 90/654/EEG (EGT Nr L 353, 17.12.1009, 
s. 48). 
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En medlemsstat fät inte godkänna en anläggning om den inte är övertygad om att den uppfyller villkoren i detta 
direktiv. 

Om det visar sig att hygienen inte är tillfredsställande och om de litgärder som avses i punkt 41 F i kapitel VIII 
i bilaga l inte räcker för att avhjälpa situationen. skall den behöriga nationella myndigheten tillf<illigtvis äterkalla 
godkännandet. 

Om anläggningens produktionschef, ägare eller dennes företrädare inte avhjälper de brister som noterats inom den 
tidsperiod som behörig nationell myndighet fastställt, skall myndigheten återkalla godkännandet definitivt. 

Den berörda medlemsstaten skall beakta resultaten av alla kontroller som utförts i enlighet med artikel 12. ÖVriga 
medlemsstater och kommissionen skall underrättas om godkännandet äterkallas tillfalligt eller definitivt. 

2. Anläggningens produktionschef, ägare eller dennes företrädare skall i enlighet med punkt 4, andra stycket !äta 
utföra regelbundna kontroller av de allmänna hygieniskaförhilllandcna vid tillverkningen pil anläggningen,bland 
annat genom mikrobiologiska kontroller. 

Kontrollerna skall även omfatta redskap, utrustning och maskiner i alla produktionsled och vid behov även 
produkterna. 

Anläggningens produktionschef, ägaren eller dennes företrädare skall pli. begäran frän den offentliga myndigheten 
kunna informera besiktningsveterinären eller kommissionens \'ett: rioära experter om arten, frekvensen och resullaten 
av de kontroller som gjorts i detta syfte och vid behov även ange vilket laboratorium som utfört analyserna. 

Vilka kontroller som skall utföras och hur ofta skallliksom metoder för provtagning och metoder för bakteriologisk 
undersökning fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 16. 

3. Anläggningens produktionschef, ägare eller dennes företrädare skall fastställa ett utbildningsprogram för 
personalen som gör att arbetstagarna kan uppfylla kraven pil hygienisk tillverkning anpassade till tillverkningsför
hållandena. 

Den besiktningsveterinär som är ansvarig f6r anläggningen skall della i planeringen och genomförandet av 
programmet. 

4. Kontroll och övervakning av anläggningarna skall utföras under besiktningsveterinärens ansvar, och denne fät 
i enlighet med artikel 9 biträdas av assistenter endast i rent praktiska uppgifter. Besiktningsveterinären skall ständigt 
ha tillträde till alla delar av anläggningarna för att säkerställa att detta direktiv följs samt, om det råder tvivel om 
varifrån köttet eller de slaktade djuren kommer, till dokumentation som gör det möjligt för honom att spåra frän 
vilken gård ett slaktat djur kommer. 
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Besiktningsveterinären skall regelbundet gä igenom resultaten av de kontroller som avses i 2. Han flr pil grundval 
därav !äta utföra ytterligare mikrobiologiska undersökningar i alla produktionsled eller av produkterna. 

Resultatet av denna genomgäng skall dokumenteras i en rapport, och anläggningens produktionschef, ägare eller 
dennes företrädare skall delges slutsatserna och rekommendationerna i rapporten. Denne skall rätta till de fel som 
noterats för att förbättra hygienen. 

Artikelll 

Medlemsstatema skall ge en central myndigbet eller organ i uppgift att samla in och bearbeta resultaten av 
besiktningsveterinärens besiktningar före och efter slakt med avseende pil sjukdomar som kan övedöras till 
människor. 

Om en sädan sjukdom bar diagnosticerats skall de behöriga veterinära myndigbeterna som ansvarar för den 
besättning frän vilken djuren härstammar sil snart som möjligt underrättas om resultatet i varje enskilt fall. 

Medlemsstatema skall överlämna information till kommissionen om vissa sjukdomar, framför allt om fall där 
sjukdomar som kan överföras till människor har konstaterats. 

Kommissionen skall enligt forfarandet i artikel 16 anta närmare regler för att genomföra denna artikel, framför allt 
om 

bur ofta information skall överlämnas till kommissionen, 

typ av information, 

vilka sjukdomar man skall samla in information om, 

hur informationen skall samlas in och användas. 

Artike/12 

l. Veterinära experter frän kommissionen fär i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av detta direktiv i samarbete med behöriga nationella myndigheter göra kontroller pil platsen. De flr 
bland annat kontrollera om de godkända anläggningarna verkligen IOJjer detta direktiv. Kommissionen skall 
underrätta medlemsstatema om resultaten av de utförda kontrollerna. 

Den medlemsstat pil vars territorium en kontroll utförs skall ge de experter som utför arbetet all nödvändig hjälp. 
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Allmänna bestämmelser för tilläntpningen av denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 16. 

Sedan medlemsstaterna i den Ständiga veterinära kommillen yttrat sig, skall kommissionen utarbeta en 
rekommendation rörande de regler som skall följas vid de kontroller som avses i detta stycke. 

2. Före den l januari 1995 skall rådet se över denna artikel på grundval av en rapport från kommissionen, vilken 
kan åtföljas av olika förslag. 

Artikel 13 

l. I enlighet med förfarandet i artikel 16 kan medlemsstatema få tillstånd att tillämpa bestämmelserna i artikel 
4 på slakterier som hanterar maximalt 20 slaktenheter per vecka och 1000 slaktenheter per är 

a) om de är belägna i områden med speciella geografiska olägenheter eller som har svårigheter med leveranserna, 

b) om de senast den l juli 1991 genomför ett omstruktureringsprogram inom ramen för en nationell plan som 
föreligger den dagen. 

I enlighet med samma förfarande och med avvikelse från de grunder för omräkning som gäller för det antal 
slaktenheter som avses i artikel4 A. första stycket får dettillstånd som avses i första stycket i denna punkt utvidgas 
till att gälla anläggningar som hanterar maximalt 60 svin per vecka om följande krav är uppfyllda: 

a) Anläggningens ägare har fåll speciell utbildning i produktionshygien som har godkänts av behörig myndighet. 

b) Djur som skall slaktas tillhör anläggningens ägare eller har köpts in av honom för all uppfylla kraven i d. 

c) Köttet produceras i lokaler som uppfyller kraven i bilaga 2 och som är belägna inom anläggningen. 

d) Det kött som producerats används endast inom anläggningen eller säljs direkt till konsumenter på platsen. 

När undantag medges skall vissa krav uppfyllas, och framför allt skall den lokala marknaden definieras. 

Anläggningar som medgivits undantag skall underkaslas sådan inspektion som gemenskapen utför på godkända 
anläggningar. 

2. I enlighet med förfarandet i artikel 16 

får på begäran undantag från punkt 14 c, andra, tredje, fjärde strecksacsen i kapitel II, från 42 A. punkt 2i 
kapitel VIII och punkt 46 d i kapitel IX i bilaga l medges varje medlemsstat som ger liknande garantier. 
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Beslut om sådana undantag skall fastställa hygienkrav som lägst motsvarar de som återfinns i bilaga l, 

får beslut fattas om kompletterande krav som är anpassade till den speciella situationen i de berörda 
medlemsstatema med avseende på vissa sjukdomar som skulle kunna vara farliga för människors hälsa, 

får speciella krav uppställas för godkännande av an!Kggningar i grossistledet 

Artike/14 

l. Utan hinder av de särskilda bestämmelserna i detta direktiv skall besiktningsveterinären eller behörig 
myndighe~ om man misstänker att de veterinära bestämmelserna inte har följts eller om det är tveksamt om köttet 
är tjänligt som livsmedel, utföra de kontroller som man bedömer lämpliga. 

2. Medlemsstatema skall vidta lämpliga administrativa eller straffrättsliga åtgärder för att beivra varje överträdelse 
av gemenskapens veterinära bestämmelser, framför allt när det framkommer att intyg eller dokument som upprättats 
inte överensstämmer med köttets faktiska status, att identifieringsmärken inte följer reglerna, att köttet inte 
presenterats för besiktning eller att köttet inte använts för det ändamål som det var avsett för frän början. 

Artike/15 

Bilagorna till direktivet skall ändras av ril.det med kvalificerad majoritet efter förslag frän kommissionen, framför 
allt för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. 

Artikel 16 

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordförande utan dröjsmål hänskjuta ärendet till den 
Ständiga veterinära kommitten, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat. 

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommitten ett förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över 
förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommitten skall fatta 
sitt beslut med en majoritet av 54 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. 
Ordföranden får inte rösta. 

3. Kommissionen skall själv anta förslaget och genomföra det omedelbart om det har tillstyrkts av kommitten. 
Om förslaget inte har tillst}Tkts av kommitten 

24.9.91 



24.9.91 

391L0497/S 

Europeiska gemcnskapernas officiella tidning 

eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet 
skall falla sill beslut med kvalificerad majoritet. 

Om rådet inte har fallat något beslut inom tre månader från det all förslaget mottagits, skall kommissionen själv 
besluta att vidta de föreslagna åtgärderna genast, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget. 

Artike/17 

Före den l juli 1994 skall kommissionen överlämna en rapport, eventuellt åtföljd av förslag om vilka rådet skall 
falla beslut genom det röstningsförfarande som fastställts i fördragets artikel 43, rörande kontrollmetoder som 
säkerställer upptäckt av djursjukdomar på samma nivå som metoderna för besiktning före och efter slakt enligt 
kapitlen VI och VIII i bilaga l. 

Artikel l B 

De regler som fastställts i direktiv 89/662/EEG skall framför allt tillämpas på kontroller på produktionsanlägg
ningen, på organisation och uppföljning av kontroller som skall utföras av mottagarlandet och på de skyddsåtgärder 
som skall genomföras. 

Artike/19 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 
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BILAGA l 

KAPITEL I 

ALLMÄNNA BESl'ÄMMELSER FÖR GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGAR 

Anläggningar skall som minimikrav ha 

l. i lokaler där färskt kött produceras, hanteras eller förvaras och i utrymmen och gängar genom vilka färskt kött 
transporteras 

a) vattentäta golv som är lätta all rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som är lagda pil. sådant säll 
all vattnet lätt rinner undan. Vattnet skallledas mot golvbrunnar med galler och vattenläs för att förbindra 
uppkomst av dil.lig lukt. Dock gäller att 

i lokaler som avses i punkt 14 d och f i kapitel !!, punkt 15 a i kapitel III och punkt 16 a i kapitel 
IV krävs inte att vattnet leds mot golvbrunnar med galler och vattenlil.s, och i lokaler som avses i 
punkt 16 a är det tillräckligt med en anordningar som gör att vattnet lätt kan avlägsnats, 

i lokaler som avses i punkt 17 a i kapitel IV och i utrymmen och gångar genom vilka färskt kött 
transporteras är det tilJräckligt att golven är vattentäta och av material som inte kan ruttna, 

b) släta, til.liga och vattentäta väggar med ljus tvättbar yta upp till en höjd av minst två meter och minst upp 
till tre meters höjd i slaktlokaler. l kyl- och frysrum och i lager skall väggama vara klädda eller 
ytbehandlade upp till minst lasthöjd. ÖVergängarna mellan golv och vägg skall vara rundade eller 
utformade pil. liknande sätt utom i de lokaler som avses i punkt 17 a i kapitel IV. 

Om träväggar förekommer i de lokaler som avses i punkt 17 i kapitel IV utgör detta dock ingen grund för 
att illerkalla ett godkännande, under förutsättning att lokalerna är byggda före januari 1983, 

c) dörrar i til.ligt, korrosionsbeständigt material, och om de är av trä skall de ha slät och vattentät beklädnad 
pil. alla ytor, 

d) isoleringsmaterial som inte ruttnar och eller avger lukt, 

e) tillfredsstiillande ventilation och god avledning av lnga. 

f) tillfredsställande dagsljus eller artificiellt ljus med god färgåtergivning, 

g) ett innertak som är rent och lätt all rengöra. Om innertak saknas skall yttertakets undersida uppfylla dessa 
krav. 

2. a) så nära arbetsplatserna som möjligt tillräckligt mlnga anordningar för an tvätta och desinfektera händerna 
och för all rengöra verktyg med varmt vatten. Kranarna får inte vara handmanövrerade. För bandtvätt skall 
dessa anordningar ha rinnande varmt och kallt vanen eller vatten som är förblandat tilllämplig temperatur, 
rengörings- och desinfektionsmedel samt hygieniska anordningar för all torka händerna, 

b) anordningar för all desinfektera verktyg med varmt vatten som är minst s2•c, 

3. lämpliga skyddsanordningar mot skadedjur silsom insekter och gnagare, 

4. a) redskap och arbetsutrustning såsom styckningsbord, bord med avtagbara styckningsytor, behlllare, 
transportband och slgar av korrosionsbeständigt material som inte kan förorena köttet och som lir lätta att 
rengöra och desinfektera. Ytor som kommer eller kan komma i kontakt med kött, inklusive skarvar och 
fogar, skall vara släta. Användning av hygieniskt förpackat färskt kött, 

b) korrosionsbeständiga anordningar och utrustning som uppfyller hygienkraven för 

hantering av kött, 

förvaring av behlllare med kött pil. sådant sätt an varken köttet eller behållarna kommer i direkt 
kontakt med golvet eller väggarna, 

c) anordningar som möjliggör all köttet kan hanteras hygie11iskt och skyddas under lastning och lossning, 
inklusive lämpligt utformade och utrustade utrymmen där köttet tas emot och sorteras, 
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d) för förvaring av kött som inte är avsett som livsmedel särskilda vattentäta korrosionsbeständiga behlllare 
med lock och låsanordningar s1 att obehöriga inte kan avlägsna något från dem. Alternativt får en låsbar 
lokal användas om sådant kött förekommer i så stora att detta behövs eller om köttet inte tas bort eller 
förstörs efter varje arbetsdag. Om sådant kött förs bort genom störtar, skall dessa vara konstruerade och 
installerade så att all risk för förorening av det färska köttet undviks, 

e) anordningar för hygienisk lagring av emballage och förpackningsmaterial om emballering sker vid 
anläggningen, 

5. kylutrustning så att köttet kan hålla den kärntemperatur som krävs i detta direktiv. l utrustningen skall ingå 
ett dräneringssystem för kondensvatten som utesluter möjlighet till förorening av köttet, 

6. tillgång till vatten av dricksvattenkvalitet under tryck enligt irektiv 80/778/EEG'. Annat vatten får dock tilllias 
i undantagsfall för framstä.llning av ånga, brandbekämpning och kylning av kylutrustning under förutsittning 
att ledningarna för detta vatten är installerade så att vattnet inte kan användas för andra ändamäl och det inte 
finns n1gon risk att det färska köttet kan fåroren as. Dessa ledningar skall tydligt skilja sig från de som används 
för vatten av dricksvattenkvalitet, 

7. tillfredsstä.llande tillgång till varmvatten enligt direktiv 80/778/EEG, 

8. avloppssystem för flytande och fasta ämnen som uppfyller hygicnkraven, 

9. en lämpligt utrustad Jäsbar lokal som endast får användas av besiktningspersonalen, eller, när det gäller de 
lagerlokaler som avses i punkt 17 i kapilel IV, lämpliga anordningar, 

10. utrustning som gör det möjligt att när som helst effektivt utföra de veterinärbesiktningar som avses i detta 
direktiv, 

11. ett tillräckligt antal omklädningsrum med släta, vattentäta och tvättbara väggar och golv, tvättstä.ll, duschar och 
vattentoaletter, vilka är utrustade så att de rena delarna i byggnaden skyddas från förorening. 

Toaletterna får inte öppnas direkt ut mot produktionslokalerna. Duschar behövs inte i kyl- och fryslager som 
endast tar emot och levererar hygieniskt emballerat färskt kött. Tvättställen skall ha rinnande varmt och kallt 
vatten eller vatten som är förblandat till lämplig temperatur, rengörings-och desinfektionsmedel för händer 
samt hygieniska anordningar för att torka händerna. Kranarna på tvättställen får inte vara band- eller 
armmanövrerade. Det skall finnas tillräckligt antal tvättställ intill toaletterna, 

12. en plats med lämpliga anordningar för att rengöra och desinfektera transportmedel för kött, dock ej vid kyl-och 
fryslager som endast tar emot och levererar hygieniskt paketerat farskt kött. En sådan avskild plats med 
lämpliga anordningar för rengöring och desinfektion av transportmedel för levande djur skall finnas vid 
slakterier. Sådana platser och anordningar krävs dock inte om det finns bestämmelser att transportmedlen skall 
rengöras och desinfekteras på offentligt godkända anläggningar, 

13. en lokal eller säker plats för förvaring av rengörings- och desinfektionsmedel och liknande produkter. 

KAPITEL Il 

SÄRSKILDA BESTÄMMEI.SER FÖR GOI>~i.NNANI>E AV SLAKTERIER 

14. Utöver de allmänna kraven skall slakterier som minimikrav ha 

a) lämpliga slaktdjursstallar eller, om klimatet tillåter det, fållor för djur. Väggar och golv skall vara tåliga, 
vattentäta och lätta att rengöra och desinfektera. Dessa anordningar skall ha utrustning för att kunna ge 
djuren vatten och för att vid behov utfodra dem. Vid behov skall det ocksl finnas ett avloppssystem. 

EGT Nr L 229, 30.8.1980, s. Il. Direktiv senast ändrat genom direktiv 81/858/EEG (EGT Nr L 319, 
7.11.1981, s. 19). 
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b) slaktlokaler som är sä stora all man skall kunna utiöra arbetet på elllillfredsställande sätt. l slaktlokaler 
där bäde grisar och andra djurslag slaktas skall del finnas en särskild plats för slakt av grisar. En sådan 
plats är dock inte nödvändig om grisar och andra djur slaktas vid olika tidpunkter. l sädana fall skall dock 
skällning, avhårning, skrapning och svedning utföras på särskilda platser som är klart avgränsade frän 
slaktlinjen antingen genom ell öppet utrymme pil minst fem meter eller genom en skiljevägg som är minst 
tre meter hög, 

c) särskilda lokaler som är tillräckligt stora och uteslutande avsedda för 

tömning och rengöring av magar och tarmar. 

Särskilda lokaler är dock inte nödvändiga om momenten som omfallar magar utförs i en sluten 
mekanisk anordning med tillfredsställande ventilationssystem och som uppfyller följande krav: 

i) Utrustningen skall installeras och placeras så all arbetsmomenten med att separera tarmarna frän 
magen och med att tömma och rengöra magarna kan utföras hygieniskt. Den skall vara placerad 
pil ell särskilt ställe som är klart avgränsat frän allt oskyddat färskt köl! med en skiljevägg som 
går minst tre meter upp frän golvet och som omger den plats där dessa arbetsmoment utförs. 

ii) Maskinen skall vara så utfomad och konstruerad all den effektivt förhindrar all förorening av del 
färska köllet. 

iii) Det skall finnas en luftsug som är utformad så all den evakuerar all dälig lukt och förhindrar all 
risk för förorening via aerosolbildning. 

iv) Maskinen skall vara utrustad med en anordning för all evakuera avloppsvallen och maginnehäll 
till avloppssystemet i el! slutet system. 

v) Den bana som magarna följer till och frän maskinen skall bilde vara klart avgränsad och avskild 
frän den bana som övrigt färskt kött följer. Omedelbart efter det att magarna har tömts och 
rengjorts, skall de föras undan pil cll hygieniskt sätt. 

vi) Magar fär inte hanteras av persona] som hanterar annat färskt kött. Personal som hanterar magar 
skall inte kunna komma i kontakt med annal l1irskt kött. 

beredning av tarmar och magar om detta utförs pil slakteriet. Dessa moment färdock ulföras i samma 
lokal som avses i första strecksatsen förutsatt att man undviker korskontamination, 

beredning och rengöring av andra ätliga organ än de som avses i föregående strecksatser inklusive en 
särskild plats för förvaring av skallar pä tillräckligt avstilnd frän andra ätliga organ, om dessa moment 
utförs pä slakteriet och inte äger rum efter slaktlinjen, 

förvaring av hudar, horn, klövar och hovar samt svinhår i slutna, täta behållare i avvaktan pä att de 
skall föras bort, om delta inte sker direkt frän slakteriet pil slaktdagen, 

d) en särskild plats för paketering av ätliga organ om delta görs på slakteriet, 

e) läsbara lokaler eller, om klimatet sil till äter, lämpligt placerade fällor med separat avlopp för djur som är 
sjuka eller misstänks vara det, samt låsbara lokaler avsedda för slakt av sädana djur, för förvaring av 
arresterat költ och för förvaring av költ som förklarats vara otjänligt som livsmedel. Lokaler enbart för 
slakt av sädana djur är inte nödvändiga pil en anläggning som behörig myndighet inte har godkänt för slakt 
av dessa djur eller där sildan slakt utförs efter den normala slakten, under förutsällning an ätgärder vidtas 
för all undvika förorening av köll som förklarals vara tjänligt som livsmedel. l detta fall skall lokalerna 
rengöras och desinfekteras särskilt noga under offentlig kontroll innan de används igen för slakt av djur 
som varken är sjuka eUcr misstänks vara det, 

f) tillräckligt stora kylrum utrustade med korrosionsbeständiga anordningar utformade så all färskt kött 
förhindras att komma i kontakt med golv eller väggar vid Iransport eller förvaring, 

g) anordningar tör att kontrollera in- och ulpassagc vid slakteriet, 

h) klar avgränsning mellan rena och orena a\·ddningar i byggnad~:n så att dc rena delarna skyddas frän 
förorening, 
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i) sådan utrustning att man efter bedövning kan slakta upp djuret upphängt så långt som möjligt. Det 
upphängda djuret får under inga omständigheter komma i kontakt med golvet under uppslaktningen, 

j) ett hängbanesystem för vidare hantering av köttet, 

k) om dynga förvaras inom slakteriområdet en särskild plats för sådan dynga, 

I) lokal som är lämpligt utrustad för att utföra trikinundersökningar om sådana utförs vid anläggningen. 

KAPITEL Il! 

SÄRSKILDA DESTÄMMELSER FÖR GODKr'iJ'\'NANDE A V sTYCKNINGSANLÄGGNINGAR 

15. Utöver de allmänna kraven skall styckningsanläggningar som minimikrav ha 

a) kylrum som är tillräckligt stora för förvaring av kött, och om förpackat kött lagras på anläggningen skall 
en särskild lokal finnas för sådant kött. Opaketcrat kött får inte förvaras i sådana kylrum om det inte först 
är rengjort och desinfekterat, 

b) lokal för styckning och urbcning och emballering utrustad med en termograf eller en fjärrtcrmograf, 

c) lokal för paketering om detta arbetsmoment utförs på styckningsanläggningcn, om inte villkoren som avses 
i punkt 63 är uppfy lida, 

d) lokal för förvaring av paketerings- och emballeringsmaterial om sådan hantering utförs vid styckningsan
läggningen. 

KAPITEL IV 

S.'i.RSKILJ)A DESTAM.MEU>ER FÖR GOJ)K,\N:-1,\NJ)E A V KYI~ OCH FRYSLAGER 

16. Förutom de allmänna kraven skalllager där fårskt kött förvaras i enlighet med punkt 66, första stycket i kapitel 
XIV som minimikrav ha 

a) tillräckligt stora kylrum som är lätta att rengöra och i vilka färskt kött kan förvaras vid de temperaturer 
som avses i punkt 66, första stycket, 

b) termograf eller fjärrtermograf för varje lagerutrymme. 

17. Förutom de allmänna kraven skalllager där färskt kött förvaras i enlighet med punkt 66, fjärde stycket i kapitel 
XIV som minimikrav ha 

a) tillräckligt stora kylrum som är lätta att rengöra och i vilka färskt kött kan förvaras vid de temperaturer 
som avses i punkt 66, fjärde stycket, 

b) termograf eller fjärrtermograf för varje förvaringsutrymme. 

KAPITEL V 

PERSONALIIYGIEN SAMT HYGIEN I LOKALER OCII UTRUSTNING I' Å ANLAGGNINGARNA 

18. Lokaler och utrustning skall hållas absolut rena. Personalen skall iaktta högsta möjliga renlighet. Detta innebär 
följande: 

a) Personal som hanterar oskyddat eller embalkral färskt kött eller som arbetar i lokaler och utrymmen där 
sådant kött hanteras eller transporteras skall bl.a. bära ren och lättvättad huvudbonad, skor och ljusa 
arbetskläder och vid behov rent nackskydd el kr andra skyddskläder. Personal som är sysselsatt med slakt 
av djur eller som arbetar med eller på annat sätt hanterar kött skall i början av varje arbetsdag ha rena 
arbetskläder och vid behov byta kläder under dagen. Dc skall tvätta och desinfektera sina händer flera 
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gånger om dagen, bl.a. varje gång arbetet återupplas efter rast. l'ersoner som kommit i kontakt med sjuka 
djur eller med infekterat köl! skall omedelbart därefter noggrant tv~lla händerna och armarna med varmt 
vallen och desinfektera dem. Rökning är förbjuden i produktionslokaler, i lagerrum, liksom i utrymmen 
för varumollagning, expediering och ulleverans samt i andra utrymmen och gångar genom vilka färskt köll 
transporteras. 

b) Inga andra djur får komma in i anläggningen än, när det gäller slakterier, djur som skall slaktas eller, i 
fråga om slakteriomddet, djur som behövs för au arbetet skall fungera. Gnagare och insekter samt andra 
skadedjur skall systematiskt bekämpas. 

c) Utrustning och redskap som används vid arbete med köl! skall blilas rena och i gol! skick. De skall 
noggrant rengöras och desinfekteras Oera gånger under arbetsdagen, efter arbetsdagens slut och innan de 
används igen om all de blivit nedsmutsade. 

19. Lokaler, redskap och arbetsutrustning får inte användas för andra ändamil än för arbete med färskt köll eller 
med köl! av hägnat vill som tillåts i enlighet med direktiv 91/495/EEG'. 

Denna begränsning skall inte tillämpas på 

transportutrustning som används i de lokaler som avses i punkt 17 a när köllel är förpackat, 

styckning av kycklingkön eller köll av vill eller kaninköll eller vid tillverkning av köllberedningar under 
förutsällDing att sådant arbete ulförs vid annan tid än styckning av farskl köll eller köl! av hägnat vill som 
avses i första stycket och att styckningslokalen i sin helhel är rengjord och desinfekterad innan den 
används igen för styckning av farskt köl! eller köll av h~gnal vill. 

Redskap för styckning av köl! får endast användas för delta ändamål. 

20. Köl! och köllbehällare får inte komma i direkt kontakt med golvet. 

21. Vallen av dricksvattenkvalitet skall användas för alla ändamål. Annat vallen får i undantagsfall användas för 
framställning av ånga, förutsalt alt vattnet i de ledningar som installerats för delta ändamil inte kan användas 
till annat och inte utgör nlgon risk för all det färska köllel kan förorenas. Dessutom får sådant vallen användas 
i undantagsfall för an kyla kylutrustning en. Ledningar för sådant vanen skall klart skilja sig från ledningar som 
används för vallen av dricksvallenkvalitet. 

22. Det är förbjudet all sprida sigspin eller liknande pi golvet i produktionslokaler och lagerlokaler för färskt kött. 

23. Rengörings- och desinfektionsmedel och liknande skall användas pi sådant säll au verktyg, arbetsutrustning 
och färskt köu inte påverkas negativt. Efter au ha använt sådana medel skall man skölja verktygen och 
arbetsutrustningen noggrant med vanen av drick;vallenkvalitel. 

24. Personer som kan förorena köllel förbjuds all arbeta med del eller pä annat säll hantera det. 

Vid anställning skall varje person som skall arbeta med eller på annat säll hantera färskt kön med ett läkarintyg 
styrka an det inte föreligger nlgol hinder för en sldan anställning. Löpande läkarkontroll av sådan personal 
skall ske enligt gällande lagstiftning i den aktuella medlemsstaten. 

KAI'ffEL V1 

BESIKTNI!'\G FÖilli Sl.t\K'f 

25. Djuren skall genomgä besiktning före slakt den dag de anländer till slakteriet eller innan den dagliga slaklen 
påbörjas. Denna besiktning skall upprepas omedelbart före slakten om djuret har vistals i slaktstallarna över 
nallen. 

Slakteriets produktionschef, ägare eller dennes företrädare skall underlälla besiktningen före slakt och framför 
allt biträda med all hantering som anses nödvändig. 

Varje slaktdjur skall identitetsmärkas så an behörig myndighel skall kunna fastställa dess ursprung. 

EGT Nr L 268169, 24.9.91, s. 41. 
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26. a) Besiktningsveterinären skall göra en besiktning före slakt enlig reglerna och i tillfredsställande belysning. 

b) Besiktningsveterinären skall kontrolera att gemenskapsreglerna om djurskydd följts beträffande de djur som 
levererats till slakteriet. 

27. Besiktningen skall fastställa 

a) om djuren lider av sjukdom som kan överföras till människor eller djur, om de visar tecken pi sjukdom 
eller har ett allmänttillstånd som tyder på att sådan sjukdom skulle kunna uppkomma, 

b) om de visar tecken pi sjukdom eller på en störning i allmäntillståndet som skulle kunna göra köttet 
otjänligt som livsmedel. Man skall vara uppmärksam pi tecken som tyder på att djuren tillflirts ämnen med 
farmakologisk verkan eller att de har ätit något ämne som kan göra köttet skadligt för människors hälsa, 

c) om de är utmattade, upphetsade eller skadade. 

28. a) Utmattade och upphetsade djur skall fä vila minst 24 timmar om inte besiktningsveterinären beslutar annat. 

b) Kött från djur hos vilka någon av de sjukdomar som avses i punkt 27 a och b har konstaterats, får inte 
användas till liv~medel. 

c) Om djur misstänks lida av någon av de sjukdomar som avses i punkt 27 a och b skall slakten skjutas upp. 
Dessa djur skall genomgå en noggrann undersökning för att fastställa en diagnos. 

Om besiktning efter slakt är nödvändig för att ställa en diagnos, skall besiktningsveterinären begära att 
de aktuella djuren slaktas för sig eller efter den normala slakten. 

Dessa djur skall genomgå noggrann besiktning efter slakt. Om veterinären anser det nödvändigt för alt fä 
diagnosen bekräftad skall denna kompletteras med lämplig bakteriologisk undersökning och undersökning 
av om det finns rester av ämnen med farmakologisk verkan som kan antas ha tillförts för att behandla det 
sjukliga tillstånd som konstaterats. 

KAPITEL VII 

HYGIEN VID SLAf..'T, STYCKNING OCH A'INAN liANTElUNG A V KÖTT 

29. Slaktdjur som förts in i slaktlokalen skall slaktas omedelbart. Avblodning, avhudning eller borttagning av borst 
samt urtagning skall göras pil sådant sätt att köttet inte riskerar att förorenas. 

30. Avbladningen skall vara fullständig. Blod som är avsett som lh·smedel skall samlas upp i absolut rena 
behållare. Det får inte röras om för hand utan endast med verktyg som uppfyller hygienkraven. 

31. Alla slaktdjur utom svin skall omedelbart av hudas fullständigt, utan att det påverkar undantaget i punkt 41 D 
a, andra meningen i kapitel VIll. Om ~~·inen inte avhudas, skall borsten tas bort omedelbart.Avborstningsmedel 
får användas för detta, under förutsättning att svinen sköljs noggrant efteråt med vatten av dricksvaltenkvalitet. 

Avhudning av kalv- och fårskallar är inte nödvändig under förutsällning att dessa hanteras så att man undviker 
all förorening av färskt köll. 

32. Urtagning skall utföras omedelbart och avslutas inom 45 minuter efter bedövning eller, när det gäller rituell 
slakt, en halvtimme efter avbladning. Lungor, hjärta, lever, njurar, mjälte och krös får antingen avlägsnas eller 
lämnas kvar i slaktkroppen vid sina naturliga f:istcna. 

Om de tas ur, skall de numreras eller märkas på annal sätt så att samhörigheten med en viss slaktkropp skall 
kunna fastställas. Detta gäller även huvud, tunga, mag-tarmkanal och andra delar av djuret som krävs för 
besiktning eller som kan krävas fOr all göra de kontroller som fastställs i direktiv 86/469/EEG. Dessa delar 
skall finnas i nära anslutning till slaktkroppen tills dess all besiktningen är avslutad. Under förutsättning att 
den inte visar några sjukliga tecken eller skador kan penis kasseras omedelbart. För alla djurslag gäller att 
njurarna skall avlägsnas från sina fettkapslar. När det gäller nötkreatur, svin och hästdjur skall även njurkapseln 
avlägsnas. 
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33. Redskap fär inte lämnas kvar i köttet. Torkning av kött med trasor av tyg eller av annat material liksom 
uppblisning med tryckluft är förbjudet. Uppbilisning av organ fär dock tillätas för rituella ändam!.l, men i dessa 
fall fär det uppblista organet inte användas som livsmedel. 

34. Slaktkroppar av hästdjur, svin som är äldre än fyra veckor och nötkreatur som är äldre än sex m!.nader skall 
vid besiktingen vara kluvna i tvil kroppshalvor längs ryggraden. Om del är nödvändigt för besiktningen, fär 
besiktni.1gsveterinären kräva all även andra skallar och andra slaktkroppar klyvs p!. längden. 

För au beakta de tekniska kraven eller de lokala konsumtionsvanorna fär dock behörig myndighet tilläta att 
svinskallar besiktigas utan att vara kluvna. 

35. Innan besiktningen är avslutad fär obesikligade slaktkroppar och älliga organ inte kunna komma i kontakt med 
slaktkroppar och ätliga organ som redan är besiktigade. Det är vidare förbjudet au avlägsna n!.got frän 
slaktkroppen, stycka eller pä annat sätt behandla slaktkroppen. 

36. Arresterat kött eller kött som förklarats vara otjänligt som livsmedel, magar, larmar och oätliga biprodukter 
fär inte kunna komma i kontakt med kött som förklarals vara tjänligt som livsmedel och s!. snart som möjligt 
placeras i särskilda eller behilllare sä au det inte finns nägon risk för förorening av annat f<irskl kött. 

37. Om blod eller älliga organ frän !lera olika djur samlas upp i samma bchällarc innan besiktningen efter slakt 
är avslutad, skall hela innebillet förklaras vara otjänligt som livsmedel om slaktkroppen av nägot av de aktuella 
djuren har förklarats vara otjänligt som livsmedel. 

38. Hantering, putsning, vidare behandling och transporl av kött, inklusive älliga organ skall utföras pä sildant sätt 
att alla hygienkrav uppfylls. Där sildant kött förpackas, skall villkoren i punkt 14 d i kapitel Il och kapitel XI 
uppfyllas. Förpackat kött skall förvaras i lokaler som är avskilda frän oskyddat färskt kött. 

KAPITEL VIll 

BESIKTNING EFTER SLAKT 

39. Alla delar av djuret inklusive blod skall besiktigas omedelbart efter slakt sil. all man kan fastställa om köttet 
är tjänligt som livsmedel. 

40. Besiktningen efter slakt skall om falla 

a) okulärbesiktning av det slaktade djuret med tillhörande organ, 

b) palpation av de organ som avses i punkt 41 oc.h, om besiktningsveterinären bedömer det nödvändigt, av 
livmodern, 

c) anskärning av vissa organ och lymlknulor och, beroende pä de slutsalser besiktningsveterinären har dragit, 
av livmodern. Om okulärbesiktningen c]kr palpationen av ullgol organ tyder pä all djuret har skador som 
kan förorena slaktkroppar. utrustning, personal eller produktionslokaler, fär dessa organ inte anskäras i 
slakllokalen eller någon annan del av anläggningen, där detta skulle kunna förorena f;ifskt kött, 

d) undersökning av avvikelser beträffande konsistens, fug, lukt och vid behov smak, 

e) vid behov laboratorieundersökning, framför all! beträffande de ämnen som avses i artikel 5.1 j och k. 

41. Besiktningsveterinären skall gä till väga pil följande säll: 

A. Nötkreatur illdrc iin sex \'Cckor 

a) okulärbesiktning av skalle och strupe. Mandibular-, rctropharyngcal- och parotideallymfknutoma (/nn. 
"umdibu/ares, retropharyngia/es, ochparotidei) skall anskäras och undersökas. Den yttre tuggmuskulatu
ren, i vilken lvä snitt skall göras parallellt med underkäken, och den inre tuggmuskulaturen, som skall 
anskäras med ett snill, skall undersökas. 
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Efter lossning för att göra det möjligt att utfara en okul:irbcsiktning av munhåla och svalg skall tungan 
okulärbesiktigas och palperas. Tonsillerna skall avlägsnas, 

b) besiktning av luftstrupe; okulärbesiktning och palpation av lungor och foderstrupe; bronkial- och 
mediastinallymlknutor (lnn. bi[urcationes, eparterinles och mediastinales) skall anskäras och undersökas. 
Luftstrupen och bronkernas huvudgrenar skall öppnas med längssnitt och lungorna skall dessutom anskäras 
vinkelrätt över diafragmalobernas bakre tredjedel. Dessa snitt är inte nödvändiga om lungorna inte skall 
användas som livsmedel, 

c) okulärbesiktning av hjärtsäck och hjärta. Hjärtkamrarna skall öppnas med längsgående snitt varefter 
skiljeväggen mellan kamrarna genomskäres. 

d) okulärbesiktning av mellangärde; 

e) okulärbesiktning och palpation av lever och porta lymJknutor (lnn. port ales); snitt vid porta hepatis och 
vid basen av lobus caudatus för att granska gallgingarna; kontroll och palpation av portallymfknutor, 

f) okulärbesiktning av mag-tarmkanal. krös, mag- och kröslymfknutor (lnn. gastrici, mesenterici, eraniales 
och caadales); palpation av mag- och kröslymJKnutor och vid behov anskärning av dessa lymlKnutor, 

g) okulärbesiktning och vid behov palpation av mjälte, 

h) okulärbesiktning av njurar och vid behov anskärning av njurar och njurlymfknutor (/nn. renales), 

i) okulärbesiktning av bröst- och bukhinna, 

j) okulärbesiktning av könsorgan, 

k) okulärbesiktning och vid behov palpation och anskärning av juver med lymJknutor (lnn. supramammarii). 
Hos kor skall vardera halvan a-· juvret öppnas med ett långt djupt snitt ända ned till mjölkcisternerna 
(sinus lactiferes) och juvrets lymlKnutor skall anskäras, utom när juvret inte skall användas som livsmedel. 

B. Nötkreatur som är yngre iin sex \'eckor 

a) okulärbesiktning av skalle och strupe. RetropharyngeallymlKnutorna (lnn. rectropharyngia/es) skall 
anskäras och undersökas. Munhålan och svalget skall undersökas och tungan JY•lperas. Tonsillerna skall 
avlägsnas. 

b) okulärbesiktning av lungor, luftstrupe och foderstrupe; palpation av lungor; bronkial- och mediastinal
lymfknutorna (lnn. bifurcationes, eparteriales och mediastinales) skall anskäras och undersökas. 

Luftstrupen och bronkernas huvudgrenar skall öppnas med ett längssnitt och lungorna skall anskäras 
vinkelrätt över diafragmalobernas bakre tredjedel. Dessa snitt är inte nödvändiga om lungorna inte skall 
användas som livsmedel. 

c) okulärbesiktning .-· hjärtsäck och hjärta. Hjärtkamrarna skall öppnas med längsgående snitt varefter 
skiljeväggen mellan kamrarna genomskäres. 

d) okulärbesiktning av mellangärde, 

e) okulärbesiktning av lever och porla lymtknutor (lnn. portt1/es); palpation och vid behov anskärning av 
dessa lymlKnutor, 

J) okulärbesiktning av mag-tarmkanal, krös och mag- och kröslymJknutor (bm. gastnc1, mesenter1c~ 

eraniales och caudales); palpation av mag- och kröslymfknutor och vid bcho\' anskärning av dessa 
l)mlKnutor, 

g) okulärbesiktning och vid behov palpation av mjälle, 

h) okulärbesiktning av njurar; anskärning vid behov av njurar och njurlymJknutor (!nn. rena/es), 

i) okulärbesiktning av bröst- och bukhinna, 

j) okulärbesiktning och palpation av navelregion och leder. !tveksamma fall skall navelregionen anskäras 
och lederna öppnas. Ledvätskan skall undersökas. 
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C. Svin 

a) okulärbesiktning av skalle och strupe; käklymfknutorna (/nn. mandibulares) skall undersökas och anskäras. 
Munhllan, svalget och tungan skall okulärbesiktigas. Tonsillerna skall avlägsnas. 

b) okulärbesiktning av lungor, Juftstrupe och foderstrupe; palpation av lungor och bronkial- och 
mediastinallymfknutor (lnn. bifurcationes, eparteriales och mediastinales). Luftstrupen och bronkernas 
huvudgrenar skall öppnas med ett längssnitt och lungorna skall anskäras vinkelrätt över diafragmalobernas 
bakre tredjedel. Dessa snitt är dock inte nödvändiga om lungorna inte skall användas som livsmedel, 

c) okulärbesiktning av hjärtsäck och hjärta. Hjärtkamrarna skall öppnas med ett längsgliende snitt varefter 
skiljeväggen mellan kamrarna genomskäres. 

d) okulärbesiktning av mellangärde, 

e) okulärbesiktning och palpation av lever och porta lymknutor (lnn. p<Jrta/es); palpation av lever med 
Jymfknutor, 

f) okulärbesiktning av mag-tarmkanal, krös, och mag- och kröslymfknutor (gastrici, mesenteric~ eraniales 
och cauda/es); palpation av mag- och kröslymfknutor och vid behov anskärning av dessa lymfknutor, 

g) okulärbesiktning och vid behov palpation av mjälte, 

h) okulärbesiktning av njurar och vid behov anskärning av njurar och njurlymfknutor (/nn. renales), 

i) okulärbesiktning av bröst- och bukhinna, 

j) okulärbesiktning av könsorgan, 

k) okulärbesiktning av juver med lymfknutor (lnn. supramammarii), anskärning av juverlymfknutoma hos 
suggor, 

l) okulärbesiktning och palpation av navelregion och leder hos unga djur. l tveksamma fall skall 
navelregionen anskäras och lederna öppnas. 

D. FAr ocb get 

a) okulärbesiktning av skalle efter avhudning och i tveksamma fall undersökning av strupe, munhlla, tunga 
samt retropharyngeal och parotidtal lymfknutor. Utan att det påverkar djurhälsokraven är dessa 
undersökningar inte nödvändiga om behörig myndighet kan garantera att huvudet inklusive tungan och 
hjärnan inte kommer att an\•ändas som livsmedel. 

b) okulärbesiktning av lungor, luftstrupe och fodcrstrupe; palpation av lungor och bronkial- och 
mediastinallymfknutor (lnn. bifurcationes, eparteria/es och meduwinales). l tveksamma fall skall dessa 
organ och lymfknutor anskäras och undersökas, 

c) okulärbesiktning av hjärtsäck och hjärta. l tveksamma fall skall hjärtat anskäras och undersökas. 

d) okulärbesiktning av mellangärde, 

e) okulärbesiktning av lever och porta lymfknutor (/nn. porttlles); palpation av lever med lymfknutor; 
anskärning av leverns yta mot löpmagen för att undersöka gallgllngarna, 

f) okulärbesiktning av mag-tarmkanal, krös och mag- och kröslymfknutor (lnn. gastrici, mesenteric~ 

eraniales och caudales), 

g) okulärbesiktning och vid behov palpation av mjälte, 

h) okulärbesiktning av njurar; vid behov anskärning av njurar och njurlymfknutor (lnn. rena/es), 

i) okulärbesiktning av bröst- och bukhinna, 

j) okulärbesiktning av könsorgan, 

k) okulärbesiktning av juver med lymfknutor, 

l) okulärbesiktning och palpation av navelregion och leder hos unga djur. l tveksamma fall skall 
navelregionen anskäras och lederna öppnas. 
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E. Tama hästdjur 

a) okulärbesiktning av skalle och efter att ha tungan frigjorts, av svalg. Mandibular-, retropharyngeal- och 
parotideallymfknutoma (/nn. mandibulares, retroplrarynginles, ochparotidei) skall palperas och vid behov 
anskäras. Efter lossning av tungan för att göra det möjligt med en noggrann undersökning av munhlla och 
svalg skall tungan okulärbesiktigas och palper.s. Tonsillerna skall avlägsnas. 

b) okulärbesiktning av lungor, luftstrupe och foderstrupe; palpation av lungor; bronkial- och mediastinal
lymfknutor (/nn. bifurcationes, eparterinles och medinstinales) skall palperas och vid behov anskäras. 
Luftstrupen och bronkernas huvudgrenar skall öppnas med ett längssnitt och lungorna skall anskäras 
vinkelrätt över diafragmalobernas bakre tredjedel. Dessa snitt är dock inte nödvändiga om lungorna inte 
skall användas som livsmedel, 

c) okulärbesiktning av hjärtsäck och hjärta. Hjärtkamrarna skall öppnas med ett längsglende snitt varefter 
skiljeväggen mellan kamrama genomskäres. 

d) okulärbesiktning av mellangärde, 

e) okulärbesiktning av lever och lever- och porta lymfknutor (/nn. partales); palpation av lever med 
lymfknutor; vid behov anskärning av lever och lever- och porta lymfknutor, 

f) okulärbesiktning av mag-tarmkanal, krös och mag- och kröslymfknutor (/nn. gastrici, mesenteric~ 

cranin/es och caudales); vid behov anskärning av mag- och kröslymfknutor, 

g) okulärbesiktning och vid behov palpation av mjälte, 

h) okulärbesiktning av njurar; palpation av njurar och anskärning vid behov av njurar och njurlymfknutor 
(lnn. renales), 

i) okulärbesiktning av brÖSt- och bukhinna, 

j) okulärbesiktning av könsorgan hos hingstar och ston, 

k) okulärbesiktning av juver med lymlknutor (supramammarii och vid behov anskärning av juverlymfknutor, 

I) okulärbesiktning och palpation av navelregion och leder hos unga djur. l tveksamma fall skall 
navelregionen anskliras och lederna öppnas. 

m) alla grla och vita hästar skall undersökas avseende meJanos och melanomatos i bogmuskler och 
boglymfknutor (/nn. lymphonodi ;ubrlwmboidei) under skulderbladsbrosket genom att ena bogen lossas. 
Njurarna skall friläggas och undersökas efter klyvning. 

F. l tveksamma fall flr besiktningsveterinären utföra ytterligare snitt och undersökningar av de delar av de 
slaktade djuren som behövs för att kunna fatta ett definitivt beslut. 

Om besiktningsveterinären finner att man klart har brutit mot de hygienregler som fastställs i detta kapitel eller 
att man har försvirat tillfredsställande hygienkontroll, skall han ha befogenhet att vidta ltgärder beträffande 
användningen av utrustningen eller lokalerna och att ,·idta alla åtgärder som behövs, inklusive att minska 
slakthastigheten eller att avbryta slakten. 

G. Om anskärning av ovan nämnda lymfknutor är obligatorisk skall man systematiskt göra llera snitt i dem och 
även göra en okulärbesiktning. 

42. A Dessutom skall besiktningsveterinären systematiskt utföra 

l. en undersökning med avseende pl förekomst av dynt hos svin. Undersökningen skall innefatta en 
undersökning av de direkt synliga muskelytorna, framför allt i lårmusklerna, diafragmapelarna, 
interkostalmusklerna, hjärtat, tungan, strupen och vid behov bukväggen och psoasmuskulaturen som 
frilagts frln sin fettvävnad, 

2. en undersökning med avseende pl rots hos hästdjur genom noggrann undersökning av slemhinnor frln 
luftstrupen, struphuvudet, näshllorna, bihl.lorna och deras förgreningar sedan huvudet kluvits pl 
mitten och nässkiljeväggen skurits bort, 

3. en undersökning med avseende pl förekomst av trikiner i tvärstrimmig skelettmuskulatur 
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på f:irskt kött från svin och hästar. 

Denna undersökning skall utföras i enlighet med beprövade metoder som är vetenskapligt erkända, 
framför allt metoder som finns angivna i gemenskapens direktiv eller i andra internationella 
standarder. 

Resultaten skall bedömas med en referensmetod som fastställts i enlighet med förfarandet i artikell6 
i detta direktiv och efter det att den Vetenskapliga veterinärkommitten bar avgett sitt yttrande. 
Metoden skall vara minst lika tillförlitlig som den metod för trikinundersökning som avses i punkt 
l i bilaga l till direktiv 77/96/filiG. 

Kommissionen skall offentliggöra referensmetoden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. 

B. Resultaten av besiktningarna före och efter slakt skall journalf<\ras av besiktningsvetcrinären. Om man 
konstaterat sådana sjukdomar som avses i artikel 6 och som kan överföras till människor, skall de behöriga 
veterinära myndigheter som ansvarar för kontroll av den besättning från vilken djuren härstammar samt den 
person som är ansvarig för den berörda besättningen underrättas om detta. 

KAPITEL IX 

KRAV l'A KÖ'n' SOM ÄR AVSE'n' FÖR Sl'YCKNING 

43. Styckning i mindre detaljer än de som avses i artikel 3 J A. urbening eller skivning av ätliga organ av 
nötkreatur tillåts endast på godkända styckningsanläggningar. 

44. Anläggningens produktionschef, ägare eller dennes företrädare skall underlätta arbetet med övervakning av 
anläggningen. framför allt all hantering som anses nödvändig, och ban skall ställa all nödvändig utrustning till 
kontrollmyndigbetens förfogande. Framför allt skall han på begäran kunna underrätta den besiktningsveterinär 
som är ansvarig för kontrollen om varifrån det kött som förs in på hans anläggning kommer. 

45. Utan att det påverkar punkt 19, andra stycket i kapitel V får kött som inte uppfyller kraven i artikel 3.1 B b 
i detta direktiv inte föras till godkända styckningsanläggningar med mindre än att det placeras i speciella 
förvaringsutrymmen. Det skall styc-kas avskilt i tid eller rum från kött som uppfyller dessa krav. Besiktnings
veterinären skall alltid ha tillgång till alla förvarings- och produktionslokaler för att kunna förvissa sig om att 
föregående bestämmelser strikt följs. 

46. a) Färskt kött skall inte föras in i de lokaler som avses i punkt 15 b i kapitellll i störramängd än vasd som 
behövs. Så snart det är styckat och eventuellt förpackat skall köttet överflyttas tilllämpligt kylrum enligt 
punkt 15 a i kapitel III. 

b) Kött som förs in i styckningslokalerna skall kontrolleras och vid behov putsas. Arbetsplatsen för detta skall 
utrustas med nödvändig utrustning och tillfredsställande belysning. 

c) Vid styckning, urbening, emballering och paketering skall köttets kärntemperatur billas konstant vid +7"C 
eller lägre. Under styckning får temperaturen i styckningslokalen into överskrida +12"C. Vid skivning, 
emballering och paketering skall kärntemperatur i lever hållas konstant vid +3"C eller lägre. 

Vid styckning, urbening, skivning, tärning, emballering och paketering skall temperaturen i lever, njurar 
och skallkött bållas konstant vid +3"C eller lägre. 

d) Med avvikelse från styckena a och c får kött styckas när det är varmt. I sådant fall skall köttet föras direkt 
från slaktlokalen till styckningslokalcn. Dessutom skall slakt- och styckningslokalerna vara belägna i 
samma grupp av byggnader och så nära varandra att köttet kan föras över direkt och styckningen utföras 
omedelbart efter överföringen. Sll snart köttet är styckat och när så finnes lämpligt förpackat, skall det 
överföras till lämpligt kylrum. 

e) Styckningen skall utföras så att man undviker all förorening av köttet. Bensplitter och blodklumpar skall 
tas bort. Kött från styckningen och som inte är avsett som livsmedel skall samlas upp i anordningar, 
behållare eller lokaler som avses i punkt 4 d när det är styckat. 
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KAPITEL X 

HYGIE!Io'KONTROLL AV STYCKAT OCH LAGRAT KÖ1T 

47. Godkända styckningsanläggningar och godkända kyl- och fryslager skall kontrolleras av en offentlig veterinär. 

48. Veterinärens övervakning skall innefatta följande uppgifter: 

övervakning av färskt kött som kommer in på anläggningen och som lämnar den. 

Hygienkontroll av f:irskt kött som finns på anläggningar som avses i punkt 47. 

Hygienkontroll av f'.irskt kött före styckning och när det lämnar anläggningar som avses i punkt 47. 

övervakning av hygienen beträffande de lokaler, anordningar och verktyg som avses i kapitel V och av 
personalens personliga hygien inklusive klädsel. 

All övrig övervakning som veterinären anser nödvändig för att säkerställa att detta direktiv följs. 

KAPITEL Xl 

KONTROI.I,M,\RKNING 

49. Kontrollmärkningen skall utföras under besiktningsveterinärens ansvar. För detta ändamål skall ban ansvara 

a) för utrustning som är avsedd för kontrollmärkning av kött och som han endast får överlämna till 
assistentema när märkning skall utföras och för den tidsperiod som behövs för detta, 

b) för etiketter och emballeringsmaterial som är märkta enligt detta kapitel. Etiketter och emballeringsmaterial 
skall överlämnas till assistentema när de skall användas och i det antal som behövs. 

50. Kontrollstämpeln skall 

a) antingen vara oval och minst 6,5 cm bred och 4,5 cm hög och innehålla följande uppgifter med fullt 
läsliga bokstäver: 

i övre delen a\'Sändarlandets initialer med versaler (d.\·.s. en av följande): 

B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - l' - liK, följda av anläggningens stats
kontrollnummer, 

i nedre delen en av följande förkonningar: CEE, EOF, EWG, EOK, EEC eller EEG, 

b) eller vara oval nrinst 6.5 cm bred och 4,5 cm hög och innehålla följande uppgifter med fullt läsliga 
bokstäver 

i övre delen namnet på avsändariandet med \'~rsaJcr, 

i nritten anläggningens statskontrollnummcr, 

i nedre delen en av följande förkortningar: CEE, EOF, EWG, EOK, EEC eller EEG. 

Bokstäverna skall vara nrinst 0,8 cm höga och siffrorna nrinst 1 cm höga. 

Kontrollstämpeln skall dessutom innehålla uppgift om den besiktningsveterinär som utfört hygienkontrollen 
av köttet. 

51. slaktkropparna skall märkas med färg- eller brännstämpel i enlighet med punkt 50 på följande sätt: 

De som väger mer än 65 kg skall märkas på varje kroppshalva på åtminstone följande ställen: utsidan av 
låret, länden, ryggen, bröstet och bogen, 

ÖVriga slaktkroppar skall märkas på iltminstonc fyra ställen, på bogen och på utsidan av låret. 
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52. Lever av nöt, svin och hästdjur skall märkas med brännstämpel i enlighet med punkt 50. 

Alla andra ätliga organ skall märkas med färg- eller brännstämpel i enlighet med punkt 50 om de inte lir 
emballerade eller förpackade och märkta i enlighet med punktema 55 och 56. 

53. styckningsdetaljer som producerats vid ~1yckningsanläggningar frän offentligt kontrollmärkta slaktkroppar skall 
mlirkas med färg- eller brännstämpel i enlighet med punkt 50 om de inte är emballerade eller förpackade. 
Revben skall kontrollmärkas pl ett sätt som gör det möjligt alt identifiera ursprungsslakteriet 

54. Förpackningarna skall alltid kontrollmärkas i enlighet med punkt 55. 

55. Birpackat styckat kött och förpackade ätliga organ som avses i punkt 52, andra stycket och punkt 53 inklusive 
skivad lever av nötkreatur, skall vara kontrollstämplade i enlighet med punkt 50. Stämpeln skall ha 
styckningsanläggningens statskontrollnummer istället för slakteriets slatskontrollnummer. Stämpeln skall 
anbringas på en etikett pl förpackningen eller tryckas pä förpackningen pä sådant sätt att den förstörs när 
förpackningen öppnas. Etiketten skall även ha ett serienummer. När styckat kött eller ätliga organ emballerats 
i enlighet med punkt 62 i kapitel XII, lär dock den etikett som avses ovan anbringas på emballaget. När det 
gäller ätliga organ som förpackas pl ett slakteri, skall slakteriets statskontrollnummer finnas i kontrollmärket. 

57. Kött frän hästdjur samt förpackningar med sådant skall ha en speciellt kontrollmärke som skall fastställas i 
enlighet med förfarandet i artikel 16 i detta direktiv. 

58. De fårger som får användas vid kontrollstämpling skall vara tillätna i enlighet med rådets direktiv om 
tillnärmning av medlemsstaternas regler om P.irgämnen som är tillåtna i livsmedel'. 

KAPITEL XII 

EMBALLEIUNG OCH PAKETERING AV FÄRSKT KÖ1T 

59. a) Förpackningar (t.ex. förpackningslldor, pappkartonger) skall uppfylla alla hygienkrav och framför allt 

får de inte förändra köttels organoleptiska egenskaper, 

får de inte till köttet kunna överföra ämnen som är skadliga för människors hälsa, 

skall de vara tillräckligt starka för au säkerställa all köttet skyddas effektivt under transport och annan 
hantering. 

b) Förpackningarna lär inte äteranvändas för kött, sävida de inte är gjorda av korrosionsbeständigt material 
som är lätt all rengöra och de dessförinnan har rengjorts och desinfekterats. 

60. När färskt styckat kött eller ätliga organ emballeras, skall detta moment utföras omedelbart efter styckning och 
i enlighet med hygienbestämmelserna. 

Med undantag av styckningsdetaljer av späck och sidlläsk skall styckat kött och ätliga organ alltid förses med 
ett skyddsemballage, om de inte är upphängda under transporten. 

Sildant emballage skall vara genomskinligt och färglöst, och det skall även uppfylla villkoren i punkt 59 a, 
första och andra strecksatserna. Det får inte äteranvändas för att emballera kött. 

Skivad lever av nöt skall emballaras en och en. En förpackning får innehålla endast ett komplett skivat 9<gan 
i dess ursprungliga form. 

EGT Nr L 115, 11.11.1962, s. 2645/62. Direktiv senast ändrat genom direktiv SSntEEG (EGT Nr L 2, 
3.1.1985, s. 22). 
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61. Emballerat kött skall förpackas. 

62. Om emballaget uppfyller alla skyddskrav som ställs på yllerförpackningar, behöver det dock inte vara 
genomskinligt och larglöst, och man behöver inte placera det i en ytterbehållare, förutsatt att de övriga 
villkoren i punkt 59 är uppfyllda. 

63. Styckning, urbening, emballering och paketering får äga rum i samma lokal under följande förutsättningar: 

a) Lokalen skall vara tillräckligt stor och utformad så att det säkerställs att hanteringen sker hygieniskt. 

b) Förpackningsmaterial och emballage skall inneslutas i ett fOrseglat skyddshölje omedelbart efter 
tillverkning. Della hölje skall skyddas från skada under transport till anläggningen och förvaras under 
hygieniska fOrhållanden i en särskild lokal på anläggningen. 

c) Lokaler för förvaring av förpackningsmaterial skall vara fria från damm och skadedjur och får inte ha 
nlgon luftförbindelse med lokaler som innehiller ämnen som skulle kunna förorena det larska köttet. 
Förpackningar får inte förvaras på golvet. 

d) Kartongerna skall resas under hygieniska förhållanden innan de förs in i lokalen. 

e) Kartongerna skall foras in i lokalen på ett hygieniskt sätt och användas omgående. De får inte hanteras 
av personal som hanterar färskt kött. 

f) Omedelbart efter paketeringen skall könet placeras i lagerlokalen. 

64. De förpackningar som avses i detta kapitel får endast innehålla styckat kön från ett och samma djurslag. 

KAPITEL Xlll 

SUJI.'DIIETSINTYG 

65. Originalet av det sundhetsintyg som skall åtf<ilja könet under transport till destinationsorten skall utfårdas av 
en besiktningsveterinär vid lastningen. 

Intyget skall till form och innehåll överensstämma med mallen i bilaga 4 och upprällas åtminstone på det eller 
de officiella språk som talas på destinationsorten. Det skall bestå av ett enda blad. 

KAPITEL XIV 

lAGRING 

66. Färskt kött skall kylas ned omedelbart efter besiktning e.fler slakt och hålla en konstant kärntemperatur på högst 
+ 7"C i slaktkroppar och styckningsdetaljer och + 3"C i ätliga organ. 

Av tekniska skäl får undantag från denna bestämmelse med avseende på köttets mognadslagring medges av 
behörig myndighet från fall till fall för transport av köl! till styckningsanläggningar eller slaktbutiker i 
slakteriets omedelbara närhet, förutsatt att transporten tar högst en timme. 

Färskt kött som skall frysas skall komma direkt från ett godkänt slakteri eller en godkänd styckningsan
låggning. 

Infrysning av färskt kött får endast utföras i lokaler på den anläggning där köttet har producerats eller styckats 
eller i ett godkänt kyl- och fryslager med hjälp av lämplig utrustning. 
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De styckningsdetaljer som avses i artikel 3.1 A i detta direktiv och de styckningsdetaljer som avses i punkt 
53 i kapitel XI i denna bilaga samt ätliga organ skall, när de iir avsedda för infrysning, frysas in omedelbart, 
om inte mognadslagring krävs av djurhälsoskäl. I det ;'Cnare fallet skall de frysas in omedelbart efter 
mognadslagring en. 

Hela slaktkroppar, halva slaktkroppar, halva slaktkroppar som styckats i högst tre grossistdetaljer samt 
kvartskroppar avsedda för infrysning skall frysas in omgil.ende efter temperaturutjämning. 

Styckat kött som är avsett för infrysning skall frysas in omgil.ende efter styckning. 

Fryst kött skall nil. en kärntemperatur pil. - 12•c eller lägre och fil.r därefter inte fOrvaras vid högre temperatur. 
Färskt fruset kött skall märkas med infrysningsmånad och il.r. 

67. Inga andra produkter som kan p1verka köttets hygien eller förorena det fil.r förvaras i de lokaler som avses i 
punktema 16 och 17 i kapitel IV, om inte köttet är förpackat och förvaras iltskilt. 

68. Temperaturen i förvaringslokalerna som avses i punkterna 16 och 17 i kapitel IV skall registreras. 

KAPITEL XV 

TRANSPORT 

69. Farskt kött skall transporteras med transportmedel som kan tillslutas hermetiskt eller, när det gäller kött som 
importerats i enligbet med direktiv 90/675/EEG eller fiirskt kött som transiteras genom ett tredje lands 
territorium, i plomberade transportmedel. Transportmedlen skall vara utformade och utrustade pil. sådant sätt 
att de temperaturer som anges i kapitel XIV kan billas under hela transporten. 

Med avvikelse från första stycket fil.r hela slaktkroppar, halva slaktkroppar, halva slaktkroppar som styckats 
i högst tre grossistdetaljer samt kvartskroppar transporteras vid temperaturer som är högre än de som avses i 
kapitel XIV under förutsättning att de villkor som kommer att fastställas efter samråd med den Vetenskapliga 
kommitten i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 16 i detta direktiv är uppfyllda. 

70. Transportmedel som är avsedda för transport av sådant kött skall uppfylla följande krav: 

a) Deras innerytor och alla andra delar som kan komma i kontakt med köttet skall vara av korrosionsbe
ständigt material som inte kan påverka köttets organoleptiska egenskaper eller göra köttet skadligt för 
människors hälsa. Dessa ylor skall vara s] äta och Jätta att n!ngöra och desinfektera. 

b) De skall ha effektiva anordningar för att skydda köttet mot insekter och damm och de skall vara vattentäta. 

c) För att transportera hela slaktkroppar, halva slaktkroppar, halva slaktkroppar som är styckade i högst tre 
grossistdetaljer, kvartkroppar och olörpackat styckat kött, skall dc vara försedda med korrosionsbeständiga 
anordningar för upphängning av köttet på sädatt höjd att kt\ttet inte kommer i kontakt med golvet. Denna 
bestämmelse gäller inte fruset kött som är hygieniskt förpackat. Vid Jlygtransport krävs dock inga 
anordningar för att hänga upp köttet, under förutsättning att det finns lämpliga korrosionsbeständiga 
anordningar för hygienisk lastning, förvaring under transporten och lossning av köttet. 

71. Transportmedel avsedda för transport av kött fil.r inte i något fall användas för transport av levande djur eller 
produkter som kan påverka eller Jörorena köttet. 

n. Inga andra produkter som kan påverka köttets hygien eller förorena det fil.r transporteras på samma gäng som 
köttet i samma transportmedel, om inte lämpliga försiktighetsätgärder har vidtagits. Förpackat kött fil.r inte 
transporteras pil samma transportmedel som opaketerat kött såvida det inte finns en lämplig avskiljning som 
skyddar opaketerat kött från förpackat kött. Dessutom fil.r magar inte transporteras tillsammans med farskt kött, 
såvida de inte är skållade eller rengjorda och inte heller skallar och fötter, såvida de inte är avhudade eller 
skållade och avhårade. 
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73. Färskt kötl får inte transporteras i el! fordon eller i en behållare som inte har rengjorts och desinfekterats. 

74. Hela slaktkroppar, halva slaktkroppar och kvartskroppar, halva slaktkroppar som är styckade i högst tre 
grossistdetaljer med undantag av fryst köu som är paketerat i enlighet med hygienkraven, skall hänga under 
transporten utom vid flygtransport i enlighel med punkt 70"C. 

Övriga styckningsdetaljer och älliga organ skall hänga eller placeras på ställningar, sävida dc inte är förpackade 
eller ligger i korrosionsbeständiga behållare. Dessa ställningar, förpackningar eller behållare skall uppfylla 
hygienkraven och, framför all! i fråga om förpackningar, bestämmelserna i deua direktiv. Inälvor skall alltid 
transporteras i starka vauen- och felläla förpackningar som endast får återanvändas efter rengöring och 
desinfektion. 

75. Besiktningsveterinären skall före leverans övertyga sig om au transportfordonen och lastningsförMIIandena 
uppfyller hygienkraven i detta kapitel. 
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BILAGA 2 

KAPITEL l 

ALLMÄNNA BESfÄMMELSER FÖR GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGAR SOM BEDRIVER 
SMÅSKALIG VERKSAMilET 

Anläggningar som bedriver smiskaUg verksamhet skall som minimikrav ha 

l. i lokaler där färskt kött produceras och hanteras 

a) vattentäta golv som är lätta att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som är lagda s1 att vatten 
lätt kan rinna av. Vattnet skallledas mot avlopp försedda med galler och vattenl5.s för att förhindra d!lig 
lukt, 

b) släta, täliga och täta väggar med en ljus, tvättbar yta upp till en böjd av minst tvi meter och minst tre 
meter i slaktlokaler, 

Förekomst av träväggar i de lokaler som avses i punkt 16 i kapitellll i bilaga l utgör ingen grund för att 
återkalla godkännandet, under förutsättning att de är byggda före den l juli 1991. 

c) dörrar i lätt tvättbart, luktfritt material som inte kan ruttna. 

Om kött lagras planläggningen, skall den ha lagerlokaler som uppfyller föregiende krav. 

d) isolering som inte kan ruttna och som är luktfri, 

e) tillfredsställande ventilation och bra evakuering av änga, 

f) tillfredsställande naturligt eller artificiellt ljus med god fårgitergivninsförmiga, 

g) ett rent och lättvättat innertak, om det saknas skall yttertakets insida ha en yta som uppfyller dessa krav, 

2 a) s1 nära arbetsplatserna som möjligt tillräckligt antal anordningar för att rengöra och desinfektera bänder 
och verktyg med varmt vatten. För tvätt av händer skall dessa anordningar ha rinnande varmt och kallt 
vatten eller vatten som är förblandat till lämplig temperatur, rengörings- och desinfektionsmedel samt 
hygieniska anordningar för att torka händerna, 

b) anordningar pi platsen eller i angränsande lokal för att desinfektera verktyg med hett vatten p$. minst 
s2•c. 

3. lämpliga anordningar som skyddar mot skadedjur s5.som insekter och gnagare, 

4. a) verktyg och arbetsutrustning s5.som styckningsbord, bord med avtagbara styckningsytor, behlllare, 
transportband och s5.gar gjorda av korrosionsbeständigt material som inte kan fororena köttet och som lir 
lätta att rengöra och desinfektera. Trä fir inte användas. 

b) korrosionsbeständiga anordningar och utrustning som uppfyller hygienkraven för 

kötthantering, 

förvaring av köttbehlllare pl sldanl sitt att varken köttet eller behlllarna kommer i direkt kontakt med 
golvet eller väggarna, 

c) särskilda vattentäta korrosionsbeständiga behljlare för förvaring av köll som inte är avsett som livsmedel 
försedda med lock och Ils s5. att obehöriga inte kan avlägsna nigot frän dem. Sädant kött skall avliigsnas 
eller förstöras efter varje arbetsdag, 

5. kylutrustning för att hälla köttets kärntemperatur vid dc nivicr som krävs i detta direktiv. Denna utrustning 
skall innefatta ett avledningssystem för kondensvatten anslutet till avloppsledningar och som inte medför oägoo 
risk för:förorening av kött, 

6. endast vatten under tryck av dricksvattenkvalitet enligt direktiv 80/778/EEG. Annat vatten tillits i undantagsfall 
för framställning av änga, brandbekämpning och kylning av kylutrustning under förutsättning att de ledningar 
som är installerade för detta ändamäl förhindrar att detta vatten används för andra ändamU och inte utgör 
nägon risk för förorening av det färska köttet. Ledningar för vatten som inte är av dricksvattenkvalitet skall 
tydligt skilja sig frän de som används för vatten av dricksvattenkvalitet, 

7. tillfredsställande tillg5.ng till varmt vatten av dricksvanenkvalitet enligt direktiv SOn78/EEG, 
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8. hygieniskt avloppssystem för avloppsvatten, 

9. minst etttvättställ och vattentoaletter. De senare får inte ha dörrar som öppnas direkt ut mot produklionsloka
lema. Tvättstället skall ha rinnande varmt och kallt vatten eller vatten som är fOrblandat tilllämplig temperatur, 
rengörings- och desinfektionsmedel för rengöring och desinfektion av händer och hygieniska anordningar för 
torkning av händerna. Tvättställ skall finnas intill toaletterna. 

KAPITEL Il 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GODKÄNNANDE A V SIAh."TERIER SOM BEDRIVER 
SMÅSKALIG VERKSAMilET 

10. Förutom de allmänna villkoren skall slakterier som bedriver småskalig verksamhet som minimikrav ha 

a) tillräckligt stort slaktdjursstall för djur som övernattar inom slakteriområdet 

b) en slaktlokal och andra lokaler som är så stora att de arbetsmoment som utförs vid slaklen kan utföras på 
ett tillfredsställande sätt ur hygienisk synpunkt. 

c) en klart avskild plats i slaktlokalen för bedövning och avbladning, 

d) i slaktlokalen tvättbara väggar upp till en höjd på minst tre meter eller upp till taket. Under slakt skall 
ångan ledas ut på ett tillfredsställande sätt, 

e) sådan utrustning att man efter bedövning, kan slakta upp djuret hängande så långt som möjligt. Det 
upphängda djuret får under inga omständigheter komma i kontakt med golvet under slakten, 

f) ett kylrum med tillräcklig kapacitet i forhållande till djurslag och storlek på slaktade djur, och det skall 
alltid finnas en särskild låsbar mindre del som är reserverad för observation av de slaktkroppar som man 
utför analyser på. 

Undantag från detta krav får medges av behörig myndighet från fall till fall, när kött levereras omedelbart 
från sådana slakterier till styckningsanläggningar eller slakteributiker i slakteriets omedelbara närhet, under 
förutsättning att transporten tar högst en timme. 

11. l slaktlokalen är det förbjudet atttömma eller rengöra magar oc.h tarmar eller att förvara hudar, bom, klövar, 
hovar och svinborst. 

12. Om dynga inte kan föras bort från slakteriområdet varje dag, skall den förvaras på en klart avskild plats. 

13. Djur som förs in i slaktlokalerna skall omedelbart bedövas och slaktas. 

14. Sjuka djur eller djur som misstänks vara sjuka får inte slaktas på den berörda anläggningen, såvida inte behörig 
myndighet gett tillstånd till det. 

Om tillstånd beviljas, skall slakten utföras under kontroll av behörig myndighet. Åtgärder skall vidtas för att 
undvika f<lrorening. Lokalerna skall rengöras och desinfekteras särskilt noga under offentlig kontroll innan de 
används igen. 

8 321232Q LIITE Pri. 
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BILAGA 3 

ASSISTENTERNAS YRKESKVAJ.!FlK-\TlONER 

l. Endast sökande som kan visa att de genomgillt en teoretisk kurs, inklusive laboraloricövningar, som är godkänd 
av behöriga myndigheter i medlemsstatema i dc ämnen som avses i punkt 3 a i denna bilaga under minst 400 
timmar och som har haft praktiska övningar under ledning av en besiktningsveterinär under minst 200 timmar, 
skall tas ut för det prov som avses i artikel 9, fjärde stycket i detta direktiv. De praktiska övningarna skall äga 
rum pil slakterier, styckningsanläggningar, kyl- och fryslager och inspektionsplatser där f:irskt kött inspekteras. 

2. Assistenler som uppfyller kraven i bilaga 2 i direktiv 71/118/EEG filr dock gil en praktisk kurs där den 
teoretiska delen är reducerad till 200 timmar. 

3. Det prov som avses i artikel 9, fjärde stycket i detta direktiv skall bestil av en teoretisk och en praktisk del och 
skall omfatta följande ämnen: 

a) Teoretisk del 

grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi hos slaktade djur, 

grundläggande kunskaper i patologi hos slaktade djur, 

grundläggande kunskaper i patologisk anatomi hos slaktade djur, 

grundläggande kunskaper i hygien, framtör allt i industri-, slakt-, stycknings- och lagringshygien 
samt arbetshygien, 

kunskaper om metoder för och förfarande vid slakt, kontroll, beredning, emballering, paketering och 
transporl av f:irskt kött, 

kunskaper om lagar och andra författningar om hur arbetet skall utföras, 

provtagningsrutiner. 

b) Praktisk del 

kontroll och bedömning av slaklade djur, 

fastställande av djurslag genom undersökning av typiska delar av djur, 

undersökning av ett antal delar av slaktade djur med förändringar och kommentarer till detta, 

besiktning efter slakt pil slakteri, 

hygien kontroll, 

provtagning. 
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BILAGA 4 

MALL 

SUNDHETSINTYG 

för P.irskt köttl som avses i artikel 3 A l f iii i direktiv 64/433/EEG 

Nr .......... . 

Lastningsort .......................................... · · · · · · ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Departement ..................................................................... . 

Myndighet ....................................................................... . 

Referens2 
•••••••••..••.•••••••••••••••••.••••••..••.••••••••••••••••••••••• • • ••••• 

I. Köttets identitet 

Kött av 
(djurslagJ 

Typ av styckningsdetaljer ......................................................... . 

Typ av förpackning ............................................................. . 

Antal styckningsdetaljer eller förpackningar ............................................ . 

Månad och år när det frystes in 

Nettovikt ..................................................................... . 

II. Köttets ursprung 

Godkända slakteriers adress och statskontrollnummer: 

Godkända styckningsanläggningars adress och statskontrollnummer: 

Godkända kyl- och fryslagers adress och statskontrollnummer: 

III. Köttets destination 

Köttet skall skickas från 

från 
(lastningsort) 

till 
(destinationsland och -ort) 

med f<\ljande transportmedel' 

Leverantörens namn och adress: 

Mottagarens namn och adress: 

Med färskt kött menas i enlighet med det direktiv som avses under rubrik IV i detta intyg alla delar som är 
tjänliga som livsmedel från nötkreatur, svin, får och get samt hästdjur och som inte har genomgått någon 
hållbarhetshöjande behandling. Kylt och fryst kött skall anses vara färskt kött. 
frivillig uppgift 

Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, llightnummer fOr flygplan och namn för båtar och 
vid behov nummer på containrar. 

Nr L 2681113 



Nr L 268/114 

391L0497/S 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

IV. Sundhetsintyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att ovan angivet kött har producerats under de förhällanden som 
gäller för produktion och kontroll enligt direktiv 64/433/EEG 

i ett slakteri som är lieläget i ett omrlde eller en region som omfattas av restriktioner' 

4 Stryk det som inte är tillämpligt 

och är avsett för en medlemsstat efter transitering genom ett tredje land' 

Utfärdat i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den 

(besiktningsveterinärens namn och namnteckning) 
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BILAGA 5 

MALL 

SUNDHETSINTYG 

för f:irskt kött avsett för leverans till en medlemsstat' 

Nr ........... . 

Avsändarland: 

Departement: 

Myndigbet 

Referens.: 
(frivillig uppgift) 

I. Köttets identitet 

Kött av 
(djurs! ag) 

Typ av styckningsdetalj .......................................................... . 

Typ av förpackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 

Antal styckningsdetaljer eller förpackningar ............................................ . 

Månad och år när det frystes in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 

Nettovikt: 

II. Köttets ursprung 

Godkänt slakteris adress och statskontrollnummer 

Godkänd styckningsanläggnings adress och statskontrollnummer 

Godkänt kyl- och fryslagers adress och statskontrollnummer 

m. Köttets destination 

Köttet skall sändas från 
(lastningsort) 

till 
(mottagarland och -ort) 

med följande transponmedel' 

. Leverantörens namn och adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ c .... c< - - - .... . 

:Mottagarens namn och adress: 

Med färskt kött menas i enlighet med det direktiv som avses•i avsnitt IV i detta intyg alla delar som är -\iinJi&a 
som livsmedel från cnötkrcatur, svin, får och get samt hästdjur och som inte har genomJlåtl i!d,gol1 
hållbarhetshöjande behandling. Kylt och fryst skall dock anses vara fårskt kött. 
frivillig uppgift 
Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer för flygplan och namn förill1tar och 
vid behov nummer på containrar. 
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IV. Sundhetsintyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att ovan angivet kött har producerats under de förblilanden som 
gäller vid produktion och kontroll enligt direktiv 64/433/[illG om hygienfrigoT som berör handel med färskt 
kött mellan medlemsstaterna och att det därför anses vara tjänligt som livsmedel. 

Ulflirdat i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den ................... . 

(besiktningsveterinärens namnteckning) 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 15 februari 1971 

om hygienfrågor som berör handel med (årskt kött av (jäderrå 

(71/118/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

8.3.71 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande, och 

med beaktande av följande: 

I rädels förordning nr 123/67/EEG2 av den 13 juni 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för kött av fjäderfä har 
föreskrivits en enda marknad för detta område. 

Så länge handeln hindras av skillnader i medlemsstaternas hygienkrav rörande kött av fjäderfä, kommer genomförandet av den 
förordningen inte att ha önskad effekt. 

För att undanröja dessa skillnader skall medlemsstaternas hygienbestämmelser närmas till varandra. 

Bestämmelser på gemenskapsnivå bör antas och efter en övergångsperiod under vilken de endast skall gälla handel mellan 
medlemsstaterna, skall de även tillämpas på kött av fjäderfä som saluhålls inom medlemsstaterna. Detta direktiv bör dock inte 
tillämpas på kött av fjäderfä som under vissa förutsättningar levereras direkt till konsumenten från tillverkaren. 

Syftet med den föreslagna tillnärmningen skall framför allt vara att standardisera hygienkraven rörande kött av fjäderfä i slakterier 
och under lagring och transport. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör även fortsättningsvis ha ansvaret för att godkänna 

EGT Nr 109, 9.7.1964, s. 1721/64. 
EGT Nr 117, 19.6.1967, s. 2301/67. 
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slakterier som uppfyller de hygienkrav som fastställs i detta direktiv och för att säkerställa att de villkor som gäller för sldana 
godkännanden uppfylls. 

Medlemsstatema bör även se till att de utfårdar bestämmelser för godkännande av kyl- och fryshus. 

För att säkerställa en tillfredsställande hygienkontroll med beaktande av de speciella förhållanden under vilka den skall utföras, kan 
vissa uppgifter anförtros till kvalificerade assistenter, som arbetar under besiktningsveterinärens ansvar och tillsyn. 

Grundläggande minimikrav på den teoretiska och praktiska utbildning som dessa assistenter skall genomgå samt övriga villkor som 
är väsentliga för att säkerställa deras kompetens, redbarbet och opartiskhet bör fastställas för alla medlemsstater, dock utan att det 
utesluter att bestämmelser och program för deras utbildning fortlöpande standardiseras. 

Vid handel mellan medlemsstaterna anses utfärdande av ett sundhetsintyg som upprättats av en besiktningsveterinär i avsändariandet 
vara det bästa sättet att garantera de behöriga myndigheterna i mottagarlandet att en sändning med kött av fjäderfä uppfy Uer 
bestämmelserna i detta direktiv. Detta intyg skall åtfölja sändningen med kött av fjäderfä till destinationsorten. 

Medlemsstatema skall ha rätt att förbjuda att kött av fjäderfä som visar sig otjänligt som livsmedel eller inte följer gemenskapens 
hygienbestämmelser förs in på deras territorier från en annan medlemsstat. 

I sldana fall bör, om leverantören eller dennes företrädare begär det, köttet få returneras, om inte hälsoskäl talar emot det. 
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l händelse av förbud eller begränsning skall leverantören eller dennes företrädare underrättas om skälen för dessa, liksom även i 
speciella fall behöriga myndigheter i avsändariandet underrättas. 

l händelse av tvist mellan leverantören och myndigheterna i mottagarlandet om huruvida förbudet eller begränsningen är berättigad, 
bör leverantören kunna inhämta ett expertutlltande frln en veterinär, som han kan utse från en förteckning som upprättats av 
kommissionen. 

Tvister mellan medlemsstaterna om huruvida det var berättigat att godkänna ett slakteri bör omedelbart lösas enligt särskild ordning 
inom den Ständiga veterinärkommitten som inrättats av rldet den 15 oktober 1968. 

PA vissa ornrlden som uppvisar särskilda problem kan medlemsstaternas bestämmelser inte närmas till varandra förrän en mer 
noggrann undersökning har gjorts. 

Andra direktiv skall innehålla bestämmelser om djurhälsa som berör handeln med levande fjäderfä och med kött av fjäderfä. Det har 
visat sig tydligt att de första stegen nu bör tas mot en tillnärrnning av de nationella bestämmelserna på detta område. Detta bör ske 
dels genom att man fastställer vissa grunder enligt vilka medlemsstaterna f1r förbjuda eller begränsa införsel av kött av fjäderfä p1 
sina territorier av djurhälsoskäl, dels genom att man föreskriver en särskild ordning för omedelbar handläggning p1 gemenskapsruvA 
inom den Ständiga veterinära kommitten. Enligt denna ordning kan åtgärder som vidtagits av en medlemsstat granskas i nära 
samarbete med medlemsstaterna och kommissionen OC:h vid behov ändras eller återkallas. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

AVDELNING l 

Allmänna bestämmelser 

Artikel l 

l. Detta direktiv skall tillämpas pl handel med färskt kött från husdjur av följande slag: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss. 

2. Alla delar av dessa djur som är lämpliga som livsmedel skall anses vara kött av fjäderfä. 

3. Allt kött av fjäderfä som inte har genomgått någon hållbarhetshöjande behandling skall anses vara färskt kött. l detta direktiv skall 
dock även kylt och fryst kött av fjäderfä anses vara färskt kött. 



3711..0118/S 

8.3.7i Europeiska gemenskapemas officiella tidning Nr L 55(27 

Artikel 2 

I detta direktiv avses med 

a) slaktkropp :hela kroppen av ett fjäderfä efter avblodning, plockning och urtagning. Avlägsnande av njurar, ben nedanför hasleden 
liksom huvud är frivilligt, 

b) delar av slaktkropp : delar av den slaktkropp som definierats under a, 

c) ätliga organ : annat färskt kött än det som definierats som slaktkropp under a även om det är naturligt förenat med slaktkroppen, 

d) inälvor : organ från bröst-, buk- och bäckenhålorna inklusive luft- och foderstrupe och eventuellt kräva, 

e) besiktning före slakt : besiktning av levande fjäderfä enligt kraven i kapitel III i bilaga l, 

f) besiktning efter slakt : besiktning av slaktade fjäderfån på slakteriet omedelbart efter slakt i enlighet med kraven i kapitel V i 
bilaga l, 

g) besiktningsveterinär : veterinär som förordnats av behörig myndighet i medlemsstaten, 

h) assistent : utbildad person som förordnats av behörig myndighet i medlemsstaten att assistera besiktningsveterinären, 

i) avsändartand : medlemsstat från vilken det fårska fjäderfäköttet sänds till en annan medlemsstat, 

j) mottagarland : medlemsstat till vilken det fårska fjäderfäköttet sänds från en annan medlemsstat, 

AVDELNING Il 

Bestämmelser som berör handel mellan och Inom 
medlemsstaterna 

Artikel 3 

l. Varje medlemsstat skall säkerställa att, utan att det påverkar artikelll, endast sådan handel med färskt kött av fjäderfä är tillåten 
som uppfyller följande krav: 

a) Det kommer från ett slakteri som godkänts och kontrolleras enligt artikel 5.1. 
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b) Det härrör från djur som besiktigats f6re slakt av en besiktningsveterinär eller av assistenter i enlighet med artikel 4 och vid en 
sådan besiktning befunnits lämpliga för slakt och kan bli föremål för handel med färskt kött av fjäderfä. 

c) Det har hanterats under tillfredsställande hygieniska förbållanden i överensstämmelse med kapitel IV i bilaga l. 

d) Det har besiktigats efter slakt av en besiktningsveterinär eller av assistenter i enlighet med artikel 4 och befunnits vara tjänligt 
som livsmedel i enlighet med kapitel VI i bilaga l. 

e) Det är försett med ett kontrollmärke enligt kraven i kapitel VII i bilaga l. 

f) Efter besiktning efter slakt har det lagrats i enlighet med kapitel IX i bilaga l under tillfredsställande hygieniska förhållanden 
på slakteri, som godkänts och som kontrolleras i enlighet med artikel 5.1 eller i kyl- och fryshus som godkänts och kontrolleras 
i enlighet med artikel 5.4. 

g) Det har förpackats och transporterats på lämpligt sätt under tillfredsställande hygieniska förhållanden i enlighet med kraven i 
kapitlen X och XI i bilaga l. 

2. Följande skall undantas från handel: 

a) Färskt fjäderfåkött som behandlats med väteperoxid eller andra blekningsmedel eller med naturliga eller artificiella färgämnen. 

b) Färskt fjäderfåkött som behandlats med antibiotika, konserveringsmedel eller mörningsmedeL 

c) Färskt fjäderfåkött som behandlats med smakämnen. 

3. Om mottagarlandet tillåter det, behöver dock inte de krav som fastställts i punkt l uppfyllas beträffande kött som är avsett att 
användas till annat än livsmedel. I så fall skall mottagarlandet vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att köttet används till 
annat än vad det är avsett för. 

4. Kraven i punkt l skall inte tillämpas på färskt fjäderfåkött som producenten i enskilda fall levererar direkt till konsumenten för 
att konsumeras av denne, när detta sker på annat sätt än genom ambulerande försäljning, postorderförsäljning eller torgförsäljning. 
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Artikel 4 

1. Vid besiktning före och efter slakt och vid kontroll av de hygieniska krav som fastställs i kapitlen n och N i bilaga 1 och som 
slakterierna skall uppfylla, :f1r besiktningsveterinären biträdas av assistenter som arbetar under dennes övervakning och ansvar. 

2. Endast personer som uppfyller kraven i bilaga 2 :f1r arbeta som assistenter. Rådet skall på förslag från kommissionen fastställa 
närmare bestämmelser beträffande den utbildning som krävs av assistentema enligt bilaga 2, punkt l b och d samt punkt 4. 

3. Assistentema skall biträda besiktningsveterinären endast vid utförandet av följande arbetsmoment: 

- övervakning av att de hygienregler som fastställts i kapitlen n och IV i bilaga 1 tillämpas. 

- Kontroll av att inga av de symtom som nämns i kapitel n, punkt 12 i bilaga l förekommer vid besiktning före slakt. 

- Kontroll av att inga av de förändringar som räknas upp i kapitel VI, punkt 28 i bilaga 1 förekommer vid besiktning efter slakt. 

Artikel 5 

l. Behörig centtal myndighet i den medlemsstat på vars territorium slakteriet finns skall säkerställa att godkännande som avses i 
artikel 3.1 a beviljas endast om bestämmelserna i kapitlen I och n i bilaga 1 är uppfyllda och under förutsättning att slakteriet 
uppfyller övriga krav i bilagan. Den skall även säkerställa att en besiktningsveterinär kontrollerar att dessa bestämmelser följs och 
att godkännandet återkallas om ett eller flera av kraven inte längre är uppfyllda. 

2 Alla godkända slakterier skall registreras i en förteckning och vart och ett skall få ett statskontrollnummer. Valje medlemsstat 
skall skicka förteckningen över de godkända slakterierna och deras statskontrollnummer till övriga medlemsstater och till 
kommissionen samt underrätta dem vaije gång ett godkännande återkallas. 

3. Om en medlemsstat anser att kraven för godkännande inte längre är uppfyllda på ett slakteri i en annan medlemsstat, skall den 
informera behörig myndighet i den medlemsstaten om detta. 
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Den senare skall vidta alla litgärder som behövs och underrätta behörig central myndighet i den andra medlemsstaten om de beslut 
som fattats och om skälen till dessa. 

Den medlemsstat som befarar att nödvändiga litgärder inte har vidtagits eller att litgärderna inte är tillräckliga, fh hänskjuta frAgan 
till kommissionen, som skall inhämta yttrande frln en eller flera veterinära experter. Medlemsstatema fh mot bakgrund av det 
yttrandet, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 12, tillfålligtvis förbjuda införsel till sitt territorium av iarskt kött av 
fjäderfä frln det slakteriet. 

Detta tillstAnd fh, mot bakgrund av ett senare yttrande som avgetts av en eller fler veterinära experter, Aterkallas enligt det förfarande 
som fastställs i artikel 12. 

Veterinära experter fh inte vara medborgare i nlgon av de medlemsstater som är inblandade i tvisten. 

Efter samrAd med medlemsstaterna skall kommissionen fastställa allmänna regler beträffande tillämpningen av denna punkt, framför 
allt beträffande förordnandet av veterinära experter och det förfarande som skall följas dl de skall avge yttranden. 

4. Även när kyl- och fryshus befinner sig utanför ett slakteriomrlde, skall en besiktningsveterinär övervaka förvaringen av färskt 
kött av fjäderfa. 

Behörig central myndighet i den medlemsstat på vars territorium kyl- och fryshuset är beläget skall ansvara för att det godkänns för 
förvaring av färskt kött av fjäderfä och för att godkännanden lterkallas. 

Artikel 6 

Detta direktiv skall utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.2 och i avvaktan på att bestämmelser på gemenskapsruvA träder 
i kraft, inte påverka medlemsstaternas bestämmelser rörande 

a) villkoren för godkännande av de kyl- och fryshus som avses i artikel 5.4 och för Aterkallande av ett sldant godkännande, 

b) behandling av fjäderfä med ämnen som kan göra konsumtion av färskt kött av fjäderfä farlig eller skadlig för människors hälsa, 
eller tillförsel av ämnen slsom antibiotika, östrogener, 
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thyrostatika, mörningsenzymer, bekämpningsmedel, ogräsmedel eller av ämnen som innehåller arsenik eller antimon, 

c) tillsats av främmande ämnen till fårskt kött av fjäderfä eller behandling av det med joniserande eller med ultraviolett strålning. 

Artikel 7 

Detta direktiv skall inte påverka möjligheterna att överklaga enligt medlemsstaternas gällande lagstiftning och som avses i detta 
direktiv för att överklaga beslut av behöriga myndigheter. 

AVDELNING lll 

Bestämmelser som endast avser handel mellan medlemsstaterna 

Artikel 8 

Varje medlemsstat skall säkerställa att fårskt kött av fjäderfä som sänts till en annan medlemsstat under transport till mottagarlandet 
åtföljs av ett sundhetsintyg som uppfyller kraven i kapitel VIII i bilaga 1. 

Artikel 9 

1. Utan att det påverkar de befogenheter som grundar sig på artikel 5.3, andra stycket, andra meningen, får en medlemsstat förbjuda 
att färskt kött av fjäderfä som kommer från en annan medlemsstat släpps ut på marknaden på dess territorium, om man vid en 
hygienkontroll som utförs i mottagarlandet finner 

a) att sådant kött är otjänligt som livsmedel eller 

b) att bestämmelserna i artiklarna 3, 8 eller 14 inte har följts. 

2. Beslut som fattats enligt punkt 1 skall på begäran av leverantören eller dennes företrädare innehålla ett medgivande att fårskt kött 
av fjäderfä får returneras under förutsättning att det inte finns hälsoskäl som talar emot detta. I alla händelser skall åtgärder vidtas 
för att förhindra att sådant kött används på fel sätt. 

3. Leverantören eller dennes företrädare skall underrättas om dessa beslut samt om skälen före dessa. På begäran skall han 
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omedelbart underrättas om dessa motiverade beslut skriftligen tillsammans med uppgift om de möjligheter att överklaga som finns 
enligt gällande lagstiftning samt när och hur detta skall ske. 

4. Om sådana beslut grundar sig på diagnostisering av en smittsam sjukdom eller en infektionssjukdom, en förändring som är farlig 
för människors hälsa eller en allvarlig överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv, skall behörig central myndighet i 
avsändariandet underrättas om besluten och om skälen för dessa. 

Artikel JO 

Varje medlemsstat skall ge de leverantörer vilkas fårska fjäderfåkött enligt artikel 9.1 inte kan släppas ut på marknaden på dess 
territorium, rätten att inhämta ett yttrande från en veterinär expert. Varje medlemsstat skall säkerställa att experterna, innan behöriga 
myndigheter vidtar några åtgärder såsom att förstöra köttet, får tillfålle att fastställa huruvida kraven i artikel 9.1 är uppfyllda. 

Den veterinära experten f'ar inte vara medborgare i en medlemsstat som är avsändar- eller mottagarland. 

Kommissionen skall på förslag från medlemsstaterna upprätta en förteckning över veterinära experter som kan få i uppdrag att avge 
sådana yttranden. Efter samråd med medlemsstaterna skall kommissionen fastställa allmänna regler som skall tillämpas framför allt 
beträffande förfarandet då sådana yttranden avges. 

Artikel 11 

l. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 - 4, skall medlemsstaternas bestämmelser om djurhälsa vid handel med 
levande fjäderfä och kött av fjäderfä gälla även fortsättningsvis tills bestämmelser på gemenskapsnivå träder i kraft. 

2. En medlemsstat får, om det finns risk för att djursjukdomar kan spridas genom att färskt kött av fjäderfä förs in på dess 
territorium från en annan medlemsstat, vidta följande åtgärder: 

a) Om en epizootisk sjukdom bryter ut i den andra medlemsstaten: tillfålligtvis förbjuda eller begränsa införsel av färskt kött av 
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fjiderfå fr!n smittade omrlden i den andra medlemsstaten. 

b) Om en epizootisit sjukdom breder ut sig eller om det bryter ut en annan allvarlig smittsam eller infektiös djursjukdom: tillfilligtvis 
förbjuda eller begränsa införsel av fårskt kött av fjäderfä fr!n hela den statens territorium. 

3. Varje medlemsstat skall omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om n!gon s!dan sjukdom som avses i 
punkt 2 bryter ut p! dess territorium och om vilka !tgärder som vidtagits för att fl den under kontroll. Medlemsstaten skall även 
underrätta dem omedelbart om sjukdomen eliminerats. 

4. ÖVriga medlemsstater och kommissionen skall omedelbart underrättas om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna enligt 
punkt 2, när !tgärdema upphävts liksom även om skälen för detta. 

Enligt det förfarande som fastställs i artikel 12 f1r beslut fattas att uppbäva eller ändra dessa !tgärder, framför allt för att samordna 
dem med de !tgärder som andra medlemsstater bar vidtagit. 

5. Om den situation som avses i punkt 2 uppsth och om det tycks nödvändigt att även övriga medlemsstater vidtar de ltgärder som 
beslutats enligt den punkten, eventuellt sedan de ändrats enligt punkt 4, skall beslut fattas om lämpliga !tgärder enligt det förfarande 
son fastställs i artikel 12. 

Artike/12 

1. Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden, antingen p! eget initiativ eller p! begäran av 
en medlemsstat, utan dröjsmM hänskjuta ärendet till den Ständiga veterinär kommitten (nedan kallad "kommitten"), som upprättats 
genom r!dets beslut av den 15 oktober 1968. 

2 I kommitten skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden f1r inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommitten ett förslag till!tgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget inom tv! 
dagar. Yttrandena skall avges med en majoritet av tolv röster. 
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4. Kommissionen skall själv anta förslaget och tillämpa det genast om det har tillstyrkts av kommitten. Om förslaget inte har 
tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmAl föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. 
Rådet skall med kvalificerad majoritet besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas. 

Om rådet inte har fattat något beslut inom 14 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta all de föreslagna 
ltgärdema genast skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget. 

Artikel 13 

Bestämmelserna i artikel 12 skall tillämpas under arton mlnader frln den dag ärendet först togs upp i kommitten antingen enligt 
artikel 12.2 eller enligt andra motsvarande regler. 

Artikel 14 

1. Medlemsstaterna skall förbjuda den allmänt använda kylningen med s.k. "Spinchiller" kylmetod för fjädenan.Detta förbud skall 
gälla först från den l januari 1976 

2. Efter samråd med medlemsstaterna i Ständiga veterinärkommitten skall kommissionen överlämna en rapport till rådet före den 
l januari 1972 huruvida det finns en eller fler alternativa kylmetoder. 

3. Det datum som angetts i punkt l skall ändras till den l januari 1977, om inte rådet på förslag från kommissionen före den l 
januari 1972 finner all en eller flera nya metoder som går all använda industriellt har utvecklats. 

9 32J232Q LIITE Pri. 
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b) särskild lokal som är lätt att rengöra och desinfektera och som är avsedd endast för fjäderfä som är eller 
misstänks vara sjuka, 

c) slaktlokal som är så stor att dels bedövning och avblodning, dels plockning och sklllning som kan utföras 
vid skilda arbetsplatser. Med undantag av den smala öppning genom vilken slaktdjuren passerar skall varje 
förbindelse mellan slaktlokalen och den lokal eller det utrymme som avses i a ha en självstängande dörr. 

d) lokal för urtagning och vidare slakthantering som är så stor att urtagningen kan utföras pl en plats som 
är tillräckligt avskild frän övriga arbetsplatser. Alternativt får dessa vara skilda frän varandra med en 
mellanvägg så att all förorening förhindras. Med undantag av den smala öppning genom vilken endast 
slaktdjuren får passera skall varje förbindelse mellan urtagnings- och beredningslokalen och slaktlokalen 
ha en självstängande dörr. 

e) vid behov en expedieringslokal 

t) ett eller flera tillräckligt stora kyl- eller frysrum, 

g) lokal eller utrymme för uppsamling av fjädrar, om dessa inte behandlas som avfall, 

h) särskilda Ilsbara lokaler avsedda dels för separat lagring av kött av fjäderfli som har arresterats 
tillfälligtvis, dels för lagring av kött som förklarats vara otjänligt som livsmedel och av slaktavfall, om 
sådant kött eller avfall inte dagligen avlägsnas frän slakteriet, 

i) särskild lokal endast för teknisk behandling eller destruktion av kött av fjäderfä som förklarats vara 
otjänligt som livsmedel enligt punkt 28, kött som enligt punkt 29 inte får användas som livsmedel samt 
avfall och slaktbiprodukter avsedda för industriellt ändamål, om sådan teknisk behandling eller destruktion 
utför~ vid anläggningarna, 

j) omklädningsrum, tvättställ, duschar och vattentoaletter. De senare får inte ha dörrar direkt ut mot 
produktionslokalem a. Tvättställen skall ha rinnande varmt och kallt vatten, rengörings- och desinfektions
medel för händerna samt engängshanddukar. Tvättställ skall finnas i närheten av toaletterna, 

k) speciellt iordningsställd plats för gödsellagring, om den inte tas bort omedelbart pl ett hygieniskt sätt, 

l) utrymme och lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av transportburar och fordon, 

m) lämpligt utrustad Ilsbar lokal som endast får användas av besiktningspersonalen, 

n) lämplig utrustning i produktionslokalerna för rengöring och desinfektion av händer och verktyg. Sldan 
utrustning skall finnas sl nära arbetsplatserna som möjligt. Kranarna får inte vara handmanövrerade. 
Tvättställen skall ha rinnande varmt och kallt vatten, rengörings- och desinfektionsmedel samt 
englngshanddukar. För rengöring av verktyg skall vattentemperaturen vara minst +82• C, 

o) anordning som gör det möjligt att när som helst effektivt utföra de veterinära kontroller som avses i detta 
direktiv, 

p) en lämplig omgivande mur eller annat slag av inhägnad, 

q) utan att det plverkar punktema a, b, c och d en lämplig avskiljning mellan de rena och de förorenade 
delarna i byggnaden, 

r) i de lokaler som avses i a - j: 

vattentätt golv som är lätt att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som är konstruerat så att 
vattnet lätt kan rinna av, 

släta väggar med ljus tvättbar beklädnad eller mllning upp till en höjd av minst tvl meter med 
rundade vinklar och hörn, 

s) tillfredsställande ventilation och vid behov avledning av änga, 

Nr L 55!35 

9 321232Q LIITE Sek. 
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t) tillfredsställande dagsljus eller artificiellt ljus med god fargltergivning i lokaler som är avsedda för levande 
eller slaktade fjäderfän, 

u) tillfredsställande tillgäng till vatten av endast dricksvattenkvalitet under tryck. Annat vatten fh dock 
användas i undantagsfall för framställning av ånga, under förutsättning att vattnet i de ledningar som 
installerats för detta ändamll inte kan användas till annat. Dessutom fh sådant vatten användas i 
undantagsfall för kylning av kylutrustningen. Ledningar för vatten som inte är av dricksvattenkvalitet skall 
vara rödmålade och fh inte passera igenom lokaler där kött förvaras, 

v) tillfredsställande tillgäng till varmt vatten tryck av dricksvattenkvalitet under tryck, 

w) avloppsvattensystem som uppfyller hygienkraven, 

x) lämpliga skyddsanordningar mot skadedjur såsom insekter, gnagare etc., 

y) redskap och arbetsutrustning samt annan utrustning som kommer i kontakt med fjäderfä vid lagring, skall 
vara av korrosionsbeständigt material och lätta att rengöra och desinfektera, 

z) särskilda luft- och vattentäta korrosionsbeständiga behlllare för kött som bar förklarats vara otjänligt som 
livsmedel enligt punkt 28 i kapitel VI och vilka inte kan öppnas med vlld. 

KAPITEL Il 

HYGIENKRAV BETRÄFFANDE LOKALER, UfRUSTNING OCH REDSKAP SAMT 
BETRÄFFANDE PERSONAL VID SLAKTERIER 

2. Slörsta möjliga renlighet skall krävas beträffande lokaler, utrustning och verktyg samt av personalen. 

a) Personalen skall bl. a. bära rena, ljusa och lättvättade arbetskläder och huvudbonader. Personal som slaktar 
djur eller på annat sätt arbetar med eller hanterar kött skall tvätta och desinfektera händerna flera gånger 
varje dag och varje gång de återupptar arbetet efter paus. Personer som varit i kontakt med sjuka djur eller 
infekterat kött skall omedelbart noggrant tvätta händerna och armarna i hett vatten och därefter 
desinfektera dem. Rökning är förbjuden i produktions- och lagerlokaler. 

b) Inga hundar, katter eller andra djur än fjäderfä enligt definitionen i artikell.l som skall slaktas fh vistas 
i slakteriet, med undantag av dragdjur som används i slakteriet. Detta förbud gäller inte kaniner eller fåglar 
som inte nämns i artikel 1.1 som skall slaktas omedelbart, under förutsättning att de vistas, slaktas, bereds 
eller lagras samtidigt och i samma lokaler som fjäderfå. 

Gnagare, insekter och andra skadedjur skall systematiskt bekämpas. 

c) De lokaler som avses i kapitel I.l a, b, c, d och e skall rengöras och desinfekteras vid behov och alltid 
vid arbetsdagens slut. 

d) Transportburar för fjäderfän skall vara av korrosionsbeständigt material, lätta att rengöra och desinfektera 
samt ha vattentäta golv. De skall rengöras och desinfekteras efter varje tömning. 

e) Utrustning och redskap som används vid slakt, för vidare hantering och vid lagring av kött skall blilas 
rena och i gott skick. De skall rengöras noggrant och desinfekteras flera gånger under arbetsdagen, vid 
arbetsdagens slut och innan de används igen om de har förorenats, framför allt av sjukdomsalstrande 
bakterier, 

f) Behållare för kasserat kött och organ skall alltid rengöras och desinfekteras efter användning och tömning. 

3. Lokaler, redskap, arbetsutrustning och anläggning som används för slakt, för arbete med och för förvaring av 
kött fh användas endast för dessa ändamål. 
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4. Kött av fjäderfä och behållare med kött ar inte komma i direkt kontakt med golvet. 

5. Fjädrar skall avlägsnas omedelbart efter plockning. 

6. Användning av rengörings-, desinfektions- och bekämpningsmedel fh inte påverka köttets tjiinlighet. 

7. Personer som kan förorena kött skall förbjudas att slakta eller på annat sätt hantera det, framför allt om 

a) de lider av eller misstänks lida av tyfoid, paratyfoid A och B, infektiös enterit (salmonellas), dysenteri, 
infektiös hepatit eller scharlakansfeber eller om de är bärare av dessa sjokdomar, 

b) de lider av eller misstänks lida av smittsam eller infektiös tuberknlos, 

c) de lider eller misstänks lida av smittsam eller infektiös hudsjukdom, 

d) de samtidigt utövar någon verksambet som skulle kunna medföra att mikroorganismer överfors till köttet, 

e) de bär förband pl händerna. Man ar dock ha vattentäta bandage på icke infekterade sh på fingret. 

8. Alla som arbetar med kött av fjäderfä skall lämna ett läkarintyg. Det skall intyga att det inte finns något hinder 
för en sädan anställning. Intyget skall förnyas varje h och varje gång besiktningsveterinären begär det. Det 
skall alltid finnas tillgängligt för denne. 

KAPITEL III 

BESih."fNING FÖRE SIAKT 

9. Fjäderfä som skall slaktas, skall genomgå besiktning före slakt inom 24 timmar från ankomsten till slakteriet. 
Besiktningen skall upprepas omedelbart före slakt, om det gått mer än 24 timmar sedan de besiktigades. 

10. Besiktningen före slakt kan begränsas till att avse skador som uppkommit vid transporten om djuren bar 
besiktigats på ursprungsgirden inom de senaste 24 timmarna och befunnits vara friska. Dessutom skall djurens 
identitet styrkas vid ankomsten till slakteriet. 

Om besiktningen före slakt pl ursprungsgirden och på slakteriet inte utförs av samma besiktningsveterinär, 
skall ett hälsointyg med de uppgifter som krävs enligt bilaga 3 åtfölja djuren. 

11. Besiktningen före slakt skall utföras i lämplig belysning. 

12. Besiktningen skall fastställa 

a) om djuren lider av någon sjokdom som kan överforas till människor eller djur, om de uppvisar symtrnn 
på sjokdom eller om deras allmäntillstånd tyder på att sjokdom kan föreligga, 

b) om de uppvisar symtom på sjukdom eller p1 en rubbning som påverkar allmåntillståndet och som kan göra 
köttet otjänligt som livsmedel. 

13. Kött från fjäderfä som har hönspest, Newcastlesjuka, rabies, salmonellas, hönskolera eller omithos skall 
förklaras vara otjänligt som livsmedel. 

14. Djur ar inte slaktas för att användas som livsmedel om det fastställs 

genom förekomst av sjuka filiderian på slakteriet, 
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genom information rörande deras ursprung 

att de har varit i kontakt med fåglar som lider av hönsfåpest, Newcasllesjuka, rabies, salmonellos, hönskolera 
eller ornithos under sådana omständigheter att sjukdomen kan ha överförts till dem. 

15. De djur som avses i punkt 12, 13 eller 14 skall slaktas separat efter det alla andra djur har slaktats. 

KAPITEL IV 

KRAV PÅ SIAh.IHYGIEN 

16. Fjäderfä som förts till slaktlokalerna skall slaktas omedelbart efter bedövning. 

17. Avblodningen skall vara fullständig och utföras på s~dant sätt au blodet inte kan förorena niigot utanför 
slaktplatsen. 

18. Slaktade fjäderfån skall omedelbart plockas fullständigt. 

19. Urtagningen skall utföras omedelbart. slaktkroppen skall öppnas s~ att kroppsbilor och inälvor kan besiktigas. 
För delta ändam~l skall levern, mjälten och matsmältningskanalen tas ur slaktkroppen p~ sådant sätt att den 
inte förorenas och att inälvornas naturliga samband kvarsth fram till besiktningen. 

20. Efter besiktning skall de inälvor som har tagits ur omedelbart skiljas frän slaktkroppen och de delar som är 
otjänliga som livsmedel skall genast avlägsnas. 

Inälvor eller delar av inälvor som finns kvar i slaktkroppen med undantag av njurar, skall om möjligt avlägsnas 
fullständigt, om möjligt under tillfredsställande hygieniska förhä.llanden. 

21. Det är förbjudet au bl~sa upp kött av fjäderfå, rengöra det med tyg eller fylla slaktkroppen med n~gonting 
annat än ätliga organ fdn fjäderfä som slaktats vid slakteriet. 

Delar av fjäderfä och ätliga organ skall forpackas p~ det säll som anges i punkt 35. 

22. Det är förbjudet au stycka slaktkroppen eller ta bort eller bereda fjäderfåköllet innan besiktningen är slutförd. 
Besiktningsveterinären fh besluta om den hantering som besiktningen kräver. 

23. Arresterat kött som bedömts vara otjänligt som livsmedel i enlighet med punkt 28 eller inte fh användas som 
livsmedel i enlighet med punkt 29, fjädrar samt avfall skall överföras så snart som möjligt till de lokaler, 
utrymmen eller beh~llare som avses i punkt l g, h och i och skall hanteras så att föroreningen reduceras till 
ett minimum. 

24. Efter besiktning och urtagning skall det fårska fjäderfåköllet rengöras omedelbart och kylas i enlighet med 
hygienkraven. 

KAPITEL V 

BES!h.lNING EFfER SIAI\.1 

25. Alla delar av djuret skall besiktigas omedelbart efter slakt. 

26. Besiktningen efter slakt skall utföras i tillfredsställande belysning. 
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27. Besiktningen efter slakt skall omfatta 

a) okulärbesiktning av det slaktade djuret, 

b) vid behov palpation och anskärning av det slaktade djuret, 

c) uneersökning av avvikelser beträffande konsistens, farg, lukt och vid behov smak, 

d) vid behov laboratorieundersökningar. 

KAPITEL VI 

BESLUT A V BESIKTNINGSVETERINÅREN VID BESih.'TNING EFTER SLAKI' 

28. l. Fjäderfa skall anses vara helt otjänligt som livsmedel om besiktningen visar följande: 

självdött djur, 

allmän förorening, 

utbredda skador och blödningar, 

onormal lukt, färg, smak, 

förruttnelse, 

onormal konsistens~ 

utmärgling, 

ödem, 

ascites 

gulsot, 

infektionssjukdom, 

aspergillos, 

toxoplasmos, 

utbredda skador till följd av parasiter under buden eller i muskulaturen 

maligna eller multipla tumörer, 

leukos, 

förgiftning. 

2 De delar av det slaktade djuret som visar lokala traumatiska skador som inte påverkar kvaliteten bos resten 
av köttet skall anses vara otjänliga som livsmedel. 

29. Följande inälvor får inte användas som livsmedel: luftstrupe, lungor borttagna frän slaktkroppen i enligbet med 
punkt 20, foderstrupe, kräva, tarmar och gallblåsa. 

KAPITEL VII 

KONTROLlMÄRKNING 

30. Kontrollmärkningen skall göras under besiktningsveterinärens ansvar. Han skall för detta ändamål ansvara för 

a) märkningsutrustning att överlämnas till assistentema endast under den tid som märkning sker, 
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b) etiketter och emballage som redan har en stämpel eller ett kontrollmärke enligt punkt 31 och de sigill som 
avses i punkt 31 att lämnas över i det antal som behövs till assistentema di de skall användas. 

31. Kontrollmärket skall best! av följande: 

a) För ej förpackade slaktkroppar: ett sigtll som skall fästas pil varje slaktkropp. 

Sigillet skall vara s!dant att det inte kan !teranvändas. Det skall vara gjort av ett tlligt material som 
uppfyller alla hygienkrav och vara tillräckligt stort för att rymma följande obligatoriska uppgifter med fullt 
läsbara bokstäver: 

i övre delen avsändariandels tv! första bokstäver med versaler, 

i mitten slakteriets statskontrollnummer, 

i nedre delen en av följande förkortningar: CEE, EEG eller EWG. 

Bokstäverna och siffrorna skall vara 0,2 cm höga. 

b) För förpackade slaktkroppar och delar av slaktkroppar: ett kontrollmärke som stämplats p! emballaget, som 
skall vara förslutet sil att det inte kan äteranvändas när det öppnats. 

Emballaget skall vara av tillräckligt starkt material som uppfyller alla hygienkrav. Kontrollmärket skall 
innehllla samma uppgifter som sigillet och ha tryckta bokstäver av samma storlek. 

c) För ätliga organ som inte stoppats in i slaktkroppen: ett kontrollmärke som stämplats p! emballaget som 
skall vara förslutet enligt vad som sägs i b eller en stämpel som tryckts p! etiketten som skall vara klart 
synlig och ordentligt fäst pil ytterförpackningen. Denna etikett skall fåstas pil s!dant sitt att den förstörs 
när ytterförpackningen bryts. 

Stämpeln skall vara en oval färgstämpel som är 6,5 cm bred och 4,5 cm hög. Den skall innebllla följande 
uppgifter med fullt läsliga bokstäver: 

I övre delen avsändarlaodets namn med versaler, 

I mitten slakteriets statskontrollnummer, 

I nedre delen en av följande förkortningar: CEE, EEG eller EWG. 

Bokstäverna skall vara 0,8 cm höga och siffrorna 1,1 cm höga. 

KAPITEL VIII 

SUNDHETSINTYG 

32. Originalet av det sundhetsintyg som skall ätfölja farskt kött av fjäderfä under transporten till mottagarlandet 
skall utfårdas av en besiktningsveterinär vid lastningen. Sundhetsintyget skalltill form och innehlll följa mallen 
i bilaga 4. Det skall vara avfattat pil i vart fall mottagarlandets språk och innehälla de uppgifter som föreskrivs 
i mallen i bilaga 4. 

KAPITEL IX 

LAGRING 

33. Efter den kylning som avses i punkt 24, skall fårskt kött av fjäderfå lagras vid en temperatur som aldrig filr 
överstiga +4 •c. 
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KAPITEL X 

PAKETERING 

34. a) Fö(jlackningar (t.ex. kartonger, papplldor) skall uppfylla alla hygienkrav, framför allt 

ftr de inte plverka köttets organoleptiska egenskaper, 

fh de inte till köttet överföra ämnen som är skadliga för mllnniskor, 

skall de vara tillräckligt starka för att skydda köttet pl lämpligt sätt under tranport och hantering. 

b) Endast förpackningar som är gjorda av korrosionsbeständigt material och är lätta att rengöra fh 
lteranvllndas för kött. De skall först rengöras och desinfekteras. 

35. Om färskt kött av fjäderfä emballeras i ett material (t.ex. plastfolie) som är i direkt kontakt med köttet, skall 
det göras i enlighet med hygienkraven. 

Sldana emballage skall vara genomskinliga och färglösa och uppfylla hygienkraven i punkt 34 a. De fh inte 
lieraovändas för att förpacka kött. 

styckningsdetaljer av fjäderfä liksom ätliga organ som har tagits ur slaktkroppen skall alltid emballeras i ett 
väl förslutet skyddshölje som uppfyller kraven ovan. 

KAPITEL XI 

TRANSPORT 

36. Färskt kött av fjäderfå skall transporteras i fordon eller behållare som är utforroade och utrustade pl sädant 
sätt att den temperatur som föreskrivs i kapitel IX kan hållas under hela transporten. 

37. Transportmedlen för färskt kött av fjäderfå fh inte anvllndas för att transportera levande djur eller nlgon 
produkt som kan vara skadlig för köttet eller förorena det, sävida de inte noggrant bar rengjorts, desinfekterats 
och vid behov gjorts luktfria sedan dessa produkter lossats. 

38. Färskt kött av fjäderfä fh samtransporteras med ämnen som skulle kunna plverka det eller ge det en lukt 
endast om lämpliga försiktighetsitgärder bar vidtagits. 

39. Färskt kött fh inte transporteras i fordon eller behållare som inte är rena eller desinfekterade. 

40. Besiktningsveterinären skall före lastning säkerställa att transportfordonen och behållarna och lastningsför
hållandena upp fy Il er hygienkraven i detta kapitel. 
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BILAGA 2 

KRAV PÅ ASSISTENTERNA 

l. Endast följande personer tlr antas som assistenter: 

a) de som bar uppvisat ett intyg frän behörig myndighet att de är lämpliga, 

b) de som har lämplig grundutbildning, 

c) de som är fysiskt lämpade för en sådan tjänst, 

d) de som i prov visat att de bar tillfredsställande tekniska kunskaper. 

2. Utan att det plverkar tillämpningen av kapitel II, punktema 7 och 8 i bilaga l tlr inte nlgon anställas som 
assistent som 

a) utövar en verksamhet som skulle kunna medföra en risk för att det färska fjäderfäköttet infekteras, 

b) bedriver yrkesmässig verksamhet som slaktare, driver ett fjäderfäslakteri eller arbetar där i annan egenskap, 
handlar med fjäderfån eller med fjäderf:ifoder, är konsult i fjäderfåuppfödning, bedriver yrkesmässig 
fjäderfäuppfödning eller är anställd pi ett jordbruk. 

3. Det prov som avses i punkt l d skall anordnas av behörig central myndighet i medlemsstaten eller av 
myndigbet medlemsstaten utser. Endast sökande som kan styrka att de har tre mälladers praktisk erfarenhet 
under en besiktningsveterinärs ledning flr tas ut för detta prov. 

4. Det prov som avses i punkt 3 skall bestå av en teoretisk och en praktisk del och det skall omfatta följande 
ämnen: 

a) Teoretisk del: 

grundläggande kunskaper i fjäderflins anatomi och fysiologi, 

grundläggande kunskaper rörande fjäderflins patologiska anatomi, 

grundläggande kunskaper i hygien, framför allt slakterihygien, 

metoder och tillvägagängssätt vid slakt, beredning, paketering och transport av fjäderfän, 

kunskap om lagar och andra författningar som berör hur arbetet skall utföras. 

b) Praktisk del: 

besiktning och bedömning av fjäderflin som skall slaktas, 

besiktning och bedömning av slaktade fjäderfän, 

fastställande av djurslag genom undersökning av typiska delar av djur 

fastställande av ett antal förlindrade delar av slaktade fjäderfån och kommentarer till dessa, 

erfarenhet av köttbesiktning efter slaktlinjen. 
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BILAGA 3 

MALL 

HÄLSOINTYG 

ror (jäderrå som transporteras rrån gården till slakteriet 

Behörig myndighet ............................. Nr' ................................. . 

I. Djurens identitet 

Djurslag ................................................................. · · · · · 

Antal djur .................................................................... . 

Identitetsmärke 

U. Djurens ursprung 

Ursprungsgärdens adress 

m. Destinationsort 

Djuren skall transporteras till följande slakteri 

med följande transportmedel ....................................................... . 

IV. Intyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att de djur som beskrivits ovan har besiktigats före slakt pil 
ovanstilende gärd: ................... den ............... och befunnits vara friska. 

Utfärdat i. ................. den .......... . 

Besiktningsveterinärens namnteckning 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

frivillig uppgift 
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BILAGA 4 

MALL 

SUNDHETSINTYG 

för färskt kött av fjäderfä' avsett för leverans till en medlemsstat i EEG 

Avsändarland ..................................... Nr' ............................. . 

Departement ..................................................................... . 

Behörig myndighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 

Referens2 
••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I. Köttets identitet 

Kött av 
(djurslag) 

Typ av styckningsdetalj 

Typ av förpackning 

Antal förpackningar 

Nettovikt ..................................................................... . 

II. Köttets ursprung 

Slakteriernas adresser och statskontrollnummer 

m. Köttets destination 

Köttet skall sändas fr§n 
(lastningsort) 

till 
(destinationsland och -ort) 

med följande transportmedel' 

Avsändarens namn och adress 

Mottagarens namn och adress ...................................................... . 
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IV. Sundhetsintyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar 

a) - att ovan angivet kött av fjäderfå4 

att förpackningen med ovan angivet kött' 

har ett kontrollmärke som visar att köttet härrör fr1n djur som slaktats pl godkända slakterier, 

b) att detta kött har bedömts vara tjänligt som livsmedel vid en veterinärbesiktning som utförts i enlighet med 
rldets direktiv av den 15 februari 1971 om hygienfrä.gor som berör handeln med farskt kött av fjäderfå, 

c) att transportfordonen, behlllarna samt lastningsförhållandena för denna leverans uppfyller de hygienkrav 
som fastställts i det direktivet. 

Utfärdat i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den ..................... . 

Besiktningsveterinärens namnteckning 

.................................... ) 

Med färskt kött av fjäderfa avses farskt kött fr1n tamhöns, kalkoner, pärlhöns, ankor eller gäss vilket inte har 
genomglit nä.gon hållbarhetshöjande behandling. Kött av fjäderfa som har kylts eller frysts skall dock anses 
vara färskt kött. 
frivillig uppgift 
ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar och flightnummer för flygplan 
stryk det som inte är tillämpligt 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 10 juli 1975 

om ändring av direktiv nr 71/118/EEG om hygienfrågor som berör 
handel med färskt kött av fjäderfä 

(75/431/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

24.7.75 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande2
, 

med beaktande av följande: 

Genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderflikött kommer inte att ha önskad effekt så länge handeln 
hindras av skillnader i hygienkraven i medlemsstaterna rörande fjäderfåkött Rådets direktiv nr 71/118/EEG' av den 15 februari 1971 
om hygienfrågor som berör handeln med fjäderfåkött, i dess lydelse enligt direktiv nr 74/387!EEG4 har inte undanröjt alla dessa 
skillnader eftersom det inte finns några bestämmelser rörande styckningslokaler. De hygien- och kontrollkrav som skall tillämpas 
på styckningsanläggningar bör göras enhetliga. 

När det gäller slakterier bör medlemsstaterna behålla möjligheten att godkänna styckningsanläggningar och att säkerställa att kraven 
för ett godkännande uppfylls. 

Med hänsyn till den situation som råder beträffande framställningsmetoder för vissa typer av fjäderfåkött och för att tillåta vissa 
anläggningar att anpassa kraven i direktivet, är det nödvändigt att göra det möjligt för medlemsstaterna att bevilja förlängda perioder 
under vilka dessa metoder, framför allt de som berör urtagning, får behållas och att dessa anpassningar görs. 

EGT Nr 127, 18.10.1974, s.29. 
EGT Nr C 116, 30.10.1974, s.31. och 
EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 202, 24.7.1974, s.l. 
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Eftersom dessutom betydande strukturella eller administrativa anpassningar krävs för att genomföra vissa bestämmelser, bör 
medlemsstaterna B möjlighet att fastställa undantag. 

Genomförandet av de regler som härrör från direktiv nr 71/118/EEG har visat att det är nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i 
det direktivet mot bakgrund av vunna erfarenheter. 

För att tillåta ytterligare studier rörande metoder för att kyla fjäderfåkött bör den dag från vilken användningen av "Spinchiller" 
-metoden är förbjuden senareläggas. 

Det skulle vara värdefullt att B till stånd ett snabbt och effektivt förfarande genom vilket tekniska ändringar kan göras av vissa 
bestämmelser eller normer för genomförandet kan fastställas. 

ÖVerenskommelser på gemenskapsnivå rörande kontroller bör införas för att säkerställa att de normer som fastställts i detta direktiv 
tillämpas enhetligt i alla medlemsstater. Man bör se till att förfarandet för sådana kontroller fastställs genom ett gemenskapsförfarande 
inom den ständiga veterinärkommitten. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Rådets direktiv nr 71/118/EEG ändras i enlighet med följande artiklar. 

Artikel 2 

Följande artiklar skall ersätta artikel 2: 

"Artikel 2 

I detta direktiv avses med 

a) slaktkropp: hela kroppen av ett fjäderfä efter avblodning, plockning och urtagning. Njurar, ben vid framknä eller 
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huvud får dock tas bort frivilligt, 

b) delar av slaktkropp: delar av den slaktkropp som definierats i a, 

c) ätliga organ: annat färskt kött än det som definierats som slaktkropp i a även om det är naturligt förenat med slaktkroppen, 
samt även huvudet och fötterna om de förekommer avskilda från slaktkroppen, 

d) inälvor: ätliga organ från !ung-, buk- och bäckenhålorna inklusive luft- och foderstrupe och eventuellt kräva, 

e) besiktning före slakt: besiktning av levande fjäderfä enligt kraven i kapitel IV i bilaga l, 

f) besiktning efter slakt: besiktning av slaktade fjäderfån på slakteriet omedelbart efter slakt i enligbet med kraven i kapitel VI 
i bilaga l, 

g) besiktningsveterinär: veterinär som förordnats av behörig central myndigbet i medlemsstaten, 

b) assistent: utbildad person som officiellt förordnats av behörig central myndigbet i medlemsstaten att assistera besiktnings
veterinären, 

i) avsändarland: medlemsstat från vilken det fårska fjäderfäköttet sänds till en annan medlemsstat, 

j) mottagarland: medlemsstat till vilken det fårska fjäderfäköttet sänds från en annan medlemsstat, 

k) sändning: en mängd kött som omfattas av samma intyg, 

l) anläggning: ett slakteri eller styckningsanläggning som godkänts i enligbet med artikel 5." 

Artikel 3 

Följande artikel skall ersätta artikel 3: 

"Artikel 3 

l. Varje medlemsstat skall säkerställa, utan att det påverkar artiklarna 11, 15, 15a och 16, att endast sådan bandel med färskt 
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kött av fjäderfä är tillåten som uppfyller följande krav: 

A När det gäller slaktkroppar och ätliga organ: 

a) Det har framställts på ett slakteri som godkänts och kontrolleras enligt artikel 5.1. 

b) Det härrör från djur som besiktigats före slakt av en besiktningsveterinär eller av assistenter i enlighet med artikel 4 och vid 
en sådan besiktning befunnits lämpliga för slakt för att bli föremål för handel med färskt kött av fjäderfä. 

c) Det har hanterats under tillfredsställande hygieniska förhållanden i överensstämmelse med kapitel V i bilaga l. 

d) Det har besiktigats efter slakt av en besiktningsveterinär eller av assistenter i enlighet med artikel 4 och befunnits vara tjänliga 
som livsmedel i enlighet med kapitel Vll i bilaga l. 

e) Det är försett med ett kontrollmärke enligt kraven i kapitel X i bilaga l. Vid behov kan man besluta om att ändra eller 
komplettera bestämmelserna i det kapitlet i enlighet med förfarandet som fastställs i artikel 12 a för att framför allt beakta 
de olika formerna av presentation som används vid handel, under förutsättning att sådana former uppfyller hygienbe
stämmelserna. Framför allt och trots bestämmelserna i kapitel X skall de förhållandena under vilka saluhållande i stora 
förpackningar av slaktkroppar, delar av slaktkroppar eller ätliga organ som inte märkts enligt 44.3 a i kapitel X kan tillåtas, 
fastställas i enlighet med det förfarandet för första gången före den l juli 1976. 

f) Efter besiktning efter slakt har förvarats i enlighet med kapitel XII i bilaga l under tillfredsställande hygieniska förhållanden 
på anläggningar eller kyl- och fryslager som avses i artikel 5 b. 

g) Det har förpackats på lämpligt sätt i enlighet med kapitel XIII i bilaga l. Om ett skyddshölje används skall det uppfylla 
bestämmelserna i samma kapitel. 
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När det är lämpligt skall ett beslut fattas för att ändra eller komplettera bestämmelserna i det kapitlet i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 12a för att bl.a. beakta de olika formerna av presentation som används i handel under 
förutsättning att dessa överensstämmer med hygienreglerna. Bestämmelser som antagits enligt detta förfarande bör dock inte 
vad det gäller grad av genomskinlighet och färg på skyddsemballaget förhindra att märken eller skriftlig information som 
gemenskapsreglerna kräver eller tillåter kan förekomma på sådana emballage. 

h) det har transporterats i enlighet med kapitel XIV i bilaga l. 

B. När det gäller delar av slaktkroppar eller urbenat kött 

a) har det styckats i godkända styckningslokaler som inspekterats i enlighet med artikel 5.1, 

b) det har styckats och framställts i enlighet med kraven i kapitel VIII i bilaga l och härrör från 

- färskt kött från djur som slaktats i medlemsstaten och som uppfyller kraven i detta direktiv, 

- färskt kött som förts in från en annan medlemsstat och som uppfyller kraven i detta direktiv, 

- färskt kött som importerats från tredje land i enlighet med kraven som fastställts i gemenskapsbestämmelserna för import 
av färskt kött av fjäderfä från tredje land, 

c) det har lagrats enligt kraven i kapitel XII i bilaga l, 

d) det har kontrollerats av en besiktningsveterinär i enlighet med kapitel IX i bilaga l, 

e) det uppfyller kraven i A c, e, g och h. 

2. När styckningsanläggningarna använder annat färskt kött än fjäderfåkött, skall det följa aktuella gemenskapsstandarder. 

10 321232Q LIITE Pri. 
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3. Följande skall undantas från handeln: 

a) färskt kött av fjäderfä som behandlats med vätesuperoxid eller andra blekningsmedel eller med naturliga eller artificiella 
färgämnen, 

b) färskt kött av fjäderfä som behandlats med antibiotika, konserveringsmedel eller mörningsmedeL 

4. Om ett mottagarland inom gemenskapen tillåter det behöver dock inte kraven i punkt l A och B uppfyllas när det gäller kött som 
är avsett för annan användning än livsmedel. I så fall skall medlemsstaten som tar emot köttet vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
förhindra att köttet används till andra ändamål än de för vilka det var avsett. 

5. Kraven i punkt l A gäller inte färskt kött av fjäderfä som producenten i enskilda fall tillhandahåller direkt till konsumenten för 
dennes egen konsumtion på annat sätt än genom ambulerande försäljning, postorderförsäljning eller försäljning på marknad. 

Trots föregående stycke och fram till den 15 augusti 1981 får dock medlemsstaterna tillåta att färskt kött av fjäderfä tillhandahålls 
i små mängder av bönder som föder upp fjäderfä i liten skala 

- antingen direkt till konsumenten på de veckoliga marknader som äger rum i närheten av deras gårdar, 

- eller till grossister i syfte att sälja direkt till konsumenten under förutsättning att sådana grossister bedriver sin verksamhet på 
samma plats som uppfödaren eller på en närliggande plats. 

Detta undantag gäller inte ambulerande försäljning, postorderförsäljning eller vad det gäller grossister försäljning på marknad. 
Medlemsstatema skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa hygienkontroller för sådana transaktioner. 

6. De krav som fastställts i stycket l A f och B c för lagring skall inte gälla lagring i lokaler eller i utrymmen som angränsar till 
de lokaler där slaktkroppar och styckat och urbenat kött av fjäderfä tillhandahålls direkt till konsumenten. 

De förpackningskrav som fastställts i stycket l A g gäller inte slaktkroppar som inte är individuellt förpackade och som förs till de 
lokaler eller utrymmen som gränsar till dem som avses ovan som skall förpackas 

10 321232Q LIITE Sek. 



375L0431/S 

Nr L 192'12 Europeiska gemenskapemas officiella tidning 24.7.75 

för att direkt tillhandahållas till konsumenten. 

7. De bestämmelser som fastställts i stycket l B gäller inte färskt fjäderfåkött, vare sig det är förpackat eller inte, när styckning och 
urbening utförs i lokaler där köttet säljs eller används eller i angränsande lokaler i syfte att tillhandahållas direkt till konsumenten 
p! annat sätt än genom ambulerande försäljning, postorderförsäljning eller försäljning p! marknad. • 

Artikel 4 

Följande artikel skall ersätta artikel 4: 

"Artikel 4 

l. När besiktningsveterinären utför besiktning före och efter slakt, hygienkontroll av styckat kött enligt kapitel IX i bilaga l och 
kontroll av de hygienkrav som anläggningen skall uppfylla enligt kapitlen III och V i bilaga l f!r han biträdas av assistenter som 
arbetar under hans kontroll och ansvar. 

2. Endast de personer som uppfyller kraven i bilaga 2 kan vara assistenter. Efter förslag från kommissionen skall rådet fastställa 
närmare bestämmelser beträffande den utbildningsnivå som krävs av assistentema enligt bilaga 2 b och d och 4. 

3. Assistentema skall biträda besiktningsveterinären endast vid följande moment: 

- ÖVervakning av att de hygienbestämmelser som fastställts i kapitlen III och V i bilaga l följs. 

- Kontroll av att inget av de symtom som nämns i punkt 16 i kapitel IV i bilaga l föreligger vid besiktning före slakt. 

- Kontroll av att inte något av de förhållanden som räknas upp i punkt 32 i kapitel IV i bilaga l föreligger vid besiktning efter 
slakt. 

- Hygienkontroll av styckat kött enligt kapitel IX i bilaga l. 

- Kontroll av transportfordon eller containrar och lastningsförhållanden enligt punkt 53 i kapitel XIV. • 
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Artikel 5 

Följande artikel skall ersätta artikel 5: 

"Artikel 5 

l. Alla godkända slakterier och styckningsanläggningar skall registreras på separata listor och valje slakteri och alla 
styckningsanläggningar skall ha ett statskontrollnummer. Valje medlemsstat skall sända dessa listor över godkända anläggningar 
till övriga medlemsstater och till kommissionen. 

Kommissionen skall sölja för att dessa listor offentliggörs i De europeiska gemenskapemas officiella tidning. 

En anläggning får godkännas av en medlemsstat endast om bestämmelserna i detta direktiv är uppfyllda i va!je enskilt fall, bl.a. 
enligt följande: 

a) för slakterier: kapitlen I och III i bilaga l, 

b) för styckningsanläggningar: kapitlen II och III i bilaga l. 

Medlemsstatema skall återkalla godkännandet om de krav som avses i tredje stycket inte längre är uppfyllda. Om en besiktning 
har utförts i enlighet med artikel 5a skall den berörda medlemsstaten beakta den slutsats som dragits av det. Återkallande av ett 
godkännande skall anmälas till övriga medlemsstater och till kommissionen. 

2. En besiktningsveterinär skall ansvara för kontrollen av anläggningarna. När det gäller rent tekniska uppgifter f'ar han biträdas 
av speciellt utbildade assistenter. 

Närmare regler som gäller för detta biträde skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12a. 

3. Om en medlemsstat anser att villkoren för godkännande inte längre är uppfyllda på en anläggning i en annan medlemsstat, 
skall den underrätta kommissionen och behörig central myndighet i den staten. 

Kommissionen skall genast påbörja det förfarande som fastställts i artikel 5a. Om slutsatserna från besiktningen som utförts av 
en expert ger stöd för det, får medlemsstaten i enlighet med förfarandet i artikel 12 tillåta förbud att föra in produkter från 
anläggningen på sitt territorium. När det är lämpligt skall ett beslut fattas för att ändra eller komplettera bestämmelserna i det 
kapitlet i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 12a för att bl.a. beakta de olika formerna av presentation som 
används i handel under förutsättning att dessa överensstämmer med hygienreglerna. Bestämmelser som antagits enligt detta 
förfarande bör dock inte vad det gäller grad av genomskinlighet och fårg på skyddsemballaget förhindra att märken eller skriftlig 
information som gemenskapsreglerna kräver eller tillåter kan förekomma på sådana emballage. • 
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Artikel 6 

Följande artiklar skall införas: 

"Artikel 5 a 

Veterinära experter frAn medlemsstaterna och kommissionen skall utföra regelbundna inspektioner på plat~en för att säkerställa 
att godkända anläggningar verkligen följer bestämmelserna i detta direktiv, särskilt de i kapitlen I, II och m i bilaga l. De skall 
rapportera till kommissionen om de inspektioner de utfört. 

Den medlemsstat på vars territorium en kontroll utförs skall ge experterna all nödvändig hjälp. 

Kommissionen skall på förslag från medlemsstaterna utse experter i medlemsstaterna som skall ansvara för dessa inspektioner. 
De får inte vara medborgare i det land där kontrollen utförs och när det gäller det fall som avses i artikel 5.3 och 4 får de inte 
vara medborgare i de länder som är inblandade i tvisten. 

Dessa inspektioner skall göras på kommissionens vägnar och de skall bära kostnaderna för dessa. 

Bestämmelserna för att genomföra denna artikel, framför allt beträffande intervallerna och metoden för att utföra de inspektioner 
som avses i första stycket, skall reglerna som gäller förordnandet av besiktningsveterinär och det förfarande som de skall följa 
när de gör sin rapport fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12 a. 

Artikel 5 b 

Kyl- och fryslager som ligger utanför ett slakteriområde eller styckningsanläggningar skall beträffande lagring av färskt 
fjäderfåkött stå under en besiktningsveterinärs kontroll. 

Behörig central myndighet i den medlemsstat på vars territorium kyl- och fryslagret är beläget skall beträffande lagring av färskt 
fjäderfåkött ansvara för godkännandet av det kyl- och fryslagret och för återkallandet av ett sådant godkännande. " 
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Artikel 7 

Följande artikel skall ersätta artikel 6: 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.3 och i avvaktan på att bestämmelser på gemenskapsnivå träder i kraft, skall detta 
direktiv inte påverka medlemsstaternas bestämmelser 

a) rörande villkoren för godkännande av de kyl- och fryslager som avses i artikel 5 b och för återkallande av ett sådant 
godkännande, 

b) rörande behandling av fjäderfä med ämnen som kan göra konsumtion av fårskt kött av fjäderfä farlig eller skadlig för 
människors hälsa eller upptag av ämnen såsom antibiotika, östrogener, thyrostatika, mömingsenzymer, bekämpningsmedel, 
ogräsmedel eller ämnen som innehäller arsenik eller antimon, 

c) rörande tillförsel av främmande ämnen till fårskt kött av fjäderfä eller behandling av det genom joniserande och ultraviolett 
strålning. 

Artikel B 

I artikel 8, skall "kapitel XI" ersätta "kapitel VIII". 

Artikel 9 

I artikel 9 skall "artikel 5.4" ersätta artikel 5.3, andra stycket, andra meningen". 

Artikel JO 

Följande artikel skall införas: 

"Artikel 12 a 

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet omedelbart till den 
Ständiga veterinärkommitten, nedan kallad "kommitten" och inrättad enligt rådets beslut av den 15 oktober 1968, antingen på 
eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat . 

2. I kommitten skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2 . Ordförande får inte rösta. 
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3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommitten ett förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget Inom 
den tid ordförande bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttranden skall avges med en majoritet på 41 röster. 

4. Kommissionen skall anta förslaget och tillämpa det omedelbart om det överensstämmer med kommittens yttrande eller om 
inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmAl föresiA rådet vilka åtgärder som skall vidtas. RAdet skall anta förslaget 
med kvalificerad majoritet." 

Artikel Il 

Följande artikel skall ersätta artikel 14: 

"Artikel 14 

l. Medlemsstaterna skall förbjuda "Spinchiller" -kylmetoden för fjäderfä som används generellt. Detta förbud skall gälla endast 
18 mAnader efter det att den rapport som avses i andra stycket har lämnats och inte senare än den l januari 1978. 

2. Kommissionen skall efter samråd med medlemsstaterna i den Ständiga veterinärkommitten lämna en rapport till rAdet senast 
den l juli 1976 om kYlmetoder som inte omfattas av förbudet i stycket 1." 

Artikel 12 

Följande artikel skall ersätta artikel 15: 

"Artikel 15 

I avvaktan pA att gemenskapsregler införs rörande import av färskt fjäderfåkött från tredje land, skall medlemsstaterna tillämpa 
sAdana importbestämmelser som lägst motsvarar de i detta direktiv. 
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lmporterat fårskt fjäderfåkött får saluföras inom den importerande medlemsstaten. Det får inte under nAgra omständigheter ha 
det kontrollmärke som avses i kapitel X i bilaga l och, om det är styckat och urbenat, skall det hanteras i enlighet med artikel 
3.1 B. 

Det skall fortfarande vara föremål för de nationella bestämmelser i vaije medlemsstat beträffande handel mellan medlemsstaterna." 

Artikell3 

Följande artiklar skall införas: 

"Artikel 15 a 

Rådet skall enhälligt på förslag från kommissionen före den 31 december 1976 fastställa bestämmelser som gäller f"arskt kött som 
har finfördelats, malts eller p! liknande sätt CHOPPED. I detta syfte skall kommissionen Jämna ett förslag till rådet före den 31 
juli 1976. Innan de bestämmelser som har antagits av rådet har trätt i kraft skall nationelllagstiftning gälla för det kött som avses 
i denna artikel. 

Artikel 15 b 

Rådet skall enhälligt på förslag från kommissionen före den l januari 1978 fastställa den temperatur som skall hållas under 
styckning, urbening och paketering. Det senare momentet förekrivs i punkterna 47 och 48 i kapitel Xlll i bilaga l utan att det 
påverkar de bestämmelser som fastställts i punkt 37, andra och tredje stycket i kapitel VIII i bilaga l". 

Artikel U 

Artikel 16 ändras pA följande sätt: 

a) Orden "och artikel 16 a• skall införas efter frasen "Utan att det påverkar artikel 14". 

b) I stycket b skall orden "den l januari 1977" ersätta "inom högst fem år efter anmälan av detta direktiv. • 

Artikel 15 

Följ ande artikel skall införas: 

"Artikel 16 a 

Beträffande fårskt fjäderfåkött som framställts och saluförts på deras territorium och trots artikel 16 b, 
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a) får dock medlemsstaterna före utgången av den period som avses i artikel 16 b bevilja slakterier eller styckningsanläggningar 
på sitt territorium som bedriver s!dan verksamhet före den 15 februari 1975 och som uttryckligen begär det 

- bevilja ytterligare en period Lo.m. senast den 15 augusti 1977 för att uppfylla bestämmelserna i bilaga l, kapitlen I och 
n, 

- bevilja ytterligare en period t.o.m. senast den 15 augusti 1979 för att uppfylla bestämmelserna om kontroll av 
anläggningarna och de besiktningar före och efter slakt som föreskrivs i detta direktiv, 

- bevilja ytterligare en period t.o.m. senast den 15 augusti 1981 för att uppfylla bestämmelserna om slakt och urtagning 
som fastställts i bilaga l, kapitel V. 

Medlemsstatema skall genast översända en förteckning över slakterier och styckningsanläggningar för vilka medgivits undantag, 
tillsammans med alla ändringar i de förordningar som gäller sådana slakterier och styckningsanläggningar. 
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b) Den årliga läkarkontrollen som föreskrivs i punkt 12 i bilaga l, kapitel III skall vara obligatorisk endast fr!n ett datum som 
skall fastställas enhälligt av r!det på förslag från kommissionen. 

Om någon av undantagsklausulerna i detta stycke !beropas är det förbjudet att använda kontrollmärkningen som avses i bilaga 
1, kapitel X." 

Artike/16 

Följande skall ersätta bilaga 1: 

"BILAGA 1 

KAPITEL I 

HYGIENKRAV FÖR SLAKTERIER 

1. Slakterier skall ha som minimikrav: 

a) lokal eller täckt utrymme som är tillräckligt stort och lätt att rengöra samt desinfektera avsett för besiktning av fjäderfå före 
slakt, 

b) särskild lokal eller täckt utrymme som är lätt att rengöra och desinfektera där endast fjäderfå som lider av eller misstänks 
lida av någon sjukdom får vistas, 

c) slakterilokal som är tillräckligt stor för dels bedövning och avblodning, dels plockning och skållning som skall utföras p! 
åtskilda platser. All förbindelse mellan slaktlokalen och den lokal eller det utrymme som avses i a skall ha en dörr som stängs 
automatiskt utom den smala öppning genom vilken endast slakthöns får passera. 

d) lokal för urtagning och beredning som är så stor att urtagning kan utföras på en plats som är tillräckligt avskild från övriga 
arbetsplatser eller ati dessa är skilda från varandra med en mellanvägg så att all förorening förhindras. Vatje förbindelse 
mellan urtagnings-och beredningslokalen och slaktlokalen skall ha en dörr som stängs automatiskt med undantag av den 
smala gång genom vilken endast slakthöns får passera. 

e) vid behov en expedieringslokal, 
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f) en eller fler tillräckligt stora kyl- eller fryslokaler, 

g) lokal eller utrymme för att samla ihop fjädrar om dessa inte behandlas som avfall, 

h) speciella låsbara lokaler avsedda för separat lagring av kött av fjäderfä som har kvarhållits tillfälligtvis och för lagring av 
ohälsosamt kött som förklarats vara otjänligt som livsmedel och av avfall, om sådant kött eller avfall inte avlägsnas vaije dag 
från slakteriet, 

i) särskild lokal endast för teknisk behandling eller kassation av kött av fjäderfä som förklarats vara otjänligt som livsmedel 
enligt punkt 28, kött som enligt punkt 29 inte får användas industriellt och avfall och biprodukter från slakt avsedda för 
industriändamål, om sådan teknisk behandling eller kassation utförs i lokalerna, 

j) omklädningsrum, tvättställ, duschar och vattentoaletter. De senare får inte ha dörrar som öppnar ut mot produktionslokalerna. 
Tvättställen skall ha rinnande varmt och kallt vatten, rengörings- och desinfektionsmedel för händerna samt engångs
handdukar. Tvättställen skall finnas i närheten av toaletterna, 

k) speciellt iorodningsställd plats för dynga, om den inte tas bort omedelbart och på ett hygieniskt sätt, 

l) utrymme och lämplig utrustning för rengöring och desinfektering av burar och fordon, 

m) lämpligt utrustad låsbar lokal som endast får användas av veterinärerna, 

n) lämplig utrustning i produktionslokalerna för rengöring och desinfektion av händer och verktyg. Sårlan utrustning skall fmnas 
så nära arbetsplatserna som möjligt. Kranarna får inte vara handmanövrerade. Tvättställen skall ha rinnande varmt och kallt 
vatten, rengörings- och desinfektionsmedel samt engångshanddukar. För rengöring av verktyg skall vattentemperaturen vara 
minst + 82 •c, 

o) utrustning som gör det möjligt att när som helst effektivt utföra de veterinärbesiktningar som avses i detta direktiv, 

p) en lämplig omgivande vägg eller andra slag av inhägnad, 

q) utan att det påverkar punkterna a, b, c och d en lämplig avskiljning mellan de rena delarna och de förorenade delarna i 
byggnaden, 

r) i de lokaler som avses i a -j: 

- vattentäta golv som är lätta att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som är konstruerade så att vattnet lätt kan 
rinna av, 

- släta väggar med ljus tvättbar beklädnad eller målning upp till en höjd av minst två meter med rundade vinklar och hörn, 

s) tillfredsställande ventilation och vid behov avledning av ånga, 

t) tillfredsställande dagsljus eller artificiellt ljus med god färgåtergivning i lokaler som är avsedda för levande eller slaktade 
fjäderfän, 

u) tillfredsställande tillgång till vatten under tryck av endast dricksvattenkvalitet Annat vatten får dock användas i undantagsfall 
för framställning av ånga, under förutsättning att vattnet i de ledningar som installerats för detta ändamål inte kan användas 
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till annat. Dessutom får sådant vatten användas i undantagsfall för kylning av kylutrustningen. Ledningar för vatten som inte 
är av dricksvattenkvalitet skall vara rödmålade och får inte passera genom lokaler där det finns kött, 

v) tillfred.~ställande tillgång till varmt vatten under tryck av dricksvattenkvalitet, 

w) avloppsvattensystem som uppfyller hygienkraven, 

x) lämpliga skyddsanordningar mot skadedjur såsom insekter, gnagare etc., 

y) verktyg och arbetsutrustning samt även utrustning som kommer i kontakt med fjäderfä vid lagring, vilka är av 
korrosionsbeständigt material och vilka är lätta att rengöra och desinfektera, 

z) speciella Juft- och vattentäta korrosionsbeständiga behållare som inte kan öppnas med våld avsedda för att samla upp kött 
som har förklarats vara otjänligt som livsmedel enligt punkt 28 i kapitel VI. 

KAPITEL II 

HYGIENKRAV FÖR SfYCKNINGSLOKALER 

2. Styckningslokalerna skall ha som minimikrav 

a) ett tillräckligt stort kylrum för lagring av kött, 

b) en lokal för styckning och urbening och för paketering som avses i punkt 48, 

c) en lokal för paketering som avses i punkt 47 och för ivägsändning av kött, 

d) en lämpligt utrustad låsbar lokal uteslutande avsedd för veterinärer, 

e) omklädningsrum, tvättställ, duschar och vattentoaletter. De senare får inte ha dörrar ut mot produktionslokalerna Tvättställen 
skall ha rinnande varmt och kallt vatten, rengörings- och desinfektionsmedel för händerna och engångshanddukar. Tvättställen 
skall finnas intill toaletterna. Fr.o.m. den 15 februari 1980 skall de vara utrustade med kranar som inte är handmanövrerade. 

f) särskilda luft- och vattentäta korrosionsbeständiga behållare med låsanordningar för att förhindra att obehöriga avlägsnar saker 
från dem avsedda för kött eller organ från styckningen vilka inte är avsedda som livsmedel eller en låsbar lokal för sådant 
kött och organ om de förekommer i stora eller tillräckliga mängder för att kräva detta eller om de inte avlägsnas eller förstörs 
efter vaije arbetsdags slut. 
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g) i lokaler som avses i a 

- vattentäta golv som är lätta att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som är lagda så att vattenavrinningen 
underlättas, 

- släta väggar med ljus tvättbar beklädnad eller målade upp till en höjd på minst två meter med rundade hörn och vinklar, 

h) i lokaler som avses i b 

- vattentäta golv som är lätta att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som är lagda så att vattenavrinningen 
underlättas. Vattnet skall ledas mot golvbrunnar med galler och vattenlås. 

- släta väggar med ljus tvättbar beklädnad eller målade så högt som livsmedlen når och minst två meter upp med rundade 
hörn och vinklar, 

i) kylutrustning i lokaler i a för att förvara kött vid en kärntemperatur på högst +4 •c, i en termometer eller en termograf i 
styckningslokal en, 

k) anordningar så att inspektioner och veterinär övervakning enligt detta direktiv kan utföras effektivt när som helst, 

l) anordningar för tt1lfredsställande ventilation i de lokaler där arbete med kött pågår, 

m) i lokaler där arbete med kött pågår skall det finnas dagsljus eller artificiellt ljus med god färgåtergivning, 

n) en anordning som ger tillfredsställande tillgång på vatten under tryck av endast dricksvattenkvalitet Tillgång på annat vatten 
får i undantagsfall tillåtas för framställning av ånga, brandbekämpning och för kylning av kylutrustning under förutsättning 
att de ledningar som är installerade för detta ändamål inte tillåter att detta vatten används får andra ändamål. 

Ledningar med vatten som inte är dricksvattenkvalitet skall vara klart åtskilda från de med vatten av dricksvattenkvalitet och 
de får inte passera genom lokaler där kött framställs eller förvaras. 

Fram till den 15 februari 1980 får dock tillstånd ges att i undantagsfall låta ledningar med vatten som inte är av 
dricksvattenkvalitet passera genom lokaler där det finns kött i styckningslokaler som är i drift före den 15 februari 1975 under 
förutsättning att det inte finns några kranar eller tappställen på de delar av ledningarna som passerar genom dessa lokaler, 

o) en anordning som ger tillfredsställande tillgång på hett vatten under tryck av dricksvattenkvalitet, 

p) ett avloppssystem för spillvatten som uppfyller hygienkraven, 

q) i lokaler där kött framställs lämplig utrustning som skall ligga så nära arbetsplatserna som möjligt för rengöring och 
desinfektering av händer och arbetsverktyg. Kranarna får inte vara handmanövrerade. Dessa anordningar skall ha rinnande 
varmt och kallt vatten, rengörings- och desinfektionsmedel och engångshanddukar. För rengöring av verktyg skall 
vattentemperaturen vara minst 82 •c, 
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r) utrustning som uppfyller hygienkraven för hantering av kött och för lagring av köttbehållare p! ddant sätt att varken köttet 
eller beMllama kommer i direkt kontakt med marken, 

s) lämplig utrustning för skydd mot skadedjur dsom insekter, gnagare etc. 

t) instrument och arbetsutrustning dsom styckningsbord, bord med avtagbara styckningsytor, behållare, hängbanor och dgar 
av korrosionsbeständigt material som inte kan förorena köttet och som är lätta att rengöra och desinfektera. Det är bl.a. 
förbjudet att använda trä. 

KAPITEL III 

HYGIENKRAV BETRÄFFANDE WKALER; UTRUSfNING; VERKTYG SAMT 
BETRÄFFANDE PERSONAL PÅ ANlÄGGNINGARNA 

3. Största möjliga renlighet skall krävas beträffande lokalerna, utrustningen, verktygen samt beträffande personalen. 

a) Personalen skall bl. a bära rena arbetskläder och huvudbonad som är ljusa och lätta att tvätta. Personal som slaktar djur och 
arbetar med och hanterar kött skall tvätta händerna flera gånger om dagen och vaije gång de återupptar arbetet efter rast. 
Personer som varit i kontakt med sjuka djur eller infekterat kött skall omedelbart efter det noggrant tvätta händerna och 
armarna i varmt vatten och därefter desinfektera dem. Rökning är förbjuden i produktions- och lagerlokaler. 

b) Inga djur får komma in i lokalerna. Beträffande slakterier gäller detta förbud inte dragdjur på slakteriet, fjäderfa som skall 
slaktas, kaniner eller fåglar som inte nämns i artikel 1 som skall slaktas omedelbart under förutsättning att de inte upphåller 
sig där, slaktas, bereds eller förvaras samtidigt och i samma lokaler som fjäderfa. 

I de medlemsstater som har fastställt att fåglar skall slaktas i enlöighet med bestämmelserna i detta direktiv, får dock färskt 
kött från ddana fåglar förvaras samtidigt som farskt kött från tamdjur som tillhör de slag som avses i artikel 1.1. 

Gnagare, insekter och andra skadedjur skall systematiskt bekämpas. 

c) De lokaler som avses i punkt 1 a, b, c, och d och i punkt 2 b och c skall rengöras och desinfekteras vid behov och i vart fall 
efter arbetsdagens slut. 

d) Burar för leverans av fjäderfa skall vara gjorda av korrosionsbeständigt material, vara lätta att rengöra och desinfektera vid 
behov. De skall rengöras och desinfekteras varje gång de töms. 

e) Utrustning och verktyg som används för slakt, för arbete med och för lagring av kött skall hållas rena och i gott skick. De 
skall rengöras noggrant och desinfekteras flera gånger om dagen, efter arbetsdagens slut och innan de används igen om de 
blivit förorenade, framför allt av sjukdomsbakterier. 

f) Behållare för ohälsosamt kött som är otjänligt som livsmedel och för organ skall tömmas efter användning och rengöras och 
desinfekteras varje gång de töms. 

4. Lokaler, verktyg, arbetsutrustning och anläggning som är avsedd för slakt, arbete med och lagring av kött får endast användas 
för dessa ändamål. 
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5. Kött av fjäderfä och behållare med sådant får inte komma i direkt kontakt med marken. 

6. Fjädrar skall avlägsnas omedelbart efter plockning. 

7. Användning av rengörings-, desinfektions- och bekämpningsmedel får inte påverka köttets tjänlighet. 

8. Vatten av dricksvattenkvalitet skall användas för alla ändamål. 

I enlighet med de krav som fastställts i punkt l u och punkt 2 n får dock annat vatten användas för framställning av ånga, 
brandbekämpning, kylning av kylutrustning och för avlägsnande av fjädrar. 

9. Det är förbjudet att sprida sågspån eller liknande på golvet i de lokaler där kött framställs eller förvaras. 

10. Köttet skall styckas så att man undviker all förorening. Allt bensplitter och blodxx skall avlägsnas. Kött som framställs 
genomstyckning men som inte är avsett som livsmedel skall placeras efter framställningen i de behållare som aves i punkt 
2 f. 

11. Personer som kan förorena kött skall förbjudas att slakta eller på annat sätt hantera det, framför allt om 

a) de lider av eller misstänks lida av tyfoid, paratyfoid A och B, infektiös enterit (salmonella), dysenteri, infektiös hepatit, 
scharlakansfeber eller om de är bärare av dessa sjukdomar, 

b) de lider av eller misstänks lida av smittsam eller infektiös tuberkulos, 

c) de lider eller misstänks lida av smittsam eller infektiös hudsjukdom, 

d) de samtidigt utövar någon verksamhet som skulle kunna medföra att mikrober överförs till köttet, 

e) de bär bandage på händerna. Man får dock ha vattentäta plåster på oinfekterade sår på fingret. 

12. Alla som arbetar med kött av fjäderfä skall lämna ett läkarintyg. Det skall intyga att det inte finns något hinder för en sådan 
anställning. Intyget skall förnyas valje år och varje gång besiktningsveterinären begär det. Det skall alltid finnas tillgängligt 
för denne. 

KAPriEL IV 

BESIKTNING FÖRE SLAKT 

13. Fjäderfä som skall genomgå besiktning före slakt inom 24 timmar från ankomsten till slakteriet. Besiktningen skall upprepas 
omedelbart före slakt, om det gått mer än 24 timmar sedan de besiktigades före slakt. 

14. Besiktningen före slakt kan begränsas till att avse skador som uppkommit vid transporten om fjäderfåna har besiktigats på 
ursprungsgården inom de senaste 24 timmarna och befunnits vara friskt. Dessutom skall fjäderfånas identitet styrkas vid 
ankomsten till slakteriet. Om besiktningen före slakt på ursprungsgården och på slakteriet inte utförs av samma 
besiktningsveterinär, skall ett sundhetsintyg med de uppgifter som krävs enligt bilaga 3 åtfölja djuren. 
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15. Besiktningen före slakt skall utföras i lämplig belysning. 

16. Besiktningen skall fastställa 

a) om djuren lider av någon sjukdom som kan överföras till människor eller djur, om de uppvisar symtom på sjukdom eller 
om deras allmäntillstånd tyder på att sjukdom kan uppstå, 

b) om de uppvisar symtom på sjukdom eller rubbning som påverkar allmäntillståndet och som kan göra köttet otjänligt som 
livsmedel. 

17. Kött från fjäderfå som haft fjäderfåpest, Newcastlesjukan, rabies, salmonella, kolera eller ORNrniOS skall förklaras vara 
otjänligt som livsmedel. 

18. Djur får inte slaktas för att användas som livsmedel om det fastställs 

- genom förekomst av sjuka fjäderfän på slakteriet, 

- genom information rörande deras ursprung 

att de har varit i kontakt med fåglar som lider av fjäderfåpest, Newcastlesjukan, rabies, salmonella, kolera eller ORNrrnOS 
under sådana omständigheter att sjukdomen kan ha överförts till dem. 

19. De djur som avses i punkt 16, 17 eller 18 skall slaktas separat och efter det alla andra djur har slaktats. 

KAPITEL V 

KRAV PÅ SIAKTHYGIEN 

20. Fjäderfä som förts till slaktlokalerna skall slaktas omedelbart efter bedövning. 

Man kan utesluta bedövning om det är förbjudet genom en religiös ritual. 

21. Avbladningen skall vara fullständig och utföras på sådant sätt att blodet inte kan förorena något utanför slaktplatsen. 

22. Slaktade fjäderfån skall plockas omedelbart och fullständigt. 

23. Urtagningen skall utföras omedelbart. Slaktkroppen skall öppnas så att hålor och inälvor kan besiktigas. För detta ändamål 
skallJevern, mjälten och matsmältningsapparaten tas ur slaktkroppen på sådant sätt att den inte förorenas och att inälvornas 

· . .naturliga samband kvarstår fram till besiktningen. 

24. Efter besiktning skall de inälvor som har tagits ur omedelbart skiljas från slaktkroppen och de delar som är otjänliga som 
livsmedel skall genast avlägsnas. 

Inälvor eller delar av inälvor som finns kvar i slaktkroppen med undantag av njurar, skall avlägsnas fullständigt, om möjligt 
under tillfredsställande förhållanden. 
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25. Det är förbjudet att blåsa köttet av fjäderfå, rengöra det med tyg eller fylla slaktkroppen med någonting annat än ätliga organ 
från fjäderfå som slaktats under tillfredsställande hygieniska förhållanden vid slakteriet. 

26. Det är förbjudet all stycka slaktkroppen eller avlägsna eller behandla fjäderfåköttet innan besiktningen är avslutad. 
Besiktningsvterinären får besluta om all övrig hantering som krävs för besiktningen. 

27. Kvarhållet kött som ansetts vara otjänligt som livsmedel i enlighet med punkt 28 eller inte får användas som livsmedel i 
enlighet med punkt 29, fjädrar samt avfall skall överföras så snart som möjligt till de lokaler, utrymmen eller behållare som 
avses i punkt 1 g, h och i och skall hanteras så att föroreningen reduceras till ett minimum. 

28. Efter besiktning och urtagning skall det fårska fjäderfåköttet rengöras omedelbart och kylas i enlighet med hygienkraven. 

KAPITEL VI 

BESIKTNING EFTER SLAKT 

29. Alla delar av djuret skall besiktigas omedelbart efter slakt. 

30. Besiktningen efter slakt skall utföras i tillfredsställande belysning. 

31. Besiktningen efter slakt skall omfatta 

a) okulärbesiktning av det slaktade djuret, 

b) vid behov palpation och anskärning av det slaktade djuret, 

c) undersökning av avvikelser beträffande konsistens, fårg, lukt och vid behov smak, 

d) vid behov laboratorieundersökningar. 

KAPITEL VII 

BESLUT AV BESIKTNINGSVETERINÄREN VID BESIKTNING EFTER SLAKT 

32. l. Fjäderfå skall anses vara helt otjänligt som livsmedel om besiktningen visar följande: 

- självdött djur, 

- allmän förorening, 

- stora skador och blåmärken, 

- onormal lukt, f"arg, smak, 

- förruttnelse, 

- onormal konsistens, 

- avmagring, 

Il 321232Q LIITE Pri. 
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- ödem, 

- ASCITES 

- gulsot, 

- infektionssjukdom, 

- mykos, 

- toxiplasmos, 

- utbredd underhudsparasit eller muskulär parasit, 

- maligna eller flertaliga tumörer, 

- leukemi, 

- förgiftning. 

2 De delar av det slaktade djuret som visar lokala traumatiska skador som inte påverkar kvalilen p! resten av köttet skall 
anses vara otjänliga som livsmedel. 

33. Huvudet avskilt fr!n slaktkroppen med undantag av tungan och följande inälvor f1r inte användas som livsmedel: luftstrupe, 
lungor borttagna från slaktkroppen i enlighet med punkt 24, foderstrupe, kräva, tarmar och gallblåsa. 

KAPITEL VIII 

BESTÄMMELSER RÖRANDE KÖTT SOM ÄR AVSETT FÖR STYCKNING 

34. slaktkroppen skall styckas i detaljer och benas ur endast i styckningslokaler. 

35. Anläggningens ägare eller dennes företrädare skall underlätta kontrollen av anläggningen, framför allt all hantering som anses 
nödvändig och skall ställa alla nödvändiga anordningar till förfogande för kontrollmyndigheten. Framför allt skall han p1 
begäran kunna ange för den besiktningsveterinär som ansvarar för kontrollen varifrån köttet kommer. 

36. Kött som inte uppfyller villkoren i artikel 3.1 B b skall placeras i styckningslokaler endast under förutsättning att det förvaras 
där p1 särskild plats. Det skall styckas upp på andra platser och tider än färskt kött som uppfyller dessa krav. 
Besiktningsveterinären skall hela tiden ha fri tillgång till kyl- och fryslager och alla produktionslokaler för att säkerställa att 
dessa bestämmelser strikt följs. 

37. Färskt kött som är avsett för styckning skall så snart det har förts dit placeras i styckningslokalen och innan det används i 
den lokal som avses i punkt 2 a. Köttet skall hållas vid en konstant kärntemperatur på högst +4 •c. 

Trots punkt 28 f!r kött transporteras direkt från slaktlokalen till styckningslokalen. 

l sådana fall skall slakt- och styckningslokalen ligga tillräckligt nära varandra och vara belägna i samma grupp av byggnader 
eftersom det kött som skall styckas skall föras över i ett moment från den ena lokalen till den andra genom en mekanisk 
hängbana från slaktlokalen och styckningen skall utföras omedelbart. Så snart den föreskrivna styckningen och paketeringen 
är avslutade skall köttet transporteras till det kylrum som avses i punkt 2 a. 

Il 321232Q LIITE Sek. 
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38. Köttet skall föras till de lokaler som avses i punkt 2 b när det behövs. Så snart den föreskrivna styckningen och paketeringen 
är avslutade skall köttet transporteras till det kyllager som avses i punkt 2 a. 

39. Med undantag av det fall köttet styckas när det är varmt, iar styckning göras endast om köttet har nått en temperatur på högst 
+ 4 •c. 

40. Det är förbjudet att torka det fårska köttet med tyg. 

KAPITEL IX 

HYGIENKONTROLL AV FÄRSKT KÖTT 

41. Styckningslokalema skall inspekteras av en besiktningsveterinär. 

42. Besiktuingsveterinärens kontroll skall omfatta: 

a) kontroll av listorna över färskt kött som har kommit in och över styckat kött som lämnat anläggningen, 

b) hygienkontroll av färskt kött som har kommit in i styckningslokalerna, 

c) kontroll av hygienen i lokalerna, installationerna och verktygen samt av personalens hygien, 

d) provtagning av alla nödvändiga prover för laboratorieundersökningar avsedda att upptäcka t.ex. förekomst av skadliga 
bakterier, tillsatser eller andra otillåtna kemiska ämnen. Resultaten av sådana undersökningar skall journalföras. 

e) alla andra kontroller som han bedömer kunna bidra till att detta direktiv följs. 

KAPITEL X 

KONTROLLMÄRKNING 

43. Kontrollmärkningen skall göras under besiktningsveterinärens ansvar. Han skall för detta ändamål ansvara för 

a) verktyg för att göra kontrollmärkning på kött som skall lämnas över till assistentema endast just då de gör märkningen 
och för den tid som behövs för detta ändamål, 

b) etiketter och emballage som redan har en stämpel eller ett kontrollmärke enligt punkt 44 och de sigill som avses i punkt 
44. Dessa etiketter, emballage och sigill skall lämnas över i det antal som behövs till assistentema just då de skall 
användas. 

44. l. Kontrollmärket skall bestå av följande: 

a) - i övre delen de två första bokstäverna med latinska bokstäver (i versaler) i avsändarlaodets namn, 

- i mitten slakteriets statskontrollnummer eller vid behov styckningslokalens, 

- i nedre delen en av följande förkortningar: CEE, EEG, EWG, EOF eller EEC. 

Bokstäverna skall vara 0,2 cm höga. 



24.7.75 

375UJ431/S 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 191/29 

b) ett ovalt märke 6,5 x 4,5 cm med de uppgifter som finns i punkt a. Bokstäverna skall vara 0,8 cm höga och siffrorna 
1,1 cm höga. 

2. Det material som används för märkning skall uppfylla alla hygienkrav och de uppgifter som avses i punkt l skall finnas 
med med fullt läsliga bokstäver. 

3. a) Den kontrollmärkning som avses i punkt l a skall göras 

- p! eller synligt under emballage eller annan förpackning av individuellt förpackade slaktkroppar, 

- p! ej individuellt förpackade slaktkroppar genom anbringande av en stämpel eller annat godkänt märke i enlighet 
med förfarandet i artikel 12 a, 

- p! eller synligt under emballage eller annan förpackning av detaljer av slaktkroppar eller ätliga organ förpackade 
i sm! mängder, 

b) Kontrollmärkningen som avses i stycket l b skall göras p! storförpackningar som inneh!ller slaktkroppar, detaljer av 
slaktkroppar eller ätliga organ märkta i enlighet med stycket a. 

4. Om det fmns en kontrollmärkning p! emballaget eller förpackningen i enlighet med punkt 3 

- skall det vara anbringat s1 att det förstörs när emballaget eller förpackninen öppnas eller 

- skall emballaget eller förpackningen vara förslutet p! s! sätt att det inte kan äteranvändas när det en gäng öppnats. 

KAPITEL XI 

SUNDHETSINTYG 

45. Originalet av det sundhetsintyg som skall åtfölja färskt kött av fjäderfä under transporten till mottagarlandet skall utiardas 
av en besiktningsveterinär vid lastningen. Sundhetsintyget skall till form och inneh!ll följa mallen i bilaga 4. Det skall vara 
avfattat p! i vart fall mottagarlandets sprAk och inneh!lla de uppgifter som föreskrivs i mallen i bilaga 4. 

KAPITEL XII 

lAGRING 

46. Efter den kylning som avses i punkt 28, skall färskt kött av fjäderfä förvaras vid en temperatur som aldrig f1r överstiga +4 
•c. 

KAPITEL XIII 

PAKETERING 

47. a) Förpackningar (t.ex. kartonger, papplådor) skall uppfylla alla hygienkrav, framför allt 

- f1r de inte påverka köttets organoleptiska egenskaper, 

- f1r de inte överföra ämnen som är skadliga för människors hälsa, 
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- skall de vara tillräckligt starka för att skydda köttet på lämpligt sätt under transport och hantering. 

b) Endast förpackningar som är gjorda av korrosionsbeständigt material och som är lätta att rengöra får återanvändas för kött. 
De skall först rengöras och desinfekteras. 

48. Om färskt kött av fjäderfå emballeras i ett material (t.ex. plastfolie) som är i direkt kontakt med det. skall det göras i enlighet 
med hygienkraven. 

Sådana emballage skall vara genomskinliga och färglösa och uppfylla hygienkraven i punkt 47 a. De får inte återanvändas 
för paketering av kött. 

styckningsdetaljer av fjäderfå eller ätliga organ som har tagits bort från slaktkroppen skall alltid emballeras i ett väl förslutet 
skyddshölje som uppfyller kraven ovan. 

KAPITEL XIV 

TRANSPORT 

49. Fårskt kött av fjäderfå skall transporteras i fordon eller behållare som är utforrnade och utrustade på sådant sätt att den 
temperatur som föreskrivs i kapitel IX kan hållas under hela transporten. 

50. Transportmedlen för färskt kött av fjäderfå får inte användas för att transportera levande djur eller någon produkt som kan 
vara skadlig för köttet eller förorena det såvida de inte noggrant har rengjorts, desinfekterats och vid behov gjorts luktfria 
sedan dessa produkter lossats. 

51. Fårskt kött av fjäderfå får transporteras samtidigt med ämnen som skulle kunna påverka det eller ge det en lukt endast om 
lämpliga försiktighetsåtgärder har vidtagits. 

52. Färskt kött får inte transporteras i fordon eller behållare som inte är rena eller desinfekterade. 

53. Besiktningsveterinären skall före lastning säkerställa att transportfordonen och behållarna och lastningsförhMlandena uppfyller 
hygienkraven i detta kapitel." 

Artikel 17 

Följande skall ersäta bilaga 2: 

"BilAGA 2 

KRAV PÅ ASSISfENTER 

l. Endast följande personer får anställas som assistenter: 

a) De som har uppvisat ett intyg från behörig myndighet att de är lämpliga. 

Om ett sådant intyg inte har utfärdats i en medlemsstat får det ersättas med uttalande under ed eller högtidlig försäkran av 
berörd person inför en rättslig eller administrativ myndighet, notarie eller ett godkänt fackorgan i den medlemsstaten. 
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b) De som har en lämplig grundutbildning. 

c) De som är fysiskt lämpade för ett sådant arbete. 

d) De som i prov visat att de har tillfredsställande tekniska kunskaper. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel III, punkterna 11 och 12 i bilaga I får inte någon anställas som assistent som 

a) utövar en verksamhet som skulle kunna medföra en risk för infektering av det fårska fjäderfäköttet, 

b) är slaktare, driver ett fjäderfåslakteri eller arbetar där, handlar med eller föder upp fjäderfän, är konsult rörande 
fjäderfåuppfödning, bedriver yrkesmässig fjäderfåuppfödning eller är anställd på ett jordbruk eller har familj nära knuten till 
detta som kan påverka personens opartiska bedömning. 

3. Det prov som avses i punkt 1 d skall anordnas av behörig central myndighet i medlemsstaten eller av myndighet som 
medlemsstaten utser. Endast sökande som kan styrka att de har tre mAnaders praktisk erfarenhet under en besiktningsveterinär 
får tas ut för detta prov. 

4. Det prov som avses i punkt 3 skall bestå av en teoretisk och en praktisk del och det skall omfatta följande ämnen: 

a) Teoretisk del: 

- grundläggande kunskaper rörande fjäderfåns anatomi och fysiologi, 

- grundläggande kunskaper rörande fjäderfåns anatomiska patologi, 

- grundläggande kunskaper i hygien och framför allt industrihygien, 

- metoder och tillvägagångssätt vid slakt, beredning, paketering och transport av fjäderfån, 

- kunskap om lagar och författningar som berör hur arbetet skall utföras. 

b) Praktisk del: 

- kontroll och bedömning av fjäderfån som skall slaktas, 

- kontroll och bedömning av slaktade fjäderfån, 

- fastställande av djurslag genom undersökning av typiska delar av djur 

- fastställande av ett antal delar av slaktade fjäderfån hos vilka förändringar förekommit och kommentarer till dessa, 

- erfarenhet av besiktning efter slakt på slaktlinje. " 

Artikel 18 

Följande skall ersätta bilaga 4: 
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"BilAGA 4 

MALL 

SUNDHETSINTYG 
för (jäderfån1 Avsedda f<ir leverans tiD eJ1 medlemsstat inom gemenskapeR 

Avsändarland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nf ......••.•••.••••...•.•.......••.•.••.•. 

Departement ................................................................................. . 

Behörig myndighet ............................................................................. . 

Referens' .................................................................................... . 

I. Köttets identitet 

Kött av 
(djurslag) 

Typ av styckningsetalj 

Typ av forpackning 

Antal förpackningar 

Nettovikt .............................................................................. . 

Il. Köttets ursprung 

Slakteriets adress och statskontrollnummet' 

De godkända styckningslokalernas adress och statskontrollnummet 

111. Destinationsort 

Köttet skall transporteras frän 
(lastningsort) 

till ................................................................................... . 
(land och destinationsort) 

med följande transportmedel' 

I.everantörens namn och adress 

Mottagarens namn och adress 

IV. Sundhetsintyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att 
a) - det fjädertakött som angivits' 

förpackningen med det kött som angivits ovan' 
bar ett märke som visar att 

köttet kommer frän djur som slaktats på godkända slakterier' 
köttet styckats på godkända styckningsanläggningar' 

b) att detta kött har bedömts vara tjänligt som livsmedel efter en veterinärbesiktning som gjorts i enlighet med rådets 
direktiv av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som berör handeln med färskt fjäderfäkött, 

c) transportfordonen ellerbehållarna samt lastningsförhållandena för denna leverans uppfyller de hygienkrav som fastställts 
i det direktivet. 

Utfårdat den .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. i 

(besiktningsveterinärens namnteckning) 

Med färskt fjäderfäkött avses i detta direktiv fårskt kött frän följande djurslag: tamhöns, kalkoner, pärlhöns, ankor eller gäss 
vilket inte bar genomgått någon hållbarhetshöjande behandling. Fjäderrakött som har kylts eller frysts skall anses vara färskt 
kött. 
frivillig uppgift 
Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer för flygplan samt namn på båtar. 
stryk det som inte är tillärupligt" 

24.7.75 
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Artikel 19 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de Jagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den l januari 1977. 

Detta direktiv riktar sig tiil medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 1975 

Artikel 20 

På rådets vägnar 

Ordförande 

E. COLOMBO 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 13 december 1977 

om komplettering beträffande kylmetoden tlll direktiv 71/118 om 
hygienfrågor som berör handel med rärskt fjäderråkött 

(78/50/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV 

19.1.78 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande1, 

med beaktande av följande: 

Artikel 14 i rldets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som berör handeln med farskt fjäderfåkött' i dess 
lydelse enligt direktiv 75/431/EEG4 föreskriver att medlemsstaterna skall förbjuda användning av den metod för att kyla fjäderfä som 
avses i den artikeln. 

Sådant förbud är bindande först 18 månader efter det att kommissionen lämnat en rapport om de kylmetoder som inte omfattas av 
förbudet eller senast den l januari 1978. 

Efter samråd med medlemsstaterna i den Ständiga veterinärkommitten överlämnade kommissionen en rapport till rldet som fastställer 
de villkor som gäller på anläggnh'tgen, arbetsmomenten och kontrollen och som kylmetoden genom nedsänkning i vatten skall uppfylla 
för att inte omfattas av detta förbud. 

EGT Nr C 293, 13.12. 1976, s. 70. 
EGT Nr C 56, 7.3. 1977, s. 88. 
EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 192, 24.7.1975, s. 6. 
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Detta direktiv grundar sig på slutsatserna i denna rapport. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Artikel 14 i direktiv 71/118/EEG skall ersättas med följande text: 

"Artike/14 

l. Medlemsstaterna skall från den 15 februari 1979 förbjuda kylning av färskt fjäderfåkött genom nedsänkning i vatten om det inte 
utförs genom nedsänkning i vatten i enlighet med villkoren som fastställts i punkterna 28 a och 28 b i kapitel V i bilaga l och de 
slaktkroppar som kylts på detta sätt omedelbart fryses in eller djupfryses. 

2. När det gäller slaktkroppar som framställts och som är avsedda för saluhållande på deras territorier, skall dock medlemsstaterna 
på begäran tillåtas medge undantag från kraven i stycket l till företag som utför verksamhet på deras territorier den l januari 1978. 
Sådana undantag får inte gälla efter den 15 augusti 1982. 

De medlemsstater som använder sig av de undantag som avses i första stycket får inte motsätta sig att fjäderfåkött som framställts 
i en annan medlemsstat under samma förhållanden förs in på deras territorier. 
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3. De medlemsstater som önskar använda den möjlighet som finns i stycket 2 skall underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater sl snart som möjligt och i vart fall inte senare än den 15 februari 1979. 

4. Om undantagsklausuler Aberopas är det förbjudet att använda det kontrollmärke som avses i bilaga l, kapitel X förbjudas. 

För genomförandet av andra stycket i punkt 2 skall dock de berörda medlemsstaterna ha möjlighet att tilUta slaktkroppar p! sitt 
territorium som inte har det kontrollmärke som avses i bilaga l, kapitel X". 

Artikel 2 

Följande artikel skall föras in i direktiv 71/118/EEG: 

"Artikel 14 a 

l. Efter samräd med medlemsstaterna i Ständiga veterinärkommitten skall kommissionen överlämna en rapport till rädet senast den 
l januari 1980, eventuellt tillsammans med eller följd av lämpliga förslag rörande: 

a) fortsatta studier om kylmetoder för slaktkroppar som är tillfredsställande ur hygienisk synpunkt. Rapporten skall behandla dels 
utvecklingen av det system som avses i bilaga l, kapitel V, punkterna 28 a och 28 b och med andra kylmetoder, framför allt de 
som använder sig av CO 2 och kväve eller spolmetoden, 

b) mikrobiologiska kontroller, inklusive betydelsen av gränsvärden, och mikrobiologiska metoder som skall användas för sldana 
kontroller rörande 

i) hygienniv!n på den kylmetod som avses i bilaga l, kapitel V, punkterna 28 a och 28 b och 

ii) hela slaktprocessen från det att den levande fågeln kommer in i slaktlokalen tills dess den förpackas eller då slaktkroppen 
lämnar slakteriet, 

c) vattenupptag inklusive uppskattning av betydelsen av gränsvärdet som parameter för hygienkontroller rörande utrustning för 
vattenkylning. 

2. Efter samräd med medlemsstaterna i Ständiga veterinärkommitten skall kommissionen senast den 15 oktober 1978 överlämna 
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en rapport till rädet, eventuellt kompletterad med förslag rörande särskilda hygienförhållanden under vilka den metod som uppfyller 
kraven i punkterna 28 a och 28 b i bilaga l, kapitel V får tillämpas på slaktkroppar som varken fryses ned eller djupfryses 
omedelbart. 

3. Rådet skall enhälligt besluta om de förslag från kommissionen som avses i första stycket inom 12 månader från den dag de 
lämnades och före den 31 december 1978 beträffande de förslag som avses i andra stycket. 

Artikel 3 

Följande punkter skall läggas till kapitel V i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG: 

"28 a. Slaktkroppar som skall genomgå en kylning genom nedsänkning enligt den metod som beskrivs i 28 b skall, omedelbart efter 
urtagning, noggrant tvättas genom spolning och sänkas ned omedelbart. Spolningen skall utföras med hjälp av en utrustning 
som effektivt tvättar både slaktkropparnas inner- och yttersidor på slaktkropparna. 

För slaktkroppar som väger 

- högst 2,5 kg skall minst 1,5 liter vatten användas per slaktkropp, 

- mellan 2,5 kg och 5 kg skall minst 2,5 liter vatten användas per slaktkropp, 

- 5 kilo eller mer skall minst 3,5 liter vatten användas per slaktkropp. 

28 b. Kylmetoden genom nedsänkning skall uppfylla följande krav: 

a) slaktkropparna skall passera genom en eller fler vattenbehållare eller is och vatten. Innehållet skall förnyas kontinuerligt. 
Endast det system där slaktkropparna hela tiden roterar mekaniskt motströms godkänns. 

b) Vattentemperaturen i behållaren eller behållarna uppmätt vid in- och utgången får inte var högre än + 16"C respektive 
+ 4"C. 

c) Den skall utföras på sådant sätt att den temperatur som anges i kapitel XII uppnås på kortast möjliga tid. 
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d) Minsta vattenflöde genom hela kylprocessen som avses i punkt a skall vara 

- 2,5 liter per slaktkropp som väger 2,S kg eller mindre, 

- 4 liter per slaktkropp som väger mellan 2,5 kg och S kg, 

- 6 liter per slaktkropp som väger S kg eller mer. 

Om det finns fler behållare, skall inflödet av färskt vatten och utflödet av spillvatten i varje behållare regleras så att 
successivt minska i slaktkropparnas rörelseriktning. Det fårska vattnet skall delas upp i behållarna så att vattenflödet 
genom den sista behållaren inte är mindre än 

- 1 liter per slaktkropp som väger 2,S kg eller mindre, 

- 1,5 liter per slaktkropp som väger mellan 2,5 kg och S kg, 

- 2 liter per slaktkropp som väger 5 kg eller mer. 

Det vatten som används för att fylla behållarna första gången får inte inkluderas i beräkningen av dessa mängder. 

e) slaktkropparna 1ar inte bli kvar i första delen av utrustningen eller i den första behållaren under mer än en halvtimme 
eller i den övriga delen av utrustningen eller den andra behållaren längre än vad som absolut är nödvändigt. 

Alla nödvändiga försiktighetsåtgärder skall vidtas för att säkerställa att den genomloppstid som fastställts i första stycket 
uppfylls i händelse av avbrott i processen. 

När utrustningen stannar skall besiktningsveterinären förvissa sig om att slaktkropparna fortfarande överensstämmer med 
kraven i direktivet och att de är tjänliga som livsmedel innan utrustningen sätts igång igen eller, om så inte är fallet, 
säkerställa att de så snart som möjligt transporteras till de lokaler som avses i punkt 1 h och i. 
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f) Vaije del av utrustningen skall tömmas helt, rengöras och desinfekteras när det behövs vid arbetets slut och minst en gäng 
om dagen. 

g) Den skall förses med kalibrerad kontrollutrustning för att möjliggöra lämplig och kontinuerlig kontroll av mätningen och 
registreringen av 

- valtenAtgängen under spolningen före nedsänkning, 

- vattentemperaturen i behållaren eller behållarna vid in- och utgången, 

- vattenåtgången under nedsänkningen, 

- antal slaktkroppar i vaije viktintervall i d och i punkt 28 a. 

h) Resultaten av de olika kontrollerna som utförs av tillverkaren skall bevaras och på begäras lämnas till besiktnings
veterinären. 

i) Korrekt drift av kylanläggningen och dess effekter på hygiennivån skall, i avvaktan på att mikrobiologiska metoder på 
gemenskapsnivå i enlighet med artikel 14 a, bedömas genom mikrobiologiska metoder som medlemsstaterna har godkänt. 
Kontamination av slaktkroppar med tarmbakterier skall jämföras före och efter nedsänkning. En sådan nedsänkning skall 
utföras innan anläggningen böljar användas och därefter med jämna mellanrum och i vart fall vatje gång några ändringar 
gjorts. Funktionen hos de olika delarna skall vara reglerad så att en tillfredsställande hygien kan säkerställas. 

Artike/4 

Under den period man tillämpar ett undantag som medgivits enligt artikel 16 a, punkt a, andra strecksatsen i direktiv 71/118/FEG, 
skall medlemsstaterna säkerställa att egenkontroller utförs på ursprungsanläggningarna och på den kontinuerliga driften av 
kylmetoderna pä vaije anläggning som omfattas av ett sådant undantag. 
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Artikel 5 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den l januari 1978. 

Artikel 6 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 



19.1.78 

Utfårdat i Bryssel den 13 december 1977. 

378L0050/S 

Europeiska gemenskapemas officiella tidning 

Pd rddets vägnar 

Ordförande 

A HUMBIET 

Nr L 15/35 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 22 januari 1980 

om ändring av direktiv 71/118 om hygienCrAgor som berör handel 
med fårskt fjäderfåkött 

(80/216/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

21.2.80 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag1
, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', 

med beaktande av följande: 

Direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som berör handeln med färskt fjäderfåkött" i dess lydelse enligt 
direktiv 77/27 /EEGs fastställer bestämmelser för slakt och besiktning av fjäderfåkött som är avsett för handel mellan och inom 
medlemsstaterna. 

fjäderfäuppfödning och saluhållande av fjäderfåkött görs i stor utsträckning av småproducenter som säljer sina produkter på lokala 
marknader och står för en betydande del av jordbruksverksamheten i vissa delar av gemenskapen. Man bör tillåta sådan verksanzhet 
även fortsättningsvis under vissa förhållanden. 

Tillverkningsmetoden för "foie gras" gör det omöjligt med urtagning av den nyss slaktade fågeln utan att levern skadas allvarligt. 

Med säkerställande av att de hygien- och besiktningskrav som fastställts i gemenskapens lagstifning och framför allt i de aktuella 

EGT Nr C 247, 1.10. 1979, s. 16. 
EGT Nr C 34, 11.2.1980, s. 106. 
Yttrande lämnat den 24 och 25 oktober 1979 (ännu inte offentliggjort i Europeiska gemenskapemas tidning) och 
EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 6, 8.1.1977, s. 19. 

12 321232Q LIITE Pri. 
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bestämmelserna i bilaga l, kapitlen I, lli och XIV till det berörda direktivet i princip behålls, bör särskilda nödvändiga ändringar 
göras i lagstiftningen. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Direktiv 71/118/EEG ändras på följande sätt: 

l. Följande stycken skallläggas till artikel 3.1 A, punkt a: 

" Trots kraven i första stycket får fåglar som är avsedda för tillverkning av "foie gras" bedövas, avblodas och plockas på 
uppfödningsanläggningen under förutsättning att dessa moment utförs i särskilda lokaler som uppfyller kraven i bilaga l, kapitel l 
C och att, i enlighet med bilaga l, kapitel XIV, de ourtagna slaktkropparna omedelbart transporteras till en godkänd 
styckningsanläggning som är utrustad med en särskild lokal enligt bilaga l, kapitel n, 2 b a, där slaktkropparna skall tas ur inom 24 
timmar. 

2 I artikel 3.5 skall orden "och fram till den 15 augusti 1981" strykas. 

3. I bilaga l, kapitel n, punkt 2 

- skall följande stycke läggas till: 

"b) a Om urtagning sker där skall en lokal för urtagning av ankor och gäss som föds upp för tillverkning av "foie gras" som 
har bedövats, avblodats och plockats på uppfödningsanläggningen." 

- orden "och enligt b a " skall läggas till första raden i punkt h. 

4. I bilaga l, kapitel III, punkt 3 c "och b a" skall föras in efter orden "och till 2.b". 

12 32I232Q LIITE Sek. 
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5. Följande stycken skall läggas till bilaga l, kapitel IV, punkt 13: 

"När det gäller ankor och gäss som föds upp för tillverkning av "foie gras" och bedövas, avbladas och plockas på 
uppfödningsanläggningen, får besiktningen före slakt utföras under sista gödningsveckan. 

6. Följande stycke skall läggas till bilaga l, kapitel IV, punkt 14: 

"När det gäller ankor och gäss som föds upp för tillverkning av "foie gras" och som bedövas, avbladas och plockas på 
gödningsanläggningen, skall det intyg som avses i bilaga 3 a åtfölja 
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ourtagna slaktkroppar som kommer till styckningsnaläggningen som är utrustad med en särskild lokal för urtagning". 

7. Följande stycke skall läggas till bilaga l, kapitel V, punkt 23: 

"Ankor och gäss som föds upp och slaktas för tillverkning av "foie gras" f'ar dock tas ur inom 24 timmar under förutsättning att 
ourtagna slaktkroppar så snart som möjligt ky Is ned och hålls vid den temperatur som fastställts i kapitel XII, punkt 46 och 
transporteras i enlighet med hygienkraven." 

8. Följande bilaga skall läggas till: 

"BILAGA 3 a 

MALL 

Sundhetsintyg för slaktkroppar av ankor och gäss som föds upp för tillverkning av •roie gras•, bedövas, 
avhloclas och plockas pA gödningsanläggningen och transporteras till en styckningsanläggning som ir 

utrustad med en särskild lokal för urtagning 

Behörig myndighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Nr' ....................................... . 

I. Ourtagna slaktkroppars identitet 

Djurslag: .................................................................. . 

Antal ourtagna slaktkroppar: .................................................... . 

II. De ourtagna slaktkropparnas ursprung 

Adress till uppfödningsanläggningen: 

De ourtagna slaktkropparna skall transporteras till följande styckningsanläggning: 

med följande transportmedel: 

IV. Intyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att de ourtagna slaktkropparna som beskrivs ovan av ftglar som 
besiktigats före slakt pl ovanstäende uppfödningsanläggning ........................•..•.. 

(tid) den .......................................... (datum) och befunnits vara friska. 

Utfårdat i . . . . . . . . . . . . . . . den .... 

(Besiktningsveterinärensnamnteckning) 

Frivillig uppgift 
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Artike/2 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta 
direktiv senast den l februari 1980. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 22 januari 1980. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

G.MARCORA 

21.2.80 
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 
av den 3 september 1980 

om kontrollmärkning pA storförpackningar med rårskt kött av Oäderfå 

(80/879/FEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

24.9.80 

med beaktande av rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som berör handeln med färskt kött av 
fjäderfå1, i dess lydelse enligt rådets direktiv 75/431/FEG', och framför allt artikel 3.1 A e i det. 

För att beakta framför allt de olika presentationsformer som används inom handeln under förutsättning att dessa former uppfyller 
hygienbestämmelsema, skall de förhållanden under vilka saluföringen av storförpackningar med slaktkroppar, delar av slaktkroppar 
eller ätliga organ som inte har märkts i enlighet med nr 44.3 a i kapitel X i bilaga l till direktiv 71/118/EEG xx i enlighet med 
förfarandet i artikel 12 a. Kapitel X skall koropietleras i konsekvens med det. 

Det är nödvändigt att införa speciella kontrollkrav som säkerställer att hygienreglerna följs och som varierar alltefter typ av handel 
det gäller. 

Kommissionens direktiv 77!27/EEG3
, har fastställt undantag som är begränsade till slaktkroppar avsedda för handel mellan vissa 

godkända anläggningar och för en begränsad tidsperiod. Efter tillfredsställande erfarenheter på detta område är det lämpligt att 
återkalla detta direktiv från kommissionen 

EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 192, 24.7.1975, s. 6. 
EGT Nr L 6, 8.1.1977, s. 19. 
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och ersätta det med !tgärder som gör det möjligt att medge undantag även gällande slaktkroppar, delar av slaktkroppar eller ätliga 
organ som är föremll för andra typer av handel. 

De !tgärder som avses i detta direktiv har U1lstyrkts av den Ständiga veterinärkommitten. 

HÄRIGENOM FÖRESKRNS FÖUANDE. 

Artikel l 

Med avvikelse från kapitel X i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG är kontrollmärkning av slaktkroppar, delar av slaktkroppar eller ätliga 
organ enligt punkt 44.3 a i kapitel X inte nödvändig i de fall som avses i artiklarna 2, 3 och 4. 

Artikel 2 

Leveranser av slaktkroppar inklusive de som har delar som avlägsnats enligt kapitel VII punkt 32.2 i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG 
skall sändas från ett godkänt slakteri till godkända styckningsanläggningar för styckning enligt följande villkor: 

a) Den storförpackning som innebliler färskt kött av fjäderfä skall på yttersidan ha ett kontrollmärke i enlighet med punkt 44.1 b 
och 44.4 i kapitel X i bilaga l till direktiv 71/118/EEG. 
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b) Avsändningskontoret skall föra register över mängd, typ och destinationsort för leveranser som sänts iväg enligt detta direktiv. 

c) Den mottagande styckningsanläggningen skall föra register över mängd, typ och ursprungsort för de leveranser den mottar enligt 
detta direktiv. 

d) Kontrollmärket på storförpackningen skall förstöras endast under besiktningsveterinärens kontroll när den öppnas. 

e) Destinationsort och avsedd användning av leveransen skall klart anges på yttersidan av storförpackningen i enlighet med denna 
artikel och bilagan. 

Artikel 3 

Leveranser av slaktkroppar inklusive de som har delar som avlägsnats enligt kapitel VII, punkt 32.2 i bilaga l till direktiv 
71/118/EEG, delar av slaktkroppar och följande ätliga organ, hjärta, lever och muskelmage skall sändas iväg från ett godkänt slakteri 
eller styckningsanläggningar till en köttproduktionsanläggning för beredning enligt följande villkor: 

a) Den storförpackning som innehäller färskt kött av fjäderfä skall på yttersidan ha ett kontrollmärke i enlighet med punkt 44.1 b 
och 44.4 i kapitel X i bilaga l till direktiv 71!118/EEG. 

b) Avsändningskontoret skall föra register över mängd, typ och destinationsort för de leveranser som sänds iväg enligt detta direktiv. 

c) Den mottagande köttproduktionsanläggningen skall föra register över mängd, typ och ursprung för de leveranser den mottagit 
enligt detta direktiv. 

d) När det fårska köttet av fjäderfå är avsett för användning i köttprodukter för handel mellan medlemsstaterna skall kontrollmärket 
på storförpackningen förstöras endast under behörig myndighets kontroll när den öppnas. 

e) Leveransens destinationsort och avsedd användning skall klart anges på storförpackningens yttersida i enlighet med denna artikel 
och bilagan. 

Artikel 4 

Medlemsstaterna får tillåta att leveranser med slaktkroppar sänds iväg inklusive de från vilka delar har avlägsnats enligt kapitel VII, 
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punkt 32.2 i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG från ett godkänt slakteri eller styckningsanläggningar till restauranter, bmchmatsalar 
och institutioner för direkt tillhandahAllande till konsumenten efter värmebehandling enligt följande krav: 

a) Den förpackning som innehåller fårsitt kött av fjäderfä skall på yttersidan ha ett kontrollmärke i enlighet med punkt 44.1 b och 
44.4 i kapitel X i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG. 

b) Avsändningskontoret skall föra ett register över mängd, typ och destination för de leveranser som sänds iväg i enlighet med detta 
direktiv. 

c) Den mottagande marknaden xx 

d) avsättningsområdena skall kontrolleras av behörig myndighet som skall ha tillträde till de register som förs. 

e) Destinationsorten och xx skall klart anges på yttersidan av storförpackningen i enlighet med denna artikel och bilagan. 

Artikel 5 

Direktiv 77/27 /EEG återkallas. 

Artikel 6 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de Jagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1981. 
De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 7 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 3 september 1980. 

På kommissionens vägnar 

Finn GUNDEIACH 

Vice-ordförande 
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Avsedd användning: Styckning/beredning1 

Destinations adress: 

Stryk det som inte är tillämpligt 

BILAGA 

24.9.80 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 11 december 1984 

om ändring av direktiv 71/118 om hygienfn\gor som berör handel 
med fårskt (jäderfåkött 

(84/642/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DEITA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt 
artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kornmissionens förslag\ 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande3
, 

med beaktande av följande: 

Kommissionen har förslagit ändring av vissa bestämmelser i rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 
februari 1971 om hygienfrågor som berör handeln med färskt kött av fjäderfå4

, i dess lydelse enligt 
direktiv 84/186/EEG' De undantag som avses i artikel 14.2 och artikel 16 a, punkt a i direktiv 
71/118/EEG bör förlängas med förbehåll för senare översyn. 

Dessutom överlämnades ett förslag från kommissionen till rådet den 14 februari 1979 med syfte att 
utvidga användningen av kylmetoder till slaktkroppar avsedda för saluföring i kylt tillstånd. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Direktiv 71/118/EEG ändras på följande sätt: 

l. Artikel 14.2 skall ersättas med följande: 

"2. Med hänsyn till de slaktkroppar som framställts och som är avsedda för saluhållande på deras 
territorier, får dock medlemsstaterna på begäran från företag medge undantag från kraven i första 
stycket. 

De medlemsstater som använder sig av undantagen i första stycket, får inte motsätta sig att 
fjäderfåkött som framställts i övriga medlemsstater under samma förhållanden förs in på deras 
territorier. n 

EGT Nr C 65, 9.3. 1979, s. 5. 
EGT Nr C 140, 5.6. 1979, s. 180. 
EGT Nr C 247, 1.10. 1979, s. 16. 
EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 87, 30.3.1984, s. 27. 

27.12.84 
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2. I artikel 14 a, 3 skall "den 31 december 1978" ersättas med " den 1 januari 1986". 

3. I artikel 16 a, punkt a, tredje strecksatsen skall ersättas med följande: 

"- ett undantag från de bestämmelser som berör slakt och urtagning som fastställts i bilaga 1, 
kapitel V, för framställning av delvis urtagna eller inte urtagna fjäderfän. 

Rådet skall då det gör den översyn som avses i artikel 16 b granska de förhållanden under 
vilka det kött som avses i första stycket får godkännas för handel mellan medlemsstaterna." 

4. Följande artikel skall införas: 

"Artikel 16 b 

Före den 15 augusti 1986 skall rådet på förslag från kommissionen med kvalificerad majoritet se 
över de undantag som fastställts i artiklarna 14.2 och 16 a, punkt a. Översynen av dessa undantag 
skall utföras på grundval av en rapport från kommissionen och den skall åtföljas av förslag i vilka 
man vid behov skall beakta slutsatserna i aktuella vetenskapliga studier om de garantier som denna 
typ av tillverkning erbjuder. " 

Artikel 2 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta 
direktiv senast den 31 december 1984. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 11 december 1984. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

A DEASY 

Nr L 339!27 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 12 juni 1985 

om ändring av direktiv 71/118 om hygienfrågor som berör handel 
med färskt fjäderfåkött mellan medlemsstaterna 

(851324/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV 

Nr L 168/45 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', 

med beaktande av följande: 

lUdets direktiv 71/118/EEG4
, i dess lydelse enligt direktiv 84/642/EEG' fastställer de hygienkrav som skall uppfyllas vid framställning 

av fårskt fjäderfåkött på slakterier och styckningsanläggningar. Det direktivet avsåg de hygienkontroller som skall utföras. 
Mikrobiologiska undersökningar som bl. a. omfattar utrustning, verktyg och slaktkroppar utgör ett medel för att kunna göra en objektiv 
bedömning av hygiennivån. 

Mikrobiologiska kontroller ger hälsomyndigheten värdefull information och utgör därmed ett effektivt sätt att kontrollera och förbättra 
hygienstandarden på anläggningarna. 

Utförandet av mikrobiologiska kontroller på slakterier och styckningsanläggningar skall grunda sig på användningen av harmoniserade 
mikrobiologiska metoder för att erhålla tillförlitliga resultat och för detta ändamål skall förfaranderegler utarbetas. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Följande avsnitt skall införas i kapitel n i bilaga l till direktiv 71/118/EEG: 

EGT Nr C 252, 2.10. 1981, s. 11. 
EGT Nr C 267, 11.10. 1982, s. 59. 
EGT Nr C 112, 3.5. 1982, s. 7. 
EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 339, 27.12.1984, s. 26. 
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"4 a punkt a Anläggningens driftchef eller ägare eller dennes företrädare skall leda en regelbunden kontroll rörande de allmänna 
hygienförhA!landena i framställningen på hans anläggning inbegripet mikrobiologiska kontroller enligt fjärde stycket. 

Dessa kontroller bör omfatta verktyg, utrustning och rnaskiner i alla produktionsled och vid behov produkterna. 

Han skall på begäran av det offentliga organet kunna underrätta besiktningsveterinären eller kommissionens veterinära experter 
om arten, regelbundenheten och resultaten av dessa kontroller som utförts för detta ändarnål och vid behov med namnet på 
det laboratorium som gjort undersökningen om det behövs. 

Arten av dessa kontroller, deras regelbundenhet samt provtagningsmetoderna och metoderna för bakteriologisk undersökning 
skall fastställas i en saruling förfaranderegler för god hygien enligt förfarandet i artikel 12 a minst sex månader före den dag 
som avses i första stycket i artikel 2 i direktiv 85/324/EEG1 

EGT Nr L 168, 28.6.1985, s.45. 

Artikel 2 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den dag som rådet 
skall fastställa när översynen av vissa nationella undantag för kylning av slaktkroppar enligt artikel 16 b i direktiv 71/118/EEG äger 
rum. 
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De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 1985. 

13 321232Q LIITE Pri. 

Artikel 3 

På rådets vägnar 

Ordfårande 

C. DEGAN 

Nr L 168/47 



13 321232Q LIITE Sek. 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 12 juni 1985 

om ändring av direktiv 71/118 om hygienfrågor som berör handel 
med fårskt (jäderfåkött 

(85/326/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

28.6.85 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag1
, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', 

med beaktande av följande: 

Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att förenkla kapitel III, punkt 11 i bilaga A till direktiv 71/118/EEG4 i dess lydelse enligt 
direktiv 85/324/EEG'. 

Kapitel III, punkt 12 i bilaga l till direktiv 71/118/EEG fastställer bl.a. att alla som arbetar med fårskt kött av fjäderfä skalllämna 
ett läkarintyg och att intyget skall förnyas varje år. 

Det har mot bakgrunden av vunna erfarenheter visat sig nödvändigt att ändra den aktuella bestämmelsen. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Direktiv 71/118/EEG ändras på följande sätt: 

l. Artikel 16 a b, första strecksatsen utgår. 

EGT Nr C 179, 7.7.1984, s. 7. 
EGT Nr C 46, 18.2.1985, s. 94. 
EGT Nr C 44, 15.2. 1985, s.7. 
EGT Nr L 55, 8.3. 1971, s. 23. 
EGT Nr L 168, 28.6.1985, s. 45. 

Artikel l 
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2. Kapitel III, punkt 11 och 12 i bilaga l skall ersättas med följande: 

"11. Varje person som kan tänkas överföra smitta, skall förbjudas att arbeta med eller på annat sätt hantera larskt kött av 
fjäderfä. 

12. Varje person som är anställd för att arbeta med eller på annat sätt hantera färskt kött av fjäderfä, skall anmodas att förete 
ett läkarintyg, som visar att det inte finns något hinder för en sådan anställning. Läkarintyget skall förnyas varje år, om 
inte motsvarande garantier kan erhållas genom andra hälsokontroller av personalen, vilka godkänts i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 12 a." 

Artikel 2 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den l januari 1986. 

De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 12 juni 1985. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

C. DEGAN 
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KOMMISSIONENS BESLUT 
av den 27 september 1990 

om interimistiska åtgärder som skall vidtas efter Tysklands återförening betr'.iiTande 
direktiv 71/118/EEG om hygienfrågor som påverkar handeln med fårskt kött av fjäderffi 

(90/484/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖlJANDE 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

Nr L 267/45 

med beaktande av rådets förordning nr (EEG) 2684/90 av den 17 september 1990 om interimistiska åtgärder som skall vidtas efter 
Tysklands återförening innan rådet vidtar övergångsåtgärder antingen i samarbete med eller efter samråd med Europaparlamentet', 
särskilt artikel 3 i detta och 

med beaktande av följande: 

Rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä' fastställer 
hygienregler som skall gälla för handel med kött av fjäderfå. 

Med tanke på den rådande situationen är det inte möjligt att genast tillämpa vissa bestämmelser i direktiv 71/118/EEG om slakterier 
och styckningsanläggningar på det forna Östtysklands territorium. 

Myndigheterna i Tyskland har börjat genomföra de nationella åtgärder som krävs för att garantera att detta beslut tillämpas på ett 
effektivt sätt. 

De åtgärder som avses i detta beslut skall vidtas i enlighet med alla ändringar som följer av dc beslut som fattats av rådet beträffande 
de förslag som kommissionen presenterat den 21 augusti 1990. 

Den ad hoc kommille som avses i artikel 4 i rådets direktiv 90/476/EEG om interimistiska åtgärder som skall vidtas efter Tysklands 
återförening innan man vidtar de övergångsåtgärder som skall beslutas av rlidet i samråd med Europaparlamentet', har inte avgett 
sitt yttrande inom den tidsfrist som ordförande fastställt. 

HÄRIGENOM BESLUTAS FÖlJANDE. 

Artikel I 

l. Tyskland tillåts härmed att på det forna östtysklands territorium bibehålla de regler 

EGT Nr L 263, 26.9.1990, s. l. 
EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 266, 28.9.1990, s. l. 
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som avviker från följande bestämmelser i direktiv 71!118/EEG: 

- artikel 3.1 A, a och e, 

- artikel 3.1 A, c med hänsyn till de krav som föreskrivs i bilaga l, kapitel V, 28 a till 28 b, 

- artikel 3.1 B a, 

- artikel 3.1, B e med hänsyn till kraven i punkt A e. 

2. De produkter som tillverkas på anläggningar för vilka detta beslut gäller skall uteslutande konsumeras på det forna östtysklands 
territorium. -

3. De anläggningar som omfattas av detta beslut skall föras in på en speciell företekning och tilldelas ett speciellt stats
kontrollnummer som inte kan förväxlas med ett statskontrollnummer för handel mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 5.1 
i direktiv 71/118/EEG. 

Artikel 2 

Detta beslut skall gälla från dagen för Tysklands återförening fram till den dag då rådets direktiv inom jordbrukssektorn om hygien 
på anläggningar, utsäde, uppförökningsmaterial och djurfoder träder i kraft och den veterinära samt den zootekniska lagstiftningen 
som ett resultat av att det forna Östtysklands territorium integreras i gemenskapen. Förslag till detta framlades den 21 augusti 1990. 
Beslutet skall dock gälla senast till den 31 december 1990. 

Artikel 3 

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 27 september 1990. 

På kommissionens vägnar 

Ray MAC SHARRY 

Medlem av kommissionen 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 26 juni 1991 

om djurhälsovillkor som gäller rör handel mclJan medlemsstaterna 
och import från tredje land av fiirskt kött av (jäderfii 

(91/494/EEG) 

EUROPEJSKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DE'ITA DIREKTIV 

Nr L 268135 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Fjäderfåkött finns med i förteckningen över produkter i bilaga 2 till Fördraget. Avel och uppfödning av fjäderfä ingår 
jordbrukssektorn och utgör en inkomstkälJa för delar av jordbruksbefolkningen. 

Olikheter melJan medlemsstaterna bör undanröjas genom att man fastställer regler som gäller aspekter p! djurhälsa beträffande 
handeln mellan medlemsstaterna med färskt kött av fjäderfa för att säkerställa en rationell utveckling av den sektorn och förbättra 
produktiviteten genom att främja handeln melJan medlemsstaterna i syfte att genomföra den inre marknaden. 

Det bör föreskrivas, bl.a. för att förbättra informationen rörande hälsotillståndet hos fjäderfån från vilka färskt kött för leverans till 
en annan medlemsstat kommer, att fjäderfån antingen skall ha fötts upp på gemenskapens territorium elJer ha importerats från tredje 
land i enlighet med kapitel lil i rådets direktiv 90/359/EEG av den 15 oktober 1990 om de djurhälsokrav som gäller handeln mellan 
medlemsstaterna och import från tredje land av fjäderfä och l!ATCHING EGGS4 

För att förhindra färskt kött från att sprida epizootiska sjukdomar bör kött som kommer fr!n en anläggning eller ett område som i 
enlighet med gemenskapens regler har fått hygienrestriktioner elJer från ett område som är infekterat av fågelinfluensa undantas från 
handel melJan medlemsstaterna. 

Man bör se till att färskt kött av fjäderfä som inte uppfylJer gemenskapens regler inte får det kontrollmärke som avses i rådets 

EGT Nr C 327, 30.12.1989, s. 72. 
EGT Nr C 183, 15.7.1991. 
EGT Nr C 124, 21.5.1990, s. 12. 
EGT Nr L 303, 31.10.1990, s. 6. 
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direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä mellan 
medlemsstaterna' i dess lydelse enligt direktiv 90/484/EEG6

• 

Sådant kött får dock användas till annat under förutsättning att det har genomgått en behandling som förstör sjukdomsbakterier och 
det skall ha ett speciellt märke för detta. 

Med hänsyn till organisationen och uppföljningen av de kontroller som utförs av den mottagande medlemsstaten och de 
skyddsåtgärder som skall genomgöras bör man hänvisa till de allmänna regler som fastställts i rådets direktiv 89/662/EEG av den 
11 december 1989 om veterinära kontroller in handeln mellan medlemsstaterna i syfte att genomföra den inre marknaden' 

Man skall se till att besiktningarna får utföras av kommissionen. 

För att uppnå en harmonisk utveckling av handeln mellan medlemsstaterna bör överenskommelser på gemenskapsnivå fastställas 
beträffande import från tredje land. 

Fastställaodet av dessa överenskommelser kräver bl.a. att en förteckning upprättas över dc tredje länder och delar av dem från vilka 
färskt kött av fjäderfä får importeras samt att ett intyg upprättas. 

Kommissionens veterinära experter bör instruera~ så att de kan utföra besiktningar i tredje land för att fastställa att gemenskapsregler
na uppfylls. 

Regler och allmänna principer som gäller kontroller på Hirskt kött av fjäderfä skall fastställas senare som en del av de åtgärder som 
skall vidtas för att genomföra den inre marknaden. 

Direktiv 90/539/EEG bör ändras för att beakta innehållet i detta direktiv så att de överensstämmer med varandra med hänsyn till den 
dag då medlemsstaterna skall uppfylla de nya hygienreglerna. 

Bestämmelserna i detta direktiv skall granskas i samband med att den inre marknaden genomförs. 

EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 267, 29.9.1990, s. 45. 
EGT Nr L 395, 31.12.1989, s. 13. 
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Man bör fastställa ett förfarande som upprättar ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom den Ständiga 
veterinära kommitten. 

Det är tiJlrådligt att avsätta tid för att införa harmoniserade regler som gäller Newcastle-sj ukan. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel l 

Detta direktiv fastställer djurhälsokrav som gäller handeln mellan medlemsstaterna och import från tredje land av färskt kött av 
fjäderfä. 

Artikel 2 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall de definitioner och särskilt de som gäller fjäderfä i artikel 2 i direktiv 90/539/EEG även 
tillämpas. 

Dessutom 

med 

a) kött avses alla delar av fjäderfä som är tjänliga som livsmedel, 

b) färskt kött avses allt kött inklusive vakumförpackat kött eller förpackat i kontrollerad lufttemperatur som inte har genomgått någon 
annan behandling än kylbehandling för att säkerställa dess h5llbarhet. 

KAPITEL II 

Regler som gäller handel mellan medlemsstaterna 

Artikel 3 

A För att få saluföras inom gemenskapen skall färskt kött ha framställts från fjäderfä som 

l. har fötts upp pli gemenskapens territorium sedan kläckningen eller har importerats från tredje land i enlighet med kraven i 
kapitel III :j direktiv 90/539/EEG. 

Fram till den 31 december 1992 skall kött av fjäderfä som är avsett för medlemsstaterna eller delar av medlemsstaterna vilkas 
tillstånd har xx i .enlighet med artikel 12.2 i det direktivet skall komma från fjäderfä som inte har vaccinerats mot 
Newcastlesjukan genom att använda ett levande vaccin under 30 dagar före slakt. 
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Rådet skall med kvalificerad majoritet anta regler som skall tillämpas från den l januari 1993 på förslag från kommissionen 
grundade på en rapport om de risker för spridning av Newcastlesj ukan. 

2. som kommer från en anläggning 

- som inte har djurhälsorestriktioner i samband med en fjäderfäsjukdom, 

- som inte är belägen i en region som har deklarerats varta ett område smittat med fågelinfluensa eller Newcastlesjukan. 

3. under transport till slakteriet inte kommit i kontakt med fjäderfå som lider av fågelinfluensa eller Newcastlesjuka. Transport 
genom ett område som har deklarerats vara smittat med fågelinfluensa eller Newcastlesjuka skall förbjudas om inte huvudväg 
eller järnväg används. 

4. kommer från slakterier där inget fall av fågelinfluensa eller Newcastlesjuka har registrerats vid slakttillfållet. 

Allt fårskt kött som misstänks ha blivit smittat på slakteriet, styckningsanläggningen eller förvaringslagret eller under transport 
skall undantas från handel, 

5. är märkt i enlighet med artiklarna 4 och 5, 

6. åtföljs av det sundhetsintyg som avses i bilaga IV i direktiv 71/118/EEG, som ändrats i enlighet med bilagan till detta 
direktiv. 

B. Från detta kapitel undantas nationella kontroller som gäller kött 

- som finns i resandens personliga baggage och är avsett för personlig konsumtion, 

i små leveranser till privatpersoner under förutsättning att dessa leveranser inte är av kommersiell art, 

för förtäring av besättning och passagerare ombord på transportmedel i internationell trafik. 

Artikel 4 

Färskt kött av fjäderfä som omfattas av detta direktiv skall förses med det kontrollmärke som specificeras i artikel 3.1 A e i direktiv 
71/118/EEG under förutsättning att det uppfyller bestämmelserna i artikel 3 A i detta direktiv och att det kommer från fjäderfå som 
slaktats i enlighet med de hygienkrav som fa~tställts i direktiv 71/118/EEG. 



391L0494/S 

24.9.91 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 268/39 

Artikel 5 

1. Trots artikel 4 och så länge det inte är avsett för handel med fårskt kött mellan medlemsstaterna får fårskt kött av fjäderfå som 
inte uppfyller kraven i artikel 3 A, punkterna 2 och 3 och första stycket i punkt 4 ha ett märke i enlighet med artikel 3.1 A e i 
direktiv 71/118/EEG under förutsättning att detta märke genast 

a) antingen är överstämplat på sådant sätt att det kontrollmärke som definierats i punkt 44.1 a och b i kapitel X i bilaga l till 
direktiv 71/118/EEG täckt med ett diagonalt kors bestående av två räta linjer som korsas i de räta vinklarna med skärningspunkten 
i mitten på stämpeln och informationen på den skall fortfarande vara lä~lig, 

b) eller ersättas med ett enkelt särskilt märke bestående av det kontrollmärke som definieras i punkt 44 a och b i kapitel X i bilaga 
1 i direktiv 71/118/EEG överstämplat i enlighet med punkt a i detta stycke. 

Bestämmelserna i punkt 43 i kapitel X i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG skall tillämpas på motsvarande sätt för att handhällande 
och användning av märkningsutrustning. 

2. Det kött som avses i stycket 1 skall framställas, transporteras och förvara~ avskilt i tid och rum från kött som är avsett för handel 
med fårskt kött mellan medlemsstaterna och skall användas på sådant sätt all man undviker att det ingår i köttprodukter som är 
avsedda för handel mellan medlemsstaterna såvida de inte l1ar genomgått den behandling som avses i artikel 4.1 i direktiv 
80/215/EEG' i dess lydelse enligt direktiv 89/662/EEG. 

Artikel 6 

De regler som fastställts i direktiv 89/662/EEG skall tillämpas framför allt beträffande organisationen och uppföljningen av de 
besiktningar som utförs av den mottagande medlemsstaten och de skyddsåtgärder som skall vidtas. 

Artikel 7 

Kommissionens veterinära experter får i den utsträckning som behövs säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv och i 
samarbete med behöriga nationella myndigheter utföra kontroller på plats. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om 
resultaten av sådana besiktningar. 

De medlemsstater på vilkas territorium en besiktning utförs skall ge experterna all hjälp de behöver för att utföra sina uppgifter. 

Allmänna regler för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 18. De regler 
som skall följas för de kontroller som avses i denna artikel skall antas i enlighet med samma förfarande. 

EGT Nr L 47, 21.2.1980, s. 4. 
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KAl'lTEL III 

Regler som tillämpas på import från tredje land 

Artikel 8 

l. Färskt kött av fjäderfä som importerats till gemenskapen skall uppfylla dc krav som fastställts i artiklarna 9-12. 

2. Detta kapitel skall dock inte gälla följande: 

a) Kött av fjäderfä som utgör en del av resandens personliga baggage och avsett för personlig konsumtion under förutsättning att 
den transporterade kvantiteten inte överstiger 1 kg per person och att det kommer från ett tredje land eller del av det som 
förekommer på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 9 och från vilket import inte är förbjuden enligt artikel 14. 

b) Kött av fjäderfä som skicka~ i små leveranser till privatpersoner under förutsättning att sådant kött inte importeras kommersiellt, 
att mängden inte överstiger 1 kg och att det kommer från tredje land eller del av det som finns med på den förteckning som 
upprättats i enlighet med artikel 9 och från vilken import inte är förbjuden enligt artikel 14. 

c) Kött för konsumtion av besättning och passagerare ombord på transportmedel som går i internationell trafik. 

Om sådant kött eller köksavfall från det lastas av skall det förstöras. Det är dock inte nödvändigt att förstöra köttet när det överförs 
direkt eller efter att ha tillfälligt placerats under tullkontroll från ett transportmedel till ett annat. 

Artikel 9 

1. Färskt kött av fjäderfä skall komma från tredje land eller del av tredje land som förekommer på den förteckning som upprättats 
av kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 18. Denna förteckning får kompletteras eller ändras i enlighet 
med det förfarande som fastställts i artikel 17. 

2. När man beslutar om ett tredje land eller del av det får förekomma på den förteckning som avses i punkt l skall man ta särskild 
hänsyn till 

a) hälsotillståndet hos fjäderfä, andra husdjur och vilda djur i tredje land med särskild hänsyn tagen till exotiska djursjukdomar och 
den omgivande hälsosituationen i det landet som kan äventyra människors och djurs hälsa i medlemsstaterna, 

b) den regelbundenhet och snabbhet med vilken tredje land tillhandahåller information rörande förekomsten av smittsamma 
djursjukdomar på dess territorium, framför allt dc sjukdomar som finns på förteckningarna A och B /från Internationella Byrån 
för epizootiska sjukdomar. 
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c) landets regler om förebyggande och kontroll av djursjukdomar, 

d) strukturen av de veterinära organen i landet och deras befogenheter, 

e) organisation och genomförande av åtgärder för att förebygga och kontrollera smittsamma djursjukdomar, 

f) landets lagstiftning om användning av förbjudna ämnen, särskilt lagstiftningen rörande förbud eller tillstånd av ämnen, distribution 
och saluföring samt regler för att ge och kontrollera dem, 

g) garantier som tredje land kan ge med hänsyn till de regler som fastställts i detta direktiv. 

3. Den förteckning som avses i punkt l och alla ändringar till den skall offentliggöras i Europeiska gemenskaremas officiella 
tidning. 

Artikel JO 

l. Färskt kött av fjäderfä skall komma från tredje land som är fritt från fågelinfluensa och Newcastlesjukan. 

2. De allmänna kriterierna för att klassificra tredje land beträffande de sjukdomar som avses i punkt l skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställts i artikel 17. Dessa kriterier får inte i något fall vara mer gynnsamma än de som antagits för 
med! erosstaterna enligt direktiv 90/359/EEG. 

3. Kommissionen får i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 18 besluta att punkt l endast skall tillämpas på en del 
av ett tredje lands territorium. 

Artikel 11 

1. Färskt kött av fjäderfä skall 

a) uppfylla de djurhälsokrav som antagits i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 17. Dessa krav får skilja sig åt 
alltefter fågelart, 

b) komma från flockar som före leverans utan avbrott har fötts upp i tredje land eller del av det under en tid som skall bestämmas 
i enlighet med förfarandet som fa~tställts i artikel 17. 

2. Djurhälsokraven skall bestämmas på grundval av dc regler som fastställts i kapitel II och motsvarande bilagor till direktiv 
90/539/EEG. I enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 18 får undantag medges i enskilda fall om det berörda tredje landet 
ger liknande djurhälsogarantier som minst är på liknande nivå. 
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Artikel 12 

1. Färskt kött av fjäderfä skall åtföljas av ett intyg som upprättats av en besiktningsveterinär i det exporterande tredje landet. 

Intyget skall 

a) utfärdas på lastningsdagen för leverans till mottagarlandet, 

b) upprättas på det eller de officiella språk i avsändarlandct, i mottagarlandet och på ett av de officiella språk i det land där 
importkontrollerna skall utföras, 

c) åtfölja leveransen i original, 

d) intyga att det fårska köttet uppfyller kraven i detta direktiv och de som antagits i enlighet med detta direktiv beträffande import 
från tredje land, 

e) bestå av et enda blad, 

f) upprättas för en enda mottagare. 

2. Intyget skall överensstämma med den mall som upprättats i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 18. 

Artikel 13 

Kontrollerna på plats skall utföras av veterinära experter i medlemsstaterna och kommissionen för att säkerställa att alla bestämmelser 
i detta direktiv verkligen tillämpas. 

Medlemsstaternas experter som ansvarar för dessa kontroller skall utses av kommissionen efter förslag från medlemsstaterna. 

Kontrollerna skall utföras på gemenskapens vägnar. Gemenskapen skall bära de kostnader som uppstår. 

Regelbundenheten och förfarandet för kontrollerna skall bestämmas i enlighet med förfarandet i artikel 18. 

Artikel 14 

l. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17 besluta att import från ett tredje land eller del av det skall begränsas 
till fårskt kött av fjäderfä av speciella slag. 

2. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17 besluta att vid behov tillämpa djurhälsokrav efter import. 

Artikel 15 

De regler och allmänna principer som gäller vid kontroll i tredje land eller vid kontroll av importerat kött av fjäderfä från tredje land 
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och de säkerhetsåtgärder som skall genomföras skall vara de som föreskri vits i direktiv 90/675/EEG'. 

Artikel 16 

l. I avvaktan på att gemenskapens hygienregler om import av kött av fjäderfä från tredje land införs, skall medlemsstatema på sådan 
import tillämpa bestämmelser som inte är mer gynnsamma än de som gäller handeln mellan medlemsstatema i enlighet med direktiv 
71/118/EEG och skall underkasta 

2. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av dessa bestämmelser skall kontroller utföras på platsen tredje land av 
medlemsstaternas och kommissionens veterinära experter. 

Medlemsstaternas experter som ansvarar för dessa kontroller skall utses av kommissionen på förslag från medlemsstaterna. 
Kontrollerna skall utföras på gemenskapens vägnar och den skall bära kostnaderna för detta. 

Medlemsstaterna skall dock få befogenhet att fortsätta att göra kontroller enligt nationella överenskommelser i alla anläggningar i 
tredje land som inte har kontrollerats enligt ett gemenskapsförfarande. 

En förteckning över anläggningar som uppfyller kraven i bilaga l till direktiv 71/118/EEG skall upprättas i enlighet med det 
förfarande som fastställts i artikel 18. 

3. Det sundhetsintyg som åtföljer produkter vid import och form och art av kontrollmärke som produkterna skall vara försedda med 
skall motsvara den mall som skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 18. 

KAJliTELIV 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 17 

Om det förfarande som fastställts i denna artikel skall tillämpas, skall den Ständiga veterinära kommitten (nedan kallad "kommitten") 
som inrättats enligt beslut 68/361/EEG2 diskutera frågan i enlighet med dc regler som fastställts i artikel 12 i direktiv 71/118/EEG. 

Artikel 18 

Om det förfarande som fa~tställts i denna artikel skall tillämpas, skall kommitten diskutera frågan i enlighet med de regler som 
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fastställts i artikel 12 a i direktiv 71/118/EEG. 

Artikel 19 

l. Bilaga A till direktiv 89/662/EEG skall ersättas med följande text: 

"- rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1991 om djurhälsovillkor som gäller handeln mellan medlemsstaterna med färskt 
kött av fjäderfå (EGT Nr L 268, 24.9.1991, s.35)." 

2. Direktiv 90/539/EEG skall ändras på följande sätt: 

a) i artikel 12.2, första stycket skall meningen "senast sex månader före den dag då medlemsstaterna skall följa detta direktiv" 
strykas. 

b) I artikel 36, skall "1 januari 1992" ersättas med "l mars 1992". 

Artikel 20 

I samband med förslagen för att genomföra den inre marknaden skall r5dct på förslag från kommissionen med kvalificerad majoritet 
granska bestämmelserna i detta direktiv före den 31 december 1992. 

Artikel 21 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den l maj 1992. De 
skall genast underrätta kommissionen om detta. 

När medlemsstaterna vidtar dessa åtgärder skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning 
när de offentliggörs. Medlemsstaterna skall fastställa metoder för att göra en sådan hänvisning. 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Lm,emburg den 26 juni 1991. 

EGT Nr L 373, 31.12.1990, s. 1. 
EGT Nr L 255, 18.10.1968, s. 23. 

Artikel 22 

Pci nidets vägnar 

Ordförande 

R. STEICIIEN 



24.9.91 

391L0494/S 

FÅ)ropeiska gemenskapernas officiella tidning 

BILAGA 

Ändringar som skall göras i det sundhetsintyg som föreskrhs i bilaga 4 till direktiv 71/118/EEG 

l. Titeln bör kompletteras enligt följande: 

"DJURHÄLSA OCH SUNDHETSINTYG" 

2. Punkt IV bör ersätts med följande: 

"IV. Intyg 

Undertecknad besiktningS<eterinär intygar 

a) att det kött av fjäderfå som beskrivits ovan' uppfyller kraven i direktiv 90/494/EEG om 
djurhälsokrav som gäller handeln mellan medlemsstaterna och import frnn tredje land av iarskt 
kött av fjäderfå och även kraven i andra stycket i artikel 3.1 i det direktivet, om sådant kött är 
avsett för en medlemsstat eller en region i en medlemsstat som erkänts fri frän Newcastlesjukan, 

b) - att det ovan beskrivna ljäderfåköttet' 

förpackningen av det ovan beskrivna köttet' 

har ett märke som visar att 

köttet kommer från djur som slaktats på godkända slakterier' 

att köttet styckats pil godkända styckningsanläggningar' 

c) alt detta kött har godkänts som tjänligt som livsmedel efter en veterinärbesiktning som utförts i 
enlighet med rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrilgor som pilverkar 
handeln med farskt kött av fjäderfa, 

d) att transportfordon eller containrar och lastningsförhållandena för denna leverans uppfyller de 
hygienkrav som fastställts i direktiv 71/118/EEG". 

3. Fotnot l skall ersättas med följande: 

fårskt kött av fjäderfå: fårskt kött från följande arter: levande tamhöns, kalkoner, pärlhöns, gäss, vaktlar, 
duvor, fasanhöns och rapphöns som inte har behandlats för att säkerställa deras h!.llbarhet". 

14 321232Q LIITE Pri. 

Nr L 268/45 



14 321232Q LIITE Sek. 
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Europeiska gemenskapemas officiella tidning 

RÅDETS DIREKTIV 
av den 21 december 1976 

om hygienfrågor som berör handel mellan medlemsstaterna med 
köttprodukter 

(77/99/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DEITA DIREKTIV 

Nr L 26185 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

och med beaktande av följande: 

Alltsedan upprättandet av den gemensamma organisationen av marknaderna får köttprodukter röra sig fritt inom gemenskapen. 
Handeln inom gemenskapen med dessa produkter hindras dock av att det förekommer olika hygienkrav p! detta område i de olika 
medlemsstaterna. För alt undanröja sådana skillnader är det nödvändigt att ersätta de nationella kraven med gemensamma 
bestämmelser. 

För att garantera produktemas kvalitet ur hygiensynpunkt är det nödvändigt att vid produktionen endast sådant fårskt kött som härrör 
fr!n djur som slaktats i enlighet med de normer som fastställts i rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienfrågor 
berör handeln med fårskt kött inom gemenskapen2 i dess lydelse enligt direktiv 751379/EEG3 rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 
februari 1971 om hygienfrågor som berör handeln med fårskt kött av fjäderfå4 i dess lydelse enligt direktiv 75/379/EEG och även 
rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hygienfrågor och veterinärkontrollproblem vid import av nötkreatur och 
svin och fårskt kött från tredje land5 i dess lydelse enligt direktiv 75/379/EEG. 

EGT Nr C 114, 11.11.1971, s. 40. 
EGT Nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64. 
EGT Nr L 172, 3.7.1975, s. 17. 
EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 302, 31.12. 1972, s. 28. 
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Köttprodukter skall tillverkas, förvaras och transporteras under sådana förhållanden som garanterar att alla hygienkrav tillgodoses. 
Kravet att produktions anläggningarna skall vara godkända underlättar sannolikt övervakningen av att dessa bestämmelser uppfylls. 
Bestämmelser bör fastställas rörande ett förfarande för att avgöra alla tvister som kan uppstå mellan medlemsstaterna beträffande det 
berättigade i att godkänna en förädlingsanläggning. 

Dessutom bör kontroller införas på gemenskapsnivå för att säkerställa att de normer som fastställts i detta direktiv tillämpas enhetligt 
i alla medlemsstater. Man bör fastställa rutiner för sådana kontroller i enlighet med ett gemenskapsförfarande inom den Ständiga 
veterinärkommitten som inrättats genom rådets beslut av den 15 oktober 19686 

Det bör finnas möjlighet att göra undantag från vissa bestämmelser i detta direktiv i fråga om vissa köttprodukter vars köttandel är 
mycket liten. Dessa undantag bör fastställas i enlighet med ett gemenskapsförfarande inom den Ständiga veterinärkommitten. 

Vid handel mellan medlemsstaterna skall de behöriga myndigheterna i mottagarlandet tillförsäkras att leveransen av köttprodukter 
uppfyller kraven i detta direktiv. Det bästa sättet att göra detta anser man vara att behörig myndighet utfärdar ett sundhetsintyg. 

Medlemsstatema skall ha rätt att förbjuda införsel till deras territorier av köttprodukter från en annan medlemsstat som visar sig 
otjänliga för humankonsumtion eller inte uppfyller hälsobestämmelserna inom gemenskapen. 

I sådana fall bör det vara tillåtet att köttprodukterna, på begäran av leverenatören eller på begäran av dennes företrädare, returneras 
till leverantören. Detta gäller dock inte om det finns anledning att motsäga sig detta av hygieniska skäl. 

EGT Nr L 255, 18.10.1%8, s. 23. 
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Om införsel förbjuds eller begränsas bör leverantöre eller dennes företrädare och i vissa fall även de behöriga myndigheterna i 
avsändariandet underrättas om skälen för detta. 

I händelse av tvist mellan leverantören och myndigheterna i mottagarlandet beträffande skälet för förbudet eller begränsningen, bör 
leverantören kunna inhämta ett expertutlåtande. 

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett fårfarande införas för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna 
och kommissionen i den Ständiga veterinärkommitten. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Detta direktiv fastställer hygienkrav för köttprodukter som är avsedda för handel mellan medlemsstaterna. 

Artikel 2 

l. I detta direktiv gäller följande definitioner: 

a) köttprodukter : produkter som helt eller delvis består av kött som genomgått behandling för att säkerställa någon form av 
hållbarhetsbehandling. 

Kött som endast kylts eller frysts skall inte anses vara en köttprodukt 

Detta direktiv omfattar dock inte 

i) köttextrakt, köttkonsamme och buljong, köttsåser och liknande produkter som inte innehåller bitar av kött, 

ii) hela, kapade eller krossade ben, köttpepton, animaliskt gelatin, köttmjöl, svå!pulver, blodplasma, torkat blod, torkad 
blodplasma, eellproteiner, benextrakt och liknande produkter, 

iii) fett som smälts ut från djurvämader, 

iv) mage, urinblåsa och tarmar som är rengjorda och blekta, saltade eller torkade, 

b) kött : kött enligt definitionen i: 

- artikel l i direktiv 64/433/EEG, 

- artikel l i direktiv 71/118/EEG, 

- artikel 2 i direktiv 72/462/EEG, 
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c) färskt kött : färskt kött enligt definitionen i artikel 1 i direktiven 64/433/EEG och 71/118/EEG och artikel 2 i direktiv 
72/462/EEG, 

d) beredning : beredning av färskt kött antingen för sig eller tillsammans med andra livsmedel, genom värmebehandling, saltning 
eller torkning eller en kombination av dessa behandlingsformer, 

e) Produktion av belkonserver eller motsvarande produkter en beredning som medför att produktema därefter kan garanteras vara 
båJJbara vid lagring i normal rumstemperatur, 

f) "ofullständig behandling": en beredning som inte uppfyller de krav som fastställts för produktion av belkonserver i bilaga A, 
kapitel V, punkt 27, 

g) Värmebehandling : användning av torr eller fuktig hetta, 

h) Saltning : användning av salt (NaCI), 

i) Torkning : naturlig eller artificiell reducering av vatteninneMllet, 

j) Avsändarland : den medlemsstat från vilken köttprodukter skickas till en annan medlemsstat, 

k) Mottagarland : den medlemsstat till vilken köttprodukter skickas från en annan medlemsstat, 

J) Sändning : den mängd köttprodukter som omfatta av samma sundbetsintyg. 

m) Emballering : skydd av köttprodukter genom användning av en xx 

n) "paketering": placeringen av en emballerad eller en oemballerad köttprodukt i en andra behållare och även själva bebåJJaren. 

2. De direktiv som avses i punkt 1 b skall tillämpas på kött som beretts på annat sätt än genom värmebehandling, saltning eller 
torkning eller som bar genomgått en beredning som inte uppfyller kraven i bilaga A, kapitel V, punkt 26. Detta skall gälla tills 
bestämmelser antas efter det att förslag framlagts i enligbet med artikel 9.2 rörande sådant kött. 

Artikel 3 

1. Varje medlemsstat skall säkerställa att endast de köttprodukter som uppfyller de allmänna 
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kraven sänds från dess territorium till en annan medlemsstats territorium. 

1. De skall ha beretts på en anläggning som godkänts och kontrollerats i enlighet med artikel 6, 

2 De skall ha beretts, förvarats och transporterats i enlighet med bilaga A, 

3. De skall ha beretts av 

a) farskt kött enligt definitionen i artikel 2.1.c. Detta får 

i) i enlighet med direktiv 64/433/EEG: komma från den medlemsstat i vilken beredningen utförs eller från en annan 
medlemsstat, 

ii) i enlighet med direktiv 72/462/EEG: komma fr.\n ett tredje land om det importerats antingen direkt eller av en annan 
medlemsstat, 

iii) i enlighet med artikel 15 i direktiv 71/118/EEG: komma från ett tredje land under förutsättning 

- att de produkter som framställts av kött som uppfyller kraven i detta direktiv, 

- att den kontrollmärkning som fastställts i bilaga A, kapitel VII inte görs på dessa produkter, 

- att de nationella bestämmelserna i vaJje medlemsstat fortfarande gäller för handel med dessa produkter mellan 
medlemsstaterna, 

b) en köttprodukt under förutsättning att den uppfyller kraven i detta direktiv, 

4. De skall ha beretts genom värmebehandling, saltning eller torkning. Dessa behandlingsmetoder kan kombineras med rökning 
eller mognadslagring, eventuellt under specifika mikroklimatiska förhållanden och kopplat till användning av vissa tillsatser 
enligt artikel 12. De får även blandas med andra livsmedel och kryddor. 

5. De skall ha beretts av färskt k5tt som hanterats i enlighet med bilaga A, kapitel III. 

6. De skall i enlighet med bilaga A, kapitel IV ha genomgått en kontroll som utförts av behörig myndighet. Sådana kontroller 
får utföras av assistenter som utbildats för ändamålet, när det gäller rena rutinuppgifter, i enlighet med de regler som skall 
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fastställas vid behov enligt det förfarande som avses i artikel 18. 

7. De skall uppfylla de krav som fastställts i bilaga A, kapitel V. 

8. De skall ha emballerats och paketerats i enlighet med bilaga A, kapitel VI, om emballering och paketering är nödvändig, 

9. De skall ha ett kontrollmärke i enlighet med bilaga A, kapitel VII, 

10. De skall i enlighet med bilaga A, kapitel VIII, åtföljas av ett sundhetsintyg under transport till mottagarlandet. 

11. De skall förvaras och transporteras till mottagarlandet under tillfredsställande hygienförhållanden i enlighet med bilaga A, 
kapitel IX. 

2. Köttprodukter nr inte ha behandlats med joniserande strålning, såvida detta inte är befogat av medicinska skäl. Sådan behandling 
skall klart anges på produkten och sundhetsintyget 

Artikel 4 

1. Köttprodukter som har genomgått behandling motsvarande produktion av helkonserver i enlighet med bilaga A, kapitel V, punkt 
27 nr förvaras och transporteras vid normal rumstemperatur. 

Produkter som genomgått naturlig fermentering och mognadslagring under en lång tid skall anses ha genomgått behandling 
motsvarande produktion av helkonserver tills dess rådet på förslag från kommissionen ändrat de gränsvärden som anges i bilaga A, 
kapitel V, punkt 27 b. 

2 I kontrollsyfte skall tillverkaren säkerställa att förpackningar med köttprodukter som har genomgått behandling motsvarande 
kylkonservering har en Idar och tydlig uppgift om vid vilken temperatur produktema skall transporteras och förvaras och hur länge 
hållbarheten sålunda kan garanteras. 

3. I enlighet med det förfarandet som fastställts i artikel 18 nr vid behopv undantag göras från punkt 2 beträffande vissa 
köttprodukter, som inte uppfyller de normer som fastställts i bilaga A, kapitel V, punkt 27. Detta gäller under förutsättning att vissa 
villkor uppfylls och att dessa l kontrolleras av behörig myndighet. 

Artikel 5 

Artiklarna 3 och 4 skall inte tillämpas på köttprodukter som importeras med tillstånd av mottagarlandet för att användas till annat 
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än livsmedel. I dessa fall skall mottagarlandet säkerställa att dess produkter endast används för de ändamål som de sänts till landet. 

Artikel 6 

l. Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över de anläggningar som den godkänt och som har ett statskontrollnummer. Den 
skall sända denna förteckning till övriga medlemsstater och till kommissionen. 

Kommissionen skall upprätta en förteckning över dessa godkända anläggningar och skall låta publicera den 
gemenskapemas officiella tidning . 

Europeiska 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 får en medlemsstat inte godkänna en anläggning om man inte kan garantera att den 
uppfyller kraven i detta direktiv. 

Medlemsstaten skall återkalla ett godkännande om villkoren för ett godkännande inte längre är uppfyllda. 

Om en kontroll har gjorts i enlighet med artikel 7 skall den berörda medlemsstaten ta i beaktande de slutsatser man dragit av denna. 

ÖVriga medlemsstater och kommissionen skall informeras om ett godkännande återkallas. 

2. Inspektion och övervakning av godkända anläggningar skall utföras av behörig myndighet som, när det gäller rent praktiska 
uppgifter, kan assisteras av personal som är specialutbildad för detta ändamål. 

Detaljerade regler för detta biträde skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18. 

3. Om en medlemsstat anser att en anläggning i en annan medlemsstat inte uppfyller villkoren för godkännande, skall den underrätta 
kommissionen och behörig central myndighet i den andra staten om det. 

4. I det fall som avses i punkt 3 skall kommissionen omedelbart inleda det förfarande som fastställs i artikel 7. 

Om det är befogat med hänsyn till slutsatserna i inspektionsrapporten kan medlemsstaterna få tillstånd att i enlighet med förfarandet 
i artikel 19 vägra att ta in köttprodukter från den berörda anläggningen på sitt territorium. 

Detta tillstånd f'ar återkallas i enlighet med samma förfarande i artikel 19 om detta är befogat med hänsyn till de slutsatser som dragits 
vid ytterligare inspektion som utförts av experter i enlighet med artikel 7. 
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Artikel 7 

Experter från medlemsstaterna och kommissionen skall utföra regelbundna inspektioner på de godkända anläggningarna för att 
försäkra sig om att dessa verkligen tillämpar detta direktiv och framför allt då bilaga A, kapitlen I och Il. 

De skall avlämna en rapport till kommissionen med resultaten av de utförda inspektionerna. 

De medlemsstater på vilkas territorier inspektioner utförs skall ge experterna all den hjälp de behöver för att utföra sina uppgifter. 

De experter från medlemsstaterna som utför inspektionerna skall utses av kommissionen på förslag från medlemsstaterna. De får inte 
vara medborgare i den medlemsstat där inspektionen utförs eller i det fall som avses i artikel 6.3 och 6.4 i de medlemsstater som 
är inblandade i tvisten. 

Inspektionerna skall utföras på uppdrag av kommissionen som även skall stå för kostnaderna. 

Detaljerade regler för dessa inspektioner skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18 liksom även för hur ofta de skall 
utföras. 

Artikel 8 

l. Med avvikelse från de villkor som ställs upp i artikel 3 får man i enlighet med förfarandet i artikel 18 besluta att vissa 
bestämmelser i detta direktiv inte skall gälla vissa produkter som innehåller andra livsmedelsråvaror och endast en liten andel kött 
eller köttprodukt 

Desa undantag får endast avse 

a) villkoren för godkännande av anläggningar enligt bilaga A, kapitel l, 

b) de inspektionskrav som beskrivs i bilaga A, kapitlen IV och V, 

c) kraven för kontrollmärkning och sundhetsintyg enligt punkterna 9 och 10 i artikel 3.1. 

När man överväger huruvida man skall medge ett undantag som avses i denna artikel, skall både produktens art och dess 
sammansättning beaktas 

Trots bestämmelserna i denna artikel skall medlemsstaterna säkerställa att alla köttprodukter som är avsedda för handel mellan 
medlemsstaterna är tjänliga produkter beredda av färskt kött eller köttprodukter enligt detta direktiv. 
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2. Första stycket i punkt l skall genomföras för första gängen före den dag detta direktiv genomförs. 

Artikel 9 

1. Rådet skall p3 förslag från kommissionen före genomförandet av detta direktiv för första gången fastställa bestämmelser som 
gäller färskt kött som bar finfördelats, malts eller på liknande sätt fördelats i småbitar och blandats med andra livsmedelsråvaror. 

1 avvaktan på att de bestämmelser som antagits skall träda i kraft skall nationell lagstiftning fortfarande gälla sådant kött. 

2. Kommissionen skall före den dag då detta direktiv genomförs förelägga rådet ett förslag som gäller de produkter som inte har 
genomgått någon beredning och sålunda inte uppfyller kraven i bilaga A, kapitel V, punkt 'lfj. 

Artikel JO 

Metoder för att kontrollera dels att kraven i bilaga A, kapitel V, punkterna 26 och 27 uppfylls, dels att de tillåtna avvikelserna inte 
överskrids skall fastställas sex månader före den dag då detta direktiv skall vara genomfört i enligbet med förfarandet i artikel 18. 

Dessa metoder, krav och avvikelser får vid behov ändras eller aktualiseras enligt samma förfarande. 

Artikelll 

1. Utan att det inkräktar på de befogenheter som grundar sig på artiklarna 6 och 7 gäller att en medlemsstat, på vars territorium man 
under en hygienkontroll har funnit 

a) att köttprodukter som är importerade från en annan medlemsstat är otjänliga som livsmedel, skall förbjuda att sådana produkter 
släpps ut på marknaden p3 dess territorium, 

b) att artikel 3 inte har uppfyllts får införa ett sådant förbud. 

2. Beslut som fattats enligt punkt l skall på begäran av leverantören eller dennes företrädare medge att köttprodukterna omdestineras 
såvida det inte finns några invändningar urhälsosynpunkt. l alla händelser skall försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra felaktig 
användning av dessa produkter. 
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Om produktema inte kan omdestineras skall de förstöras på den medlemsstats territorium där kontrollen ägt rum. 

På begäran av mottagaren eller dennes företrädare får dock medlemsstaten efter hygienkontroll och kontroll beträffande djurhälsa 
tillåta att de förs in på dess territorium för att användas till annat än livsmedel under förutsättning att det inte föreligger någon fara 
för människor eller djur. Dessa köttprodnkter får inte lämna medlemsstatens territorium och medlemsstaten skall kontrollera deras 
destinationsort. 

Leverantören eller dennes företrädare skall underrättas om besluten och om skälen för dessa. På begäran skall skälen för dessa beslut 
meddelas skriftligen tillsammans med en uppgift om möjligheten att överklaga enligt gällande lagstiftning samt om hur och när detta 
kan ske. 

Om sådana beslut grundar sig på att en smittsam sjukdom eller en försämring som är farlig för människors hälsa eller en allvarlig 
överträdelse av detta direktiv har konstaterats, skall de omedelbart meddelas även till behörig central myndighet i avsändariandet och 
till kommissionen. 

Artikel 12 

Utan aU det påverkar tillämpningen av gällande gemenskapsregler om tillsatser som tillåts i livsmedel skall nationell lagstiftning 
fortfarande gälla beträffande användning av tillsatser i köttprodukter och närmare regler för en sådan användning tills 
gemenskapsbestämmelser träder i kraft på detta område. 

Artikel 13 

Rådet skall före den 31 december 1978 enhälligt på förslag från kommissionen fastställa de temperaturer som skall blilas vid 
styckning och första emballering enligt bilaga A, kapitel n, punkt 9. Detta skall dock inte påverka tillämpningen av bestämmelserna 
i bilaga A, kapitel III, punkt 20. 

Artikel 14 

1. Rådet skall på förslag från kommissionen fatta ett enhälligt beslut om gemenskapsregler för metoder att upptäcka förekomst av 
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trikiner och även regler för när en sådan undersökning inte behövs. 

2. Innan sådana regler trätt i kraft skall medlemsstaterronas Jagstiftning om trikinundersökning av köttprodukter som innehåller 
griskött alltjämt tillämpas. 

3. Griskött som visar sig innehålla trikiner får inte användas vid produktion av köttprodukter som är avsedda för handel mellan 
medlemsstaterna. 

Artikel 15 

1. Detta direktiv får inte påverka möjligheterna enligt medlemsstaterna gällande Jagstiftning att överklaga beslut av de myndigheter 
som avses i detta direktiv. 

2. Varje medlemsstat skall ge leverantörerna av sådana köttprodukter, som enligt artikel 11.1 inte får säljas fritt, rätt att inhämta 
ett expertutlåtande. Varje medlemsstat skall säkerställa att experterna får tillfälle att fastställa om villkoren i artikel11.1 har uppfyllts 
innan myndigheterna vidtar några åtgärder såsom att förstöra köttet. 

Experterna får inte vara medborgare i avsändar- eller mottagarlandet. 

På förslag från medlemsstaterna skall kommissionen upprätta en förteckning över experter som kan få i uppdrag att avge sådana 
utlåtanden. Efter samråd med medlemsstaterna skall kommissionen fastställa allmänna regler som skall tillämpas framför allt 
beträffande förfarandet när sådana utlåtanden skall avges. 

Artikel 16 

Tills dess att gemenskapsregler om frågor rörande djurhälsa som berör handeln med köttprodukter mellan medlemsstatema träder i 
kraft, skall nationella regler fortsätta att tillämpas på detta område. 

Artikel17 

I avvaktan på att gemenskapsregler införs, skall medlemsstaterna vid import av köttprodukter tillämpa lägst de krav som följer av 
detta direktiv. 
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Artikel 18 

l. Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordförande utan dröjsmål hänskjuta ärendet till den Ständiga 
veterinärkommitten (nedan kallad "kommitten"), som inrättats genom ett beslut av rådet av den 15 oktober 1968, antingen på 
ordförandens eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat. 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordförande får inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget inom den tid som 
ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågaJI är. Yttrandena skall avges med en majoritet av 41 röster. 

4. Kommissionen skall besluta om åtgärderna och genomföra dem omedelbart om de har tillstyrkts av kommitten. Om de inte har 
tillstyrkts av kommitten eller om något yttrande inte har avgetts, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som 
skall vidtas. Rådet skall besluta om åtgärderna med kvalificerad majoritet. 

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen besluta att de föreslagna 
åtgärderna skall vidtas och tillämpa dem omedelbart såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat dem. 

Artikel 19 

l. Om det förfarande som fastställs i denna artikel tillämpas, skall ordförande utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommitten, 
antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat. 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordförande får inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommitten ett förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget inom två 
dagar. Yttrandena skall avges med en majoritet av 41 röster. 

4. Kommissionen skall anta förslaget och tillämpa det genast om det har tillstyrkts av kommitten . Om det inte har tillstyrkts av 
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kommitten eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall 
besluta om åtgärderna med kvalificerad majoritet. 

Om rådet inte har beslutat om några åtgärder inom två veckor från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att 
de föreslagna åtgärderna skall vidtas och därefter tillämpa dem omedelbart, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat färslaget. 

Artikel 20 

Pli förslag från kommissionen vilket skall överlämnas före den l juli 1977 skall rådet före den 31 december 1977 anta bestämmelser 
som fastställer vem som skall ha befogenhet att utföra den övervakning och de kontroller som avses i punkt 6 i artikel 3.1 och i 
artiklarna 4.3 och 6.2 och i bilaga A, kapitlen II, IV, V, VII och VIII. 

Artikel 21 

Artiklarna 18 och 19 skall tillämpas fram till den 21 juni 1981. 
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Artikel 22 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att uppfylla detta direktiv senast den l juli 1979. 

När det gäller medlemsstater som inte kräver årliga läkarkontroller den dag då detta direktiv antas, skall den läkarkontroll som avses 
i bilaga A, kapitel ll, punkt 17 i enlighet med gällande veterinära bestämmelser, vara obligatorisk först den 15 februari 1980 om inte 
rädet på förslag från kommissionen före den 31 december 1979 beslutar om ett senare datum med anledning av den rapport 
kommissionen kommer att lägga fram för rädet. 

Artikel 23 

Detta direktiv riktar sig tt11 medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 21 december 1976. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

A.P.L.M.M. van der STEE 

BILAGA A 

KAPITEL l 

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGAR SOM TILLVERKAR KÖTfPRODUKTER 

l. Anläggningarna skall under den period godkännandet gäller som minimikrav ha 

a) tillräckligt stora lokaler som är lämpliga för separat lagring 

i) i kyla 

- av kött som avses i 2.1 c, 

av annat kött än det som avses i artikel 2.1 c, 

ii) vid rumstemperatur eller, när det är lämpligt, i kyla 

- av köttprodukter som uppfyller kraven i direktivet, 

- av andra produkter som helt eller delvis är beredda av kött, 

b) anordningar som möjliggör att den veterinärbesiktning oeh övriga kontroller som föreskrivs i detta direktiv 
när som helöst kan utföras effektivt, 
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c) en lämpligt utrustad lokal för lagring av vissa ingredienser t.ex. kryddor, 

f) installationer som ger tillräckligt tillglng till vatten under tryck endast av dricksvattenkvalitet Installationer 
för annat vatten skall dock tillåtas i undantagsfall för framställning av lnga, brandbekämpning och kylning 
av kylutrustning under förutsättning att de ledningar som installerats för detta ändarnål inte kan användas 
till annat. 

Ledningar för annat vatten än dricksvatten skall lätt kunna skiljas frln dricksvattenledningar och de Ur 
inte passera genom lokaler där man hanterar eller förvarar färskt kött eller köttprodukter. 

Under fem är frln införandet av detta direktiv får man dock undantagsvis tillåta att ledningar för vatten 
som inte är av dricksvattenkvalitet passerar genom lokaler med färskt kött eller köttprodukter. Detta gäller 
dock endast i verksamheter som drivs innan detta direktiv antas och under förutsättning att det inte finns 
några tappställen på de delar av ledningarna som passerar genom dessa lokaler. 

g) installationer som ger tillräcklig tollglng till hett vatten under tryck av dricksvattenkvalitet, 

h) ett avloppssystem som uppfyller hygienkraven, 

i) tillräckligt antal omklädningsrum, tvättställ, duschar och vattentoaletter. De senare får inte ha dörrar som 
går ut mot produktionslokalema. Tvättställen skall ha rinnande varmt och kallt vatten eller vatten som är 
förblandat tilllämplig temperatur (frln en blandarkran), medel för rengöring och desinfektion av bänder 
samt engångshanddukar. Vid toaletterna skall det finnas tvättställ som inte får ha handmanövrerade kranar. 

j) anordningar som uppfyller hygienkraven för 

hantering av färskt kött eller köttprodukter, 

lagring av de behållare som används för dessa produkter så att varken det färska köttet , köttproduk
tema eller behållarna kommer i direkt kontakt med golvet, 

k) lämpliga skyddsanordningar mot skadedjur t.ex. insekter och gnagare, 

l) lokal för paketering i ytteremballage och för expediering av varor, 

m) speciella lnft- och vattentäta korrosionsbeständiga behållare med lock och läs som inte kan öppnas av 
obehöriga. Dessa skall användas för färskt kött, köttprodukter eller avfall därav som inte är avsett som 
livsmedel. Alternativt skall en läsbar lokal användas om sådant kött, köttprodukter eller avfall förekommer 
i så stora mängder att behållare inte räcker eller om de inte transporteras bort eller förstörs i slutet av varje 
arbetsdag. 

n) lokal för förvaring av redskap och medel för rengöring och underhåll, 

o) lokal fär rengöring av både underhålls- och rengöringsutrustning. 

2. Beroende på vilken sorts produkt som framställs skall anläggningen ha 

a) styckningslokal. 

b) lokal 

för kokning, utrustning för värmebehandling skall förses med en termograf eller en fjärrtermograf, 

för autoklavering, autoklaverna skall förses med en termograf eller en fjärrtermograf och en 
kontrolltermometer med direktavläsning, 
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c) lokal för nedsm~ltning av fett, 

d) lokal för rökning, 

e) lokal för torkning och mognadslagring, 

f) lokal för avsaltning, blötläggning eller annan behandling av naturliga tarmar, 

g) lokal för saltning. Vid behov skall temperaturen i lokalen kunna styras si att den kan hållas vid högst + 
to• c, 

h) lokal för skivning och styckning eller emballering av köttprodukter som skall säljas fudigförpackade. Vid 
behov skall lokalens temperatur kunna styras. 

i) lagerlokal för tomma konservburkar och utrustning för att transportera sidana burkar på ett hygieniskt sätt 
till produktionslokalen. 

j) utrustning som gör det möjligt att noggrant rengöra konservburkar omedelbart innan de fylls, 

k) utrustning för att tvätta konservburkar i vatten av dricksvattenkvalitet efter det att de har förslutits 
hermetiskt men före autoklavering, 

l) utrustning för odling av prover av köttprodukter i hermetiskt förslutna behlllare. 

Under förutsättning att den utrustning som används inte inverkar menligt pä det farska köttet och 
köttprodukterna, fär dock samma lokal användas för de moment som skall utföras i de separata lokaler som 
avses i b, c, d och e. 

3. De lokaler som avses i l a och 2 b skall ha 

vattentäta golv som är lätta att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som är lagda på sådant sätt 
att vattnet lätt rinner av. 

släta väggar med ljus tvättbar yta eller mälade upp till en höjd p§. minst 2 m och med rundade höm 

4. De lohler som avses i l d och 2 a skall ha 

vattentäta golv, som är lätta att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som är lagda p§. sådant sätt 
att vattnet lätt rinner av. Vattnet skallledas täckt mot golvbrunnar försedda med vattenläs och galler, 

släta väggar med ljus tvättbar yta eller m§.lade upp s§. högt de lagrade varorna när och minst upp till 2m 
och med rundade hörn. 

5. Lokaler där arbete med farskt kött och köttprodukter äger rum skall som minimikrav ha 

tillfredsställande ventilation och vid behov god avledning av §.nga, 

tillräckligt dagsljus eller artificiell belysning med god fargätergivning, 

utrustning så nära arbetsplatserna som möjligt för rengöring och desinfektion av händer och arbetsverktyg. 
Kranarna fär inte vara handmanövrerade. För att tvätta händerna skall de ha varmt och kallt vatten eller 
vatten som är förblandat tilllämplig temperatur (frän en blandarkran), rengörings- och desinfektionsmedel 
samt englngshanddukar. För rengöring av verktyg fär vattentemperaturen inte vara lägre än +82• C, 

verktyg och arbetsutrustning såsom styckningsbord med avtagbara styckningsytor, behållare, hängbanor 
och sågar av korrosionsbeständigt material som inte kan förorena köttet och som är lätta att rengöra och 
desinfektera. Framfor allt fär trä inte användas. 

31.1.77 
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KAPITEL Il 

HYGIENKRAV FÖR LOKALER, UI'RUSfNING OCH VERKTYG PÅ ANLÄGGNINGARNA SAMT 
FÖR PERSONAL 

6. Största möjliga renlighet skall krävas beträffande lokaler, utrustning och verktyg samt beträffande personalen, 

a) Alla personer som vistas i de lokaler där man hanterar färskt kött och köttprodukter skall framför allt bära 
rena ljusa och lättvättade arbetskläder och huvudbonad, som vid behov skall ha nackskydd. Personal som 
är sysselsatt med produktion skall tvätta och desinfektera händerna flera gånger valje arbetsdag, bl.a. valje 
gång de återopptar arbetet efter paus och när händerna blivit smutsiga. Rökning är förbjuden i 
produktions- och lagerlokalerna, 

b) inga djur får vistas inne på anläggningen. Gnagare, insekter och andra skadedjur skall systematiskt 
bekämpas, 

c) utrustning och verktyg som används i produktion skall noggrant rengöras och desinfekteras flera gånger 
under arbetsdagen, vid arbetsdagens slut och innan de används igen om de blivit förorenade. 

Maskiner med löpande produktflöden behöver dock endast rengöras när arbetet är avslutat eller när man 
misstänker att de blivit förorenade. 

7. Lokaler, verktyg och arbetsutrustning får endast användas för beredning av köttprodukter. 

De får dock användas för beredning av andra livsmedel antingen samtidigt eller vid annan tidpunkt om behörig 
myndighet gett tillstånd till detta, under förutsättning att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att 
de produkter som omfattas av detta direktiv förorenas eller i övrigt påverkas menligt. 

8. Färskt kött och köttprodukter, ingredienser och behållare får inte 

komma i direkt kontakt med golvet, 

förvaras eller hanteras under förhållanden som göra att de kan förorenas. 

Vid hanteringen skall särskilt beaktas att råvarorna och de färdiga produktema inte kommer i kontakt med 
varandra. 

9. De lokaler som avses i 2 g och 2 h skall när de används hälle en temperatur på + to• C. 

10. Den temperatur som fastställts i punkt 9 behöver inte hållas om den behöriga myndigheten medger detta och 
om den anser att det är godtagbart med tanke på de tekniska förutsättningarna för beredningen. 

11. Konservburkar och liknande behållare skall rengöras noggrant med den rengöringsutrustning som avses i 2 j 
innan de fylls. 

12. Vid behov skall konservburkar och liknande behållare tvättas i vatten av dricksvattenkvalitet på det sätt som 
avses i 2 k efter det att de förslutits hermetiskt men före autoklavering. 

13. Medel för underhåll och rengöring skall förvaras i lokaler som är avsedda för detta ändamål. 

14. Färskt kött eller köttprodukter får inte påverkas menligt av att medel för underhåll och rengöring, 
desinfektionsmedel och bekämpningsmedel används. 

Nr L 26/101 
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15. Vatten av dricksvattenkvalitet skall användas för alla ändamål även i autoklaver. Annat vatten flr dock 
undantagsvis användas i slutna system för framställning av ånga, brandbekämpning och kylning av 
kylutrustningen under förutsättning att vattnet i de ledningar som installerats för detta ändamål hindrar att detta 
vatten kan användas till annat. 

16. Personer som kan förorena färskt kött och köttprodukter skall förbjudas att hantera dem, framför allt personer 
som 

a) lider av eller misstänks lida av tyfoid, paratyfoid A och B, smittsam enterit (salmonellosis), dysenteri, 
smittsam hepatit eller scharlakansfeber eller som är bärare av dessa sjukdomar, 

b) lider av eller misstänks lida av smittsam tuberkulos, 

c) lider av eller misstänks lida av en smittsam hudsjukdon, 

d) samtidigt utövar nlgon verksamhet som skulle kunna förorsaka en mikrobiologisk förorening av det färska 
köttet eller köttprodukterna, 

e) bär bandage på händerna. Man får dock ha ett vattentätt förband som skyddar icke infekterade sh. 

17. Alla som arbetar med fårskt kött eller köttprodukter skall kämna läkarintyg. Detta skall intyga att det inte finns 
nlgot hinder för en s1dan anställning. Det skall f6rnyas varje h och dessutom varje gång den berörda 
myndigheten begär det. Det skall hlllas tillgängligt för denna. 

KAPITEL III 

KRAV PÅ FÄRSKT KÖTI SOM SKALL ANVÄNDASVID PRODUKTfON AV KÖTIPRODUKTER 

18. Färskt kött som kommer från ett slakteri, en styckningsanläggning, ett kyl- eller fryshus eller nlgon annan 
produktionsanläggning i samma land som den berörda anläggningen, skall transporteras till denna under 
tillfredsställande hygieniska f6rhållanden. De skall följa bestämmelserna i de direktiv frän ridets som avses 
i artikel 2.1 b utom vad beträffar plombering. 

19. Kött som inte uppfyller kraven i artikel 2.1 c flr förvaras pl godkända anläggningar endast om det förvaras 
avskilt. Det skall hanteras ltskilt i tid och rum frän det kött som uppfyller dessa krav. Den behöriga 
myndigheten skall ständigt ha tillträde till kyl- och fryshus och till alla produktionslokaler för att kontrollera 
att dessa bestämmelser noggrant efterlevs. 

20. Sl snart det färska köttet anländer till anläggningen och fram tills dess att det används, skall det kött som skall 
användas för produktion av köttprodukter förvaras i en lokal där det hålls vid en konstant kärntemperatur på 
högst + 7 •c. För ätliga organ gäller dock att temperaturen får vara högst + 3• C och för kött av fjäderfä högst 
+ 4 ·c. 

KAPITEL IV 

ÖVERVAKNING AV PRODUKTIONEN 

21. Behörig myndighet skall övervaka anläggningen och de skall underrättas i god tid innan arbetet påbörjas med 
de köttprodukter som är avsedda för handel mellan medlemsstaterna. 

\ 
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22. Myndighetemas fortlöpande kontroll skall omfatta följande: 

Kontroll av listor över mottaget och avsänt färskt kött och köttprodukter. 

Hygienkontroll av färskt kött avsett för Produktion av köttprodukter för handel mellan medlemsstatema 
och - i det fall som avses i artikel 3.1, punkt 3 b - av köttprodukter. 

Kontroll av köttprodukter som lämnar anläggningen. 

Ifyllande och utfärdande av det sundhetsintyg som avses i punkt 34. 

Kontroll av rengöring av lokaler, anordningar och verktyg samt av personalens hygien enligt kapitel II. 

Sldan provtagning som krävs för laboratorieundersökningar. 

Alla sidana kontrollåtgärder som den behöriga myndigheten anser nödvändiga för att säkerställa att detta 
direktiv följs. 

Resultaten från sidana undersökningar skall journalföras. 

23. Vid produktion av köttprodukter i hermetiskt förslutna behållare skall den behöriga myndigheten säkerställa 

att tillverkaren valje dag tar ut prov på produktionen med i förväg fastställda intervaller för att kontrollera 
att behållarna försluts effektivt, 

att tillverkaren använder indikeringslappar för att kontrollera att behållarna verkligen genomgått erforderlig 
värmebehandling, 

att produktema i hermetiskt förslutna behållare tas ut från värmekammaren vid tillräckligt hög temperatur 
si att en snabb fuktavdunstning säkerställs och att de inte vidrörs med händerna innan de är helt torra. 

24. Resultaten av de olika produktionskontrollerna och undersökningarna som utförts av tillverkaren skall på 
begäran av den behöriga myndigheten kunna uppvisas för denna. 

KAPITEL V 

KONTROlL A V BEREDNINGSMETODERNAS EFFEKTIVITET 

25. Den behöriga myndigheten skall kontrollera att de metoder som används vid beredning av köttprodukter är 
effektiva och vid behov ta prover för att säkerställa 

att produktema har genomgått den beredning som anges i artikel 2.1 d, 

att beredningen kan anses uppfylla kraven för helkonservering i enlighet med artikel 2.1 e eller för 
produktion av kylvaror i enlighet med artikel 2.1 f. 

26. En produkt har beretts i enlighet med artikel 2.1 d när antingen värdet på vattenaktivitet ör lägre än 0,97 eller 
när ytan inte längre har samma karaktär som färskt kött. 

Nr L 26/103 
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27. En produkt har genomglit beredning motsvarande helkonservering 

a) om den bar genomglit värmebehandling i en hermetiskt försluten behlllare när antingen FO-värdet 
överstiger eller är lika med 3,00 eller för medlemsstater i vilka detta värde vanligen inte tillämpas när 
kontrollen av processen har utförts genom en sju dagars inkubationstest vid 37" C eller en tio dagars test 
vid 35 •c, 

b) om den bar genomglit en annan behandling än den som avses i a och 

i) vattenaktiviteten inte överstiger 0,95 och pH-värdet inte överstiger 5,2 eller 

ii) vattenaktiviteten inte överstiger 0,91 eller 

iii) pH-värdet är lägre än 4,5. 

Om de krav som avses i a och b inte upp fy Ils vid beredningen, skall produkten anses ha genomglit en 
behandling motsvarande kylkonservering. 

KAPITEL VI 

EMBAlLERING OCH PAKETERING AV KÖITPRODUKTER 

28. Emballering och paketering skall äga rum under tillfredsställande hygieniska förhållanden i lokaler som är 
avsedda för detta ändamll. 

29. Material som används vid emballering och paketering skall uppfylla alla hygienkrav inklusive följande: 

Det får inte vara sldant att det förändrar köttprodukternas organoleptiska egenskaper. 

Det skall inte till köttprodukterna kunna överföra ämnen som är skadliga för människors hälsa. 

Det skall vara tillräckligt starkt för att skydda köttprodukterna ordentligt. 

30. Emballagen får inte återanvändas för köttprodukter. Detta gäller dock inte vissa speciella typer av lergods som 
får återanvändas efter rengöring och desinfektion. 

KAPITEL VII 

KONTROlLMÄRKNING 

31. Köttprodukter skall märkas. Denna kontrollmärkning skall göras på väl synlig plats under behörig myndighets 
ansvar under eller omedelbart efter produktionen. Kontrollmärket skall vara läsligt och outplånligt och 
bokstäverna skall vara lätta att särskilja. 

32. Dock gäller även följande: 

a) Om köttprodukterna är individuellt emballerade och paketerade räcker det att kontrollmärket fästs på 
ytterforpackningen. 

b) Om köttprodukterna skall sändas i en ytterförpackning skall kontrollmärket även fästas på denna 
förpackning. 

c) Kontrollmärket får även bestå av en ej flyttbar platta av beständigt material som helt uppfyller 
hygienkraven och innehåller den information som specificeras i 33 a. 

31.1.77 
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33. a) Kontrollmärket skall innehålla följande uppgifter inom en oval: 

överst 

avsändarländemas landsbeteckningar med versaler, d. v .s. B - D - DK - F- IRL- I - L- NL - UK följt 
av anläggningens statskontrollnummer, 

nederst 

en av följande förkortningar: CEE - EEG - EWG - EEC - EOF. 

b) Kontrollmärket kan fastas pi produkten, emballaget eller förpackningen med far g- eller brännstämpel eller 
tryckas på eller anbringas pi en etikett. Kontrollmärket skall förstöras när förpackningen bryts. Endast i 
det fall då förpackningen förstörs när den öppnas kan man godta att kontrollmärket inte förstörs. 

KAPITEL VIII 

SU!Io1liJETSINTYG 

34. Originalet av det sundhetsintyg som skall åtfölja köttprodukter under transport till mottagarlandet skall utfärdas 
av behörig myndighet vid lastningstillfället. 

Det skall till form och innehåll följa mallen i bilaga Bö Det skall i vart fall vara avfattat pi mottagarlandets 
spräk och det skall fyllas i med de angivna uppgifterna. Det skall upprättas pi ett enda blad. 

KAPTIELIX 

LAGRING OCIJ TRANSPORT 

35. Köttprodukter som är avsedda för handel mellan medlemsstatema skall förvaras i sidana lokaler som avses 
i l a. 

36. Köttprodukter för vilka vissa lagringstemperaturer anges i enlighet med artikel 4 skall förvaras vid dessa 
temperaturer. 

37. Köttprodukter skall fraktas pi sidant sätt att de under transporten är tillräckligt skyddade mot allt som kan vara 
skadligt för dem eller förorena dem, varvid även transportens längd, transportmedlen och väderleksf6rhällande
na skall beaktas. 

38. Köttprodukter skalltransporteras i fordon som är utrustade för att vid behov kunna transportera dem i kyla sp 
att de temperaturer som anges i enlighet med artikel 4 inte överskrids. 

Nr L 26/105 
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BILAGA B 

SUNDHETSINTYG1 AVSEDDA FÖR SÄNDNING TilL EN MEDLEMSSTAT I EEG 

Avsändarland ..................................................................... . 

Departement 

Myndighet ....................................................................... . 

Referens' ........................................................................ . 

I. Köttprodukternas identitet 

Produkter tillverkade av kött av 
(djurslag) 

Typ av produkter' 

Typ av förpackning ............................................................. . 

Antal separata artiklar eller förpackningar ............................................. . 

Temperatur vid lagring och transport' ................................................ . 

HUibarhetstid' ................................................................. . 

Nettovikt ..................................................................... . 

II. Köttprodukter från 

Köttprodukter skall sändas från 
Qastningsort) 

till: 
(mottagarland) 

av följande transportmedel' 

Leverantörens namn och adress: .................................................... . 

Mottagarens namn och adress ...................................................... . 
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IV. Sundhetsintyg 

Undertecknad intygar att: 

a) de ovan beskrivna köttprodukterna om de tillverkats av farskt kött eller köttprodukter under förhållanden 
som uppfyller de normer som fastställts i direktiv 77/99/EEG' 

b) sagda köttprodukter, emballage eller förpackning har ett kontrollmärke som intygar att de kommer frän 
en godkänd anläggning', 

c) det farska grisköttet som används i produktionen av köttprodukter har/inte bar' genomgitttrikinundersök
ning, 

d) transportfordonen och utrustningen samtlastningsförhlllandena för denna leverans uppfyller de hygienkrav 
som fastställts i direktiv 77/99/EEG. 

Stämpel Utfärdat i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den ...................... . 

enligt artikel 2 i direktiv 77 /99/EEG 
frivilligt 

evontuell uppgift om joniserande strålning av medicinska skäl. 
om detta uppgetts i enlighet med artikel 4 i direktiv 77/99/EEG. 

(Namnteckning) 

(Namn med versaler) 

ange registreringsnummer (järnväg, vagnar och truckar), flightnummer (flyg) eller namn (bit). 
stryk det som inte är tillämpligt. 

Nr L 26/107 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 24 juni 1981 

med ändring i direktiven 64/432/EEG, 64/433/EEG, 71/118/EEG, 72/461/EEG, 72/462/EEG, 
77/96/EEG, 77/99/EEG, 77/391/EEG, 80/215/EEG, 80/217/EEG och 80/1095/EEG som 

avser den ständiga veterinärkommittens arbetsordning 

(81/4 76/EEG) 

8.7.81 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

Utöver detta är det efter anslutningen av Grekland också 
nödvändigt att jämka det antal röster som krävs för att inom 
kommitten uppnå den föreskrivna majoriteten för rättsakter 
som tillkommit efter det att 1979 års anslutningsakt antagits 
och som ännu inte har justerats. 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, och 

med beaktande av följande: 

Den ständiga veterinärkommitte som inrättats genom beslut 
68/361/EEG' avger sina yttranden i enlighet med en ordning 
som gäller fram till den 21 juni 1981. 

Första gången en fråga hänsköts till kommitten var den 22 
december 1972, varför tillräckligt lång tid har förflutit för att 
möjliggöra ett definitivt beslut om denna arbetsordning. 
Giltighetstiden för denna bör därför inte längre begränsas. 

Den erfarenhet som uppnåtts vid tillämpning av den nuvarande 
ordningen har gett vid handen att den i allmänhet motsvarat 
det primära syftet att snabbt komma fram till beslut. 

1 EGT nr C 102, 5.5.1981, s. 2. 
2 Yttrande avgivet den 19 juni 1981. 
3 EGT nr L 255, 18.10.1%8, s. 23. 

HÄRIGENOM FÖRESKRNS FÖUANDE. 

Artikel l 

Följande bestämmelser upphävs härmed: 

artikel 14 i direktiv 64/432/EEG4
, 

artikel 9b i direktiv 64/433/EEG5
, 

artikel 13 i direktiv 71/118/EEG6
, 

artikel 10 i direktiv 72/461/EEG7
, 

artikel 31 i direktiv 72/462/EEG8
, 

artikel 10 i direktiv 77/%/EEG9
, 

artikel 21 i direktiv 77 /99/EEG10
, 

artikel 12 i direktiv 77!391/EEG11
, 

artikel 9 i direktiv 80/215/EEG12
, 

artikel 17 i direktiv 80/217 /EEG13
, 

artikel 10 i direktiv 80/1095/EEG14
• 

4 EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64. 
5 EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64. 
6 EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
7 EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24. 
8 EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28. 
9 EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67. 
10 EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85. 
11 EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 44. 
12 EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 4. 
13 EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11. 
14 EGT nr L 325, 1.12.1980, s. l. 
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Artikel 2 

Siffran "41" skall ersättas med "45" i artikel 8.3 i direktiv 
80/215/EEG, artikel 16.3 i direktiv 80!217 !EEG och artikel 9.3 
i direktiv 80/1095/EEG. 

Artikel 3 

lUdet skall före den 1 juli 1987 ompröva den ständiga 
veterinärkommittens arbetsordning med ledning av en rapport 
fr!n kommissionen om dess verksamhet om så krävs in
neh!llande förslag, om lämpliga åtgärder. 

Artikel 4 

Detta direktiv är riktat till medlemsstaterna. 

Utfardat i Luxemburg den 24 juni 1981 

På rådets vägnar 

G.M.V. van AARDENNE 

Ordförande 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 12 juni 1985 

om ändring av direktiv 77/99 om hygienfrågor som berör handel med köttprodukter 
mellan medlemsstaterna 

(85/327/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att förenkla kapitel 
II, punkt 16 i bilaga A till direktiv 77!99/EEG4 i dess lydelse 
enligt direktiv 81/476/EEG'. 

Kapitel II, punkt 17 i bilaga A till direktiv 77!99/EEG faststäl
ler framför allt att vatje person som arbetar med fårskt kött 
eller köttprodukter skall lämna ett läkarintyg och att intyget 
skall förnyas varje år. 

Det har mot bakgrunden av vunna erfarenheter visat sig 
nödvändigt att ändra den aktuella bestämmelsen. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Direktiv 77 !99/EEG ändras på följande sätt: 

l. Andra stycket i artikel 22 utgår. 

2. Kapitel II, punkt 16 och 17 i bilaga A ersätts med 
följande: 

1 EGT nr C 179, 7.7.1984, s. 9. 
2 EGT nr C 46, 18.2.1985, s. 94. 
3 EGT nr C 44, 15.2.1985, s. 7. 
4 EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85. 
5 EGT nr L 186, 8.7.1981, s. 20. 

"16. Varje person som kan tänkas överföra smitta, skall 

förbjudas att arbeta med eller på annat sätt hantera 

fårskt kött eller köttprodukter. 

17. Varje person som är anställd för att arbeta med 

eller på annat sätt hantera fårskt kött eller köttpro
dukter, skall anmodas att förete ett läkarintyg som 

visar att det inte finns något hinder för en sådan 

anställning. Läkarintyget skall förnyas varje år, om 

inte motsvarande garantier kan erhållas genom 

andra hälsokontroller av personalen, vilka godkänts 
i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 
19." 

Artikel 2 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som behövs för att följa detta direktiv senast den l 
januari 1986. 

De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 12 juni 1985. 

På rådets vägnor 

C. DEGAN 

Ordförande 
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RÅDETS FÖRORDNING nr (EEG) 3805/87 

av den 15 december 1987 

om ändring av den rörkortning som betecknar Grekland i lagstiftningen Inom 
jordbrukssektorn 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, och 

med beaktande av följande: 

I anslutningsakten för Grekland används bokstaven E för att 
beteckna den hellenska republiken. 

I anslutningsakten för Spanien och Portngal används bokstä
verna GR för att beteckna den hellenska republiken. 

För att få en enhetlig förkortning som betecknar Grekland i 
lagstiftningen inom jordbrukssektorn och för att förstärka den 
kulturella och språkliga betydelsen av denna förkortning, bör 
bokstäverna E och GR ersättas med EL. Lagstiftningen på 
jordbruksområdet bör ändras i enlighet med detta. 

Med hänsyn till de administrativa problem som är förenade 
med att ändra förkortningen för Grekland på de blanketter som 
föreskrivs i vissa bestämmelser, bör man medge att de 
nödvändiga ändringarna genomförs under en period på sex 
månader från den dag då denna förordning träder i kraft. 

Det åligger kommissionen att i enlighet med ett förenklat 
förfarande ändra förkortningen i lagstiftningen inom jord
brukssektorn inom dess kompetensområde. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel l 

De förordningar och direktiv som räknas upp i bilagan ändras 
härmed i enlighet med de bestämmelser som anges däri. 

Artikel 2 

l. Medlemsstatema skall sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som behövs för att följa denna förordning senast 
sex månader efter det att den trätt i kraft. 

2. Medlemsstatema skallomedelbart underrätta kommissio-
nen om lydelsen av de bestämmelser i den nationella lagstift
ningen som avses i punkt l. 

Artikel 3 

Kommissionen skall inom sitt kompetensområde besluta om de 
ändringar som krävs i lagstiftningen inom jordbrukssektom. 

Artikel4 

Denna förordning skall träda i kraft den dag den publiceras i 
Europeiska gemenskapemas tidning. 

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

Utfårdad i Bryssel den 15 december 1987. 

1 EGT nr C 288, 28.10.1987, s. 6. 
Yttrande som avgetts den 20 november 1987 (ännu 
inte publicerat i EG1). 

På rådets vägnar 

L GAMMELGAARD 

Ordförande 
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BILAGA 

l. Rådets förordning nr (EEG) 1469no av den 20 juli 1970 som fastställer andelen och 
kvantiteterna tobak som tagits över av interventionsbyråerna och den andel av tobaksproduk
tionen inom gemenskapen över vilken förfarandet i artikel 13 i förordning nr (EEG) 727no 
tillämpas' i dess lydelse enligt förordning nr (EEG) 1578/861

. 

I bilagan i punkt 25 skall sorten "Burley GR" ersättas med "Burley EL" och i punkt 26 skall 
sorten "Virginia GR" ersättas med "Virginia EL". 

2. Rådets förordning nr (EEG) 1505/85 av den 23 maj 1985 som för 1985 års skörd fastställer 
normen och interventionspriserna och de bidrag som utbetalas till köpare av rlltobak och 
interventionspriserna som härleds därav för tobak i balar samt referenskvaliteterna3

• 

I bilagorna l, 2 och 3 i punkt 25 skall sorten "Burley Gr" ersättas med "Burley EL" och i 
punkt 26 skall sorten "Virginia GR" ersättas med "Virginia EL". 

3. Rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienfrågor som berör handeln inom 
gemenskapen med färskt kött4, i dess lydelse enligt förordning nr (EEG) 3768/85'. 

I bilaga l, kapitel X, punkt 49 a skall förkortningen "GR" ersättas med "EL". 

4. Rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som berör handeln inom 
gemenskapen med färskt kött av fjäderfa6

, i dess lydelse enligt förordning nr (EEG) 3768/85. 

I bilaga l, kapitel X, punkt 44 a skall första strecksatsen ersättas med följande: 

"- i övre delen initialen eller initialerna i versaler på avsändariandels namn: 
B- D-DK- EL- ESP- F- IRL- I- L- NL- P eller UK". 

5. Rådets direktiv 77!99/EEG av den 21 december 1976 om hygienfrågor som berör handeln 
inom gemenskapen med köttprodukter7

, i dess lydelse enligt förordning nr (EEG) 3768/85. 

I bilaga A, kapitel VII, punkt 33 a skall förkortningen "E" i första strecksatsen ersättas med 
"EL". 

' EGT nr L 164, 27.7.1970, s. 35. 
2 EGT nr L 139, 24.5.1986, s. 26. 
3 EGT nr L 151, 10.6.1985, s. 31. 
4 EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64. 
' EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8. 
6 EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
7 EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85. 

19.12.87 



31.12.88 

388L0658/S 

Europeiska gemenskapemas officiella tidning 

RÅDETS DIREKTIV 
av den 14 december 1988 

om ändring av direktiv 77/99/EEG om de hygienfrågor som berör 
handeln mellan medlemsstaterna med köttprodukter 

(88/658/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag1, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande1
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', 

med beaktande av följande: 

Nr L 382/15 

Som resultat av att rådet antagit direktiv 83/90/EEG av den 7 februari 1983 om ändring av direktiv 64/433/EEG rörande hygienfrågor 
som berör handeln inom gemenskapen med färskt kött' direktiv 77 /99/EEG5 i dess lydelse enligt förordning EEG nr 3805/8r bör 
direktiv 77 /99/EEG ändras för att harmonisera med de regler som skall tillämpas på kött och köttprodukter. 

Direktiv 77 /99/EEG bör även ändras för att beakta den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 

Regler bör fastställas för fårdiglagade rätter i vilka köttprodukter ingår. 

Vissa köttprodukter bör även fortsättningsvis undantas från tillämpningen av detta direktiv. 

Det har visat sig nödvändigt att införa hygienregler beträffande behållare. 

Köttprodukter som är avsedda för direkt försäljning till konsumenten skall märkas i enlighet med rådsdirektiv 79/112/EEG av den 
18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning rörande märkning, presentation och annonsering av livsmedel 
för försäljning till konsumenten' i dess lydelse enligt direktiv 86/197/EEG8 

EGT Nr C 349, 31.12.1985, s. 43. 
EGT Nr 46, 23.2. 1987, s. 127. 
EGT Nr C 189, 28.7.1986, s. 35. 
EGT Nr L 59, 5.3.1983, s. 10. 
EGT Nr L 26, 31.1.1977, s. 85. 
EGT Nr L 357, 19.12.1987, s. l. 
EGT Nr L 33, 8.2.1979, s. l. 
EGT Nr L 144, 29.5.1986, s. 38. 

16 321232Q LIITE Pri. 
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De förfaranden som reglerar kontroll och godkännande av anläggningar och återkallande av godkännande av anläggningar samt de 
förfaranden som skall följas i händelse av tvist mellan medlemsstaterna, skall ändras för att harmonisera med de regler som fastställts 
i andra direktiv inom veterinärområdet 

De regler som berör inspektioner skall beakta den inre marknadens grundläggande krav. 

Det har konstaterats att alla medlemsstater har nationella regler som styr sammansättningen av köttprodukter och som begränsar de 
tillsatser som får användas vid tillverkningen av köttprodukter. Förekomsten av olika regler på detta område kan motverka den inre 
marknadens grundläggande krav. Ett förfarande bör därför föreskrivas genom vilket dessa regler rörande sammansättning kan 
harmoniseras. Det är lämpligt att avvakta med att fastställa gemensamma regler för användning av tillsatser till köttprodukter tills 
dess att ett beslut har fattats inom gemenskapens organisation. 

Bilaga A till detta direktiv fastställer de temperaturgränser som skall iakttas under styckning och emballering av köttprodukter. 
Hänvisningen till ett förfarande för att fastställa dessa temperaturer kan därför utgå. 

Bestämmelser rörande djurhälsoproblem har fastställts i rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som 
berör handeln inom gemenskapen med köttproduk ter•, i dessn lydelse enligt direktiv 87 /491/EEG10

• 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Artiklarna 1-17 i direktiv 77/99/EEG ersätts med följande: 

"Artikel l 

Detta direktiv fastställer hygienkrav för köttprodukter som är avsedda för handeln med köttprodukter inom gemenskapen. 

EGT Nr L 47, 21.2.1980, s. 4. 
10 EGT Nr L 279, 2.10.1987, s. 27. 

16 321232Q LIITE Sek. 
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Utan att det påverkar tillämpningen av förbudsåtgärder som kan vidtas enligt direktiv 80!215/EEG', detta direktiv skall inte tillämpas 
på köttprodukter 

a) som utgör en del av resandes personliga baggage förutsatt att de därefter inte används i kommersiella syften, 

b) som sänds som små paket till privatpersoner sä länge inget kommersiellt moment ingår, 

c) som är avsedda att förtäras av besättning och passagerare ombord på transportmedel i yrkesmässig trafik mellan medlemsstaterna. 

EGT Nr L 47, 21.2.1980, s. 4. 

Artikel 2 

I detta direktiv skall följande definitioner tillämpas: 

a) Köttprodukter : produkter som helt eller delvis innehåller kött som genomgått sådan behandling att snittytan visar att produkten 
inte längre har karaktären av färskt kött. 

Följande skall dock inte anses vara en köttprodukt 

i) kött som endast genomgått kylbehandling. Reglerna i direktiv 64/433/EEG skall även fortsättningsvis gälla sådant kött. 

ii) Produkter som inte omfattas av definitionen i första stycket. Sådana produkter regleras av rådets direktiv 88/657 /EEG av den 
14 december 1988 som fastställer krav för produktion av och handel med malet kött, kött i bitar som väger mindre än 100 
g och köttberedningar och med ändring av direktiven 64/433/EEG, 71/118/EEG och 72/462/EE<Jl. 

EGT Nr L 382, 31.12.1988, s. 3. 

lnte heller följande omfattas av detta direktiv: 

i) Köttextrakt, köttkonsamme och buljong, köttsåser och liknande produkter som inte innehåller köttfragment 

ii) Hela, brutna eller krossade ben, köttpepton, animaliskt gelatin, köttpulver, grissvålpulver, blodplasma, torkat blod, torkad 
blodplasma, cellproteiner, benextrakt och liknande produkter. 

iii) Fett som smälts ned från djurvävnader. 

iv) Magar, urinblåsor och tarmar rengjorda och blekta, saltade eller torkade. 

b) i) Kött : kött enligt definitionen i 

- artikel l i direktiv 64/433/EEG, 

- artikel l i direktiv 71/118/EEG, 

- artikel l i direktiv 72/461/EEG, 
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- artikel 2 i direktiv 72/462/EEG, 

- artikel 2 i direktiv 88/657/EEG, 

ii) fårskt kött: fårskt kött enligt definitionen i artikel l i direktiven 64/433/EEG, 71/118/EEG och 721461/EEG och i artikel 2 
i direktiv 72/462/EEG samt även kött som uppfyller kraven i artikel 3 i direktiv 88/657/EEG, 

c) Köttberedningar : beredningar som uppfyller kraven i artikel 3 i direktiv 88/657/EEG, 

d) Beredning : beredningen av fårskt kött eventuellt i förening med andra livsmedel genom värmebehandling, saltning, konservering 
eller torkning eller en kombination av dessa beredningsformer. 

e) Vårmebehandling : användning av torr eller fuktig värme. 

f) Saltning : användning av salt. 

g) Konservering : tillsättning av konserveringssalter i hela produkten. 

h) Mognadslagring : fullständig behandling av saltat kött som tillämpas under klimatiska förhållanden som under loppet av en 
långsam och gradvis fuktreducering kan generera naturlig fermentation eller ensymiska processer inklusive förändringar över en 
tidsperiod som ger produkten typiska organoleptiska kännetecken och säkerställer dess konservering och hälsosamhet vid normal 
rumstemperatur. 

i) Torkning : naturlig eller artificiell reducering av vatteninnehållet, 

j) Fårdiglagade rätter : emballerade köttprodukter motsvarande kulinariska beredningar, kokade eller förkokade utan tillsats av 
konserveringsmedel för att konservera dem. 

k) Avsändarland : den medlemsstat från vilken köttprodukterna sänds till en annan medlemsstat, 

l) Mottagarland : den medlemsstat till vilken köttprodukterna sänds från en annan medlemsstat, 

m) Sändning : den mängd köttprodukter som omfattas av ett och samma sundhetsintyg, 

n) Emballage : skydd av köttprodukter genom användning av ett första emballage eller första behållare i direkt kontakt med den 
berörda produkten såväl som det första emballaget och den första behållaren själv. 

o) Ytteremballage : placering av en eller flera emballerade eller oemballerade köttprodukter i en behållare såväl som själva 
beh!llaren. 
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p) Hermetiskt försluten behällare : behållare avsedd för att skydda innehållet mot att mikroorganismer tränger in under och efter 
värmebehandling och som är lufttät. 

Artikel 3 

1. Varje medlemsstat skall säkerställa att endast köttprodukter som uppfyller följande allmänna krav, utan att det påverkar 
tillämpningen av de krav som fastställs i punkt 3, sänds från dess territorium till en annan medlemsstats territorium: 

1) De skall ha beretts på en anläggning som godkänt~ och kontrolleras i enlighet med artikel 7. 

2) De skall ha beretts, förvarats och transporterats i enlighet med bilaga A och om de förvaras i ett kyl- och fryshus som är avskilt 
från anläggningen, skall denna anläggning vara godkänd och kontrolleras i enlighet med artikel 8 i direktiv 64/433/EEG. 

3) De skall ha beretts av 

a) flirskt kött enligt definitionen i artikel 2 b ii. Detta farska kött !ar 

i) i enlighet med direktiven 64/433/EEG och 71/118/EEG komma från den medlemsstat i vilken beredningen görs eller från 
någon annan medlemsstat. Griskött som visar sig innehålla trikiner får inte användas för tillverkning av köttprodukter, 

ii) i enlighet med artikel 5.a i direktiv 72/461/EEG komma från den medlemsstat i vilken beredningen görs, 

iii) i enlighet med direktiv 72/462/EEG komma från ett tredje land antingen genom import direkt eller genom en annan 
medlemsstat, 

iv) i enlighet med artikel 15 i direktiv 71/118/EEG i ett tredje land, under förutsättning 

- att de produkter som producerats av kött uppfyller kraven i detta direktiv, 

- dessa produkter inte har kontrollmärkts enligt bilaga A, kapitel VI, 

- att handeln mellan medlemsstaternamed dessa produkter förblir underkastad den nationella Jagstiftningen i varje 
medlemsstat, 

b) det kött som avses i artikel 5 a i direktiv 64/433/EEG, 

4) De skall ha beretts av färskt kött som uppfyller kraven i bilaga A, kapitel III, 

5) De skall i enlighet med bilaga A, kapitel ;JV ha genomgått en kontroll som utförts av behörig myndighet och som när det gäller 
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hermetiskt förslutna behållare, utförts i enlighet med de regler som skall upprättas enligt det förfarande som fastställts i artikel 
18 senast den 31 mars 1990. 

6) De skall uppfylla kraven i artikel 4. 

7) Om köttprodukterna emballeras och paketeras skall detta utföras i enlighet med bilaga A, kapitel V. 

8) De skall ha ett kontrollmärke i enlighet med bilaga A, kapitel VI. 

9) De skall i enlighet med bilaga A, kapitel VII åtföljas av ett sundhetsintyg under transporten till mottagarlandet. Detta krav 
gäller köttprodukter i hermetiskt förslutna behållare och som har genomgått sådan behandling som avses i bilaga B, kapitel 
Il, punkt l.a, första strecksatsen om kontrollmärket outplånligt är anbringat på behållaren i enlighet med de bestämmelser 
som skall fastställas enligt det förfarande som fastställs i artikel 18. 

lO) De skalllagras och transporteras till mottagarlandet under tillfredsställande hygieniska förhållanden i enlighet med bilaga A, 
kapitel VIII. 

2. Köttprodukter får inte ha utsatts för joniserande strålning om inte detta är befogat av medicinska skäl och sådan behandling skall 
klart anges på produkten och på sundhetsintyget 

3. Medlemsstalems skall säkerställa att köttprodukterna, förutom de allmänna krav som fastställs i punkterna l och 2, uppfyller 
följande: 

a) De skall ha beretts genom värmebehandling, konservering eller torkning, vilka kan kombineras med rökning eller mognadslagring, 
som om möjligt sker under specifika mikroklimatiska villkor. Till köttprodukterna får framför allt vissa konserveringsmedel 
tillsättas enligt artikel 13. De får även blandas med andra livsmedel och råvaror. 

b) De får framställas av köttprodukt eller av köttberedning. 

Artikel 4 

För kontrolländamål skall tillverkaren säkerställa att förpackningar med köttprodukter som inte kan lagras i rumstemperatur och 
köttberedningar är klart och tydligt märkta med uppgift om den temperatur vid vilken produkterna skall transporteras och lagras 
samled datum för minsta hållbarhet. 

Artikel 5 

Artiklarna 3 och 4 skall inte tillämpas på köttprodukter som med tillstånd av mottagarlandet importeras för att användas till annat 
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än livsmedel. I detta fall skall mottagarlandet säkerställa att dessa produkter endast används för de ändamål som de sändes till det 
berörda landet. 

Artikel 6 

Medlemsstatema skall säkerställa att handeln mellan medlemsstaterna med fårdiglagade rätter omfattas av bestämmelserna avseende 
köttprodukter. Sådana rätter skall även uppfylla kraven i bilaga B, kapitel III. 

Artikel 7 

1. Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över de anläggningar som den godkänt och som tilldelats ett statskontrollnummer. 
Den skall sända denna förteckning till övriga medlemsstater och till kommissionen. 

En medlemsstat får inte godkänna en anläggning om den inte uppfyller kraven i detta direktiv. Medlemsstaten skall återkalla 
godkännandet om kraven för godkännande inte längre är uppfyllda. 

Om en kontroll har gjorts i enlighet med artikel 8 skall den berörda medlemsstaten beakta de slutsatser sorn dragits vid kontrollen. 
Övriga medlemsstater och kommissionen skall informeras om ett godkännande återkallas. 

2. Inspektion och övervakning av godkända anläggningar skall utföras av behörig myndighet. 

Den behöriga myndigheten skall alltid ha tillträde till alla delar av anläggningarna så att den kan säkerställa att detta direktiv följs. 

3. Om en medlemsstat, framför allt efter att ha utfört en kontroll eller inspektion enligt artikel 12.1 och 12.2, anser att 
bestämmelserna som gäller godkännande inte längre är uppfylda på en anläggning i en annan medlemsstat, skall den underrätta den 
behöriga centrala myndigheten i den staten om detta. Den myndigheten skall vidta alla nödvändiga åtgärder och meddela den behöriga 
centrala myndigheten i den första medlemsstaten om de beslut som fattats och om skälen för dessa. 

Skulle medlemsstaten befara att sådana åtgärder inte har vidtagits eller inte är tillräckliga, skall den tillsammans med den berörda 
medlemsstaten söka uppnå en lösning för att avhjälpa situationen, eventuellt genom ett besök på platsen. 

Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om frågor man tvistar om och hur dessa har lösts. 

Om de berörda medlemsstaterna inte kan nå en överenskommelse, skall en av dem inom skälig tid hänskjuta ärendet till 
kommissionen, som skall låta en eller flera experter avge ett yttrande. I ljuset av detta yttrande som avgetts i enlighet med artikel 
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8, iar medlemsstaterna enligt det förfarande som fastställs i artikel 18 provisoriskt förbjuda införsel till sitt territorium av 
köttprodukter som kommer från den berörda anläggningen. Sådant tillstånd kan återkallas enligt det förfarande som fastställs i artikel 
18 i ljuset av ytterligare yttrande som avgetts från eller fler veterinära experter. 

Experterna får inte vara medborgare i en av de stater som är inblandade i tvisten. 

Allmänna regler för tillämpningen av denna punkt skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18. 

Artikels 

Bestämmelserna i artikel 9 i direktiv 64/433/EEG skall tillämpas på motsvarande sätt på de anläggningar som avses i artikel 7. 

Artikel 9 

Med undantag av de villkor som ställs upp i artikel 3 kan man i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 besluta att 
vissa bestämmelser i detta direktiv inte skall tillämpas på vissa produkter, som innehåller andra livsmedel och endast en liten andel 
kött, köttprodukter eller köttberedningar. 

Sådana undantag får endast avse 

a) de villkor för godkännande av anläggningar som fastställs i bilaga A, kapitel I och i bilaga B, kapitel l, 

b) de inspektionskrav som beskrivs i bilaga A, kapitel IV, 

c) de krav på kontrollmärkning och sundhetsintyg enligt vad som fastställs i artikel 3.1, punkterna 8 och 9. 

När man bedömer om man skall medge sådana undantag som avses i denna artikel, skall både produktens art och dess 
sammansättning beaktas. 

Trots bestämmelserna i denna artikel skall medlemsstaterna säkerställa att alla köttprodukter som är avsedda för handel mellan 
medlemsstaterna är tjänliga produkter och beredda av färskt kött, köttprodukter eller produkter som omfattas av direktiv 88/657/EEG. 

Artikel 10 

Rådet skall på förslag från kommissionen med kvalificerad majoritet anta de regler som skall tillämpas på de produkter som avses 
i artikel 2 a, tredje stycket. 
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Artikel 11 

Medlemsstalems skall säkerställa att köttprodukterna genomgår de kontroller som skall göras av de anläggningar som avses i artikel 
7 och med periodisk inspektion av behörig myndighet för att säkerställa att produktema överensstämmer med de krav som fastställs 
i detta direktiv. 

Artikel 12 

l. Ett mottagarland får, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7 och 8, kontrollera att alla sändningar av köttprodukter 
med undantag av de köttleveranser som avses i artikel 3.1.9, andra meningen åtföljs av ett sundhetsintyg i enlighet med kapitel VII 
i bilaga A 

2. Om man i mottagarlandet allvarligt misstänkter oegentligheter, får man utföra icke-diskriminerande inspektioner för att kontrollera 
att de krav som fastställs i detta direktiv har uppfyllts. 

3. Kontroller och inspektioner skall i allmänhet utföras på den plats där varorna tas emot eller på en annan lämplig plats, is sistnända 
fall under förutsättning att detta stör transporten så litet som möjligt. 

De kontroller och inspektioner som avses i punkterna l och 2 får inte förorsaka att transport av varorna och utsläpp av dem på 
marknaden otillbörligt försenas så att köttprodukternas kvalitet påverkas negativt. 

4. Om man vid en inspektion enligt punkt 2 finner att köttprodukterna inte uppfyller kraven i detta direktiv, får behörig myndighet 
i mottagarlandet ge leverantören, mottagaren eller deras företrädare möjlighet att skicka tillbaka produktema och beredningarna eller 
att använda dem för andra ändamål om detta kan medges av hälsoskäl. Om inte får de förstöra leveransen. I alla händelser skall 
försiktighetsåtgärder vidtas så att oriktig användning av sådana köttprodukter förhindras. 

5. a) Leverantören eller dennes företrädare skall underrättas om beslut som fattas av behörig myndighet samt om skälen för dessa. 
På begäran skall skälen genast meddelas skriftligen tillsammans med uppgift om ilka möjligheter som finns enligt gällande 
lagstiftning att överklaga beslutet, hur och när detta kan ske. 

b) Om beslut som avses i a grundar sig på att en smittsam sjukdom, en infektionssjukdom eller en försämring som är farlig för 
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människors hälsa konstaterats, skall de genast meddelas till behörig central myndighet i den tillverkande medlemsstaten och 
till kommissionen. 

c) Därefter f'ar lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 framför allt för att samordna 
!tgärder som vidtagits i andra medlemsstater beträffande de berörda köttprodukterna. 

Artikel 13 

I väntan på en sammanställning, när det gäller gemenskapens lagstiftning om tillsatser, av förteckningen över livsmedel till vilka 
tillåtna tillsatser f!r tillsättas och fastställandel av de villkor under vilka de får tillsättas och vid behov en gräns för det tekniska syftet 
med användningen av dem, skall de nationella reglerna och de bilaterala överenskommelserna, som finns den dag d! detta direktiv 
skall bölja tillämpas vilket begränsar användningen av tillsatser i de produkter som omfattas av detta direktiv, skall även 
fortsättningsvis tillämpas med hänsyn till de allmänna bestämmelserna i Fördraget, under förutsättning att de tillämpas utan !tskillnad 
på inhemsk produktion och på handel. 

Tills den preliminära förteckningen upprättas skall de nationella reglerna och de bilaterala överenskommelserna om användningen 
av tillsatsämnen för de produkter som avses i detta direktiv även fortsättningsvis gälla i överensstämmelse med de allmänna 
bestämmelserna i fördraget och gällande gemenskapsreglerna beträffande tillsatser. 

Artikel 14 

Rådet skall pli förslag från kommissionen med kvalificerad majoritet ändra bilagorna. 

Artikel 15 

Rådet skall på förslag från kommissionen före den 1 januari 1991 fatta ett beslut om att tillsätta stärkelse och proteiner av animaliskt 
eller vegetabiliskt ursprung och om vilka halter som högst får ingå i köttprodukterna. 

Innan beslut har fattats om det, skall de nationella regler som begränsar användningen av ovanstående ämnen och de bilaterala 
överenskommelser som är i kraft den dag då detta direktiv anmäls och som rör sådan inblandning, även fortsättningsvis tillämpas 
i överensstämmelse med de allmänna bestämmelserna i fördraget, framför allt i den mån de tillämpas utan !tskillnad mellan inhemska 
och importerade produkter och utan att det påverkar några initiativ som tas i enlighet med ett gemenskapsförfarande i syfte att närma 
dem till varandra. 

De medlemsstater som tillåter sådan inblandning skall säkerställa att de närmare uppgifterna av denna inblandning som avses i första 
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stycket anges på etiketten i enlighet med direktiv 79/112/EEG. 

De medlemsstater som tilläter inblandning av proteiner av vegetabiliskt ursprung som ersättning för kött skall säkerställa att etiketten 
inte innehäller någon uppgift som skulle kunna förleda konsumenten att tro att köttprodukten består av eller innehåller. 

Artikel 16 

l. Detta direktiv skall inte påverka de möjligheter som finns enligt medlemsstaternas gällande lagstiftning att överklaga beslut av 
de myndigheter som avses i detta direktiv. 

2. Varje medlemsstat skall ge leverantörer av sådana köttprodukter, som enligt artikel 12.4 inte fär skickas tillbaka rätt att få ett 
expertutlåtande. Varje medlemsstat skall säkerställa att experterna får ti!Wille att fastställa huruvida villkoren i artikel 12.4 är 
uppfyllda innan de behöriga myndigheterna vidtar några åtgärder såsom förstöring av köttprodukter. 

Experterna fär inte vara medborgare varken i avsändariandet eller mottagarlandet. 

På förslag från medlemsstaterna skall kommissionen upprätta en förteckning över experter som fär ombes att avge sådana yttranden. 
Efter samråd med medlemsstaterna skall kommissionen fastlägga allmänna regler som skall tillämpas, framför allt beträffande 
förfarandet när sådana yttranden avges. 

Artikel 17 

l. Innan gemenskapsbestämmelser införts rörande import av köttprodukter från tredje land, får medlemsstaterna inte tillämpa några 
importbestämmelser som är mer gynnsamma än vid handel mellan medlemsstaterna. För att säkerställa detta skall de importerade 
produkterna komma från anläggningar som minst uppfyller kraven i bilagorna A och B. 

För att säkerställa att dessa bestämmelser tillämpas lika, skall veterinära experter från medlemsstaterna och från kommissionen utföra 
inspektioner på platsen. 

Kommissionen skall på förslag från medlemsstaterna utse de experter som kan utföra dessa inspektioner. 
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Dessa inspektioner skall utföras på gemenskapens uppdrag vilken även skall stå för kostnaderna. 

Medlemsstatema skall dock ha rätt att fortsätta att utföra inspektioner enligt nationella överenskommelser av alla köttproduktanlägg
ningar i tredje land, som inte bar inspekterats enligt gemenskapsförfarandet 

En förteckning över anläggningar som uppfyller de krav som avses i bilagorna A och B skall upprättas enligt förfarandet i artikel 
18. 

2. Det sundhetsintyg som åtföljer köttprodukten vid import samt den form produktens kontrollmärke skall ha, skall motsvara en mall 
som skall fastställas i enligbet med förfarandet i artikel 18. 

Artikel 2 

Bilagorna A och B till direktiv 77 /99/EEG ersätts med bilagorna A, B och C till detta direktiv. 

Artikel 3 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den l juli 1990 
respektive beträffande överensstämmelse med de bestämmelser som rör det kött och de beredningar som avses i direktiv 88/657/EEG, 
senast den l januari 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Grekland skall dock senast den 31 december 1992 uppfylla det undantag som avses i artikel 3.1.9 i direktiv 77199/EEG. 

Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfardat i Bryssel den 14 december 1988. 

På rådets vägnar 

Ordföranden 

Y. POTIAKIS 
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BILAGA A 

KAPITEL l 

ALLMÄNNA BESTÄMMEI.SER FÖR GODKÄNNANDE AV ANlÄGGNINGAR 

Utan au det hindrar tillämpningen av de speciella villkor som fastställs i bilaga B skall anläggningarna som 
minimikrav ha: 

1. i lokaler där färskt kött eller köttprodukter produceras, bearbetas eller lagras samt där köttberedningar lagras 

a) vattentäta golv som är lätta att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och som är lagda s1 att vattnet 
lätt rinner av. Vattnet skall kanaliseras mot golvbrunnar försedda med vattenils och galler för att förhindra 
dålig lukt. 

Anläggningarna skall dock ha 

i dessa lokaler i vilka ky !t eller fryst kött, köttberedningar eller köttprodukter lagras, vattentäta golv 
som är lätta att rengöra och desinfektera, som inte ruttnar och lagda s1 att vattneet lätt rinner av, 

i dessa lokaler i vilka djupfryst kött, köttprodukter eller köttberedningar lagras, vattentäta golv som 
inte ruttnar, 

b) släta, tlliga, vattentäta väggar med ljusa tvättbara ytor upp till en höjd av minst tvi meter och s1 bögt de 
lagrade varorna nlr i kyl- eller frysrum och pi lager. ÖVerglogama mellan vägg och golv skall vara 
rundade eller avslutade pi liknande sätt utom i de lokaler som avses i bilaga B, kapitel l, l a och b, 

c) dörrar i slitstarkt material, och om de är av trä, skall båda sidor vara klädda med slät och vattentätt 
material, 

d) isoleringsmaterial som inte ruttnar eller luktar, 

e) tillfredsställande ventilation och vid behov god avledning av inga och vattenlnga, 

f) tillfredsställande dagsljus eller artificiellt ljus med god färgåtergivnings!Orrnlga, 

g) ett rent och lättvättat innertak eller om det inte finns sldant, ett yttertak med en insida som uppfyller dessa 
krav, 

2. s1 nära arbetsplatserna som möjligt: 

a) ett tillräckligt antal anordningar för att tvätta och rengöra händer och för rengöring av verktyg med hett 
vatten. Kranarna får inte vara hand- eller armmanövrerade. För handtvätt skall dessa anordningar ha varmt 
och kallt rinnande eller vatten som är f6rblandat till lämplig temperatur, rengörings- och desinfektionsme
del och englngshanddukar, 

b) anordningar för att desinfektera verktyg med vatten som är minst s2• C. Anordningar för rengöring och 
desinfektering av verktyg krävs inte när sådan sker med hjälp av en maskin som finns i en lokal som är 
avskild frln arbetsplatserna. 

3. tillfredsställande anordningar för skydd mot skadedjur såsom insekter och gnagare, 

4. a) redskap och arbetsutrustning, såsom styckningsbord, bord med avtagbara styckningsytor, behlllare, 
transportband och sågar av korrosionsbeständigtt material som inte kan förorena kött, köttprodukter och 
köttberedningar och som är lätta att rengöra och desinfektera. Användning av trä är förbjuden. 

b) korrosionsbeständiga anordningar och utrustning som uppfyller hygienkraven 

för hantering av kött, köttprodukter och köttberedningar, 

så att behlllare för kött, köttprodukter eller köttberedningar kan palceras utan att komma i kontakt 
med golvet eller väggarna, 
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c) utrustning som möjliggör att kött, köttprodukter och köttberedningar kan hanteras hygieniskt och skyddas 
under lastning och lossning, 

d) speciella vattentäta, korrosionsbeständiga behällare med lock och läs för att förhindra att obehöriga tar bort 
något ur dem. l dessa skall man lägga kött, köttprodukter eller köttberedningar som inte är avsedda som 
livsmedel eller en lisbar lokal för sådant kött eller köttprodukter om mängderna är tillräckligt stora för 
att kräva det eller om de inte transporteras bort eller förstörs efter valje arbetsdag. Om sådant kött. 
köttprodukter eller köttberedningar som avses i direktiv 88/657/EEG förs bort genom störtar, skall dessa 
vara konstruerade och installerade så att det inte föreligger någonatt det fårska köttet, köttprodukterna eller 
köttberedningarna förorenas. 

5. en kylanläggning så att kärntemperaturen i köttet, köttprodukterna eller köttberedningarna som avses i direktiv 
88/657/EEG kan hållas på de nivåer som krävs enligt direktiven 64/433/EEG och 71/118/EEG och enligt detta 
direktiv. 

Denna anläggning skall ha ett system för att dränera kondensvatten utan risk för förorening av köttet, 
köttprodukterna eller köttberedningarna. 

6. anläggning för endast tillgång på en tillfredsställande kvantitet vatten av dricksvattenkvalitet under tryck enligt 
direktiv son78/EEG. Som ett undantag kan dock tillstånd ges för den anläggning som tillhandabUier vatten 
som inte är av dricksvattenkvalitet som skall användas till att framställa ånga, brandbekämpning och kylning 
av frysutrustning, under förutsättning att de ledningar som installerat.• för detta ändamäl hindrar att vattnet 
används för andra ändarnål och inte utgör någon risk för förorening av kött, köttprodukter och köttberedningar. 
Ledningar för vatten som inte är av dricksvattenkvalitet skall vara klart märkta så att det klart skiljer sig från 
de som används för vatten av dricksvattenkvalitet 

7. installation som tillhandahåller tillfredsställande tillgång på hett vatten av dricksvattenkvalitet enligt direktiv 
som8/EEG, 

9. en lämpligt utrustad lokal endast avsedd för behörig myndighet eller, när det gäller lagerlokaler som ligger 
utanför den anläggning som godkänts för produktion av köttprodukter eller köttberedningar räcker det med ett 
utrymme som är ändamålsenligt utrustat, 

10. utrustning som gör del möjligt att effektivt utföra de inspektioner som avses i direktivet vid alla tidpunkter, 

11. ett lämpligt antal omklädningsrum med släta, vattentäta, tvättbara väggar och golv, tvättställ, duschar och 
vattentoaletter som uppfyller alla hygienkrav. Toaletterna får inte ha dörrar som öppnar direkt ut mot 
arbetslokalerna. Tvättställen skall ha rinnande varmt och kallt vatten eller vatten som är förblandat tilllämplig 
temperatur, rengörings- och desinfektionsprodukter för händer och engångshanddukar. Vattenkranarna får inte 
vara hand- eller armmanövrerade. Det skall finnas tillräckligt antal tvättställ i närhet av toaletterna. 

12. en plats med lämpliga anordningar för rengöring och desinfektion av transportmedel. Detta är dock inte 
obligatoriskt om det finns bestämmelser som kräver att transportmedlen skall rengöras och desinfekteras vid 
offiCiellt autktoriserade anläggningar. 

KAPITEL Il 

HYGIENBESTÄMMEI.SER FÖR PERSONAL, WKALER, UTRUSTNING OCH 
REDSKAP PÅ ANLÄGGNINGARNA 

13. Största möjliga renlighet skall krävas beträffande personal, lokaler och utrustning: 

Detta innebär följande: 

a) Personalen skall framför allt bära rena arbetskläder och huvudbonad som vid behov är försett med ett 
nackskydd. Personal som häller på med produktion och hantering av kött, köttprodukter eller 
köttberedningar skall tvätta och desinfektera händerna flera gånger under varje arbetsdag, bl a. valje gång 
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arbetet äterupptas efter en paus. Personer som bar kommit i kontakt med förorenat kött skall omedelbart 
tvätta händerna och armarna noggrant med varmt vatten och därefter desinfektera dem. Rökning är 
förbjuden i arbets- och lagerlokaler. 

b) Inga djur fh vistas inne pli anläggningen. Gnagare, insekter och alla andra skadedjur skall systematiskt 
bekämpas. 

c) Utrustning och redskaps som används i produktionen av farskt kött, köttprodukter och köttberedningar 
skall noggrant rengöras och desinfekteras flera gånger under arbetsdagen, efter varje arbetsdag och Innan 
de används igen om de har blivit förorenade. 

Maskiner med löpande produktionsflöde behöver dock endast rengöras när arbetet är avslutet eller om man 
misstänker att de blivit förorenade. 

14. produktionslokaler, arbetsredskap och arbetsutrustning skall inte användas till annat än arbete med farskt kött, 
köttprodukter och köttberedningar. 

De fät dock användas för beredning av andra livsmedel antingen samtidigt eller vid annan tidpunkt om 
behöriga myndigbeter ger tillstånd till detta och under förutsättning att alla lämpliga åtgärder vidtas för att 
förhindra att produkter som omfattas av detta direktiv förorenas eller i övrigt påverkas negativt. 

15. färskt kött, köttprodukter och köttberedningar, ingredienser och behållare får inte 

komma i direkt kontakt med golvet, 

lagras eller hanteras under förhällanden som kan förorena eller skada dem. 

Man skall noga se till att råvaror och bearbetade produkter inte kommer i kontakt med de färdiga produkterna. 

16. vatten av dricksvattenkvalitet skall alltid användas, 

17. det är förbjudet att sprida sågspån eller liknande ämnen på golvet i produktionslokalerna och i lagerlokalerna, 

18. rengöringsmedel, desinfektionsmedel och liknande skall användas på ett sådant sätt att utrustning, 
arbetsverktyg, färskt kött, köttprodukter och produkter som avses i direktiv 88/657/EEG inte påverkas negativt. 
När de används skall de sköljas noggrant med vatten av dricksvattenkvalitet Medel för underhåll och rengöring 
skall förvaras på den plats som avses i bilaga B, kapitel !,1 g, 

19. personer som kan förorena färskt kött, köttprodukter eller de produkter som avses i direktiv 88/657/EEG skall 
förbjudas att hantera dem, 

20. alla som är anställda för att hantera farskt kött eller köttprodukter skall förete ett läkarintyg som intygar att 
det inte finns något hinder för en sådan anställning. Läkarintyget skall förnyas varje år om inte någon annan 
läkarkontroll som ger likvärdiga garantier erkänns i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18, 

21. genom undantag från punkt 4 a i denna bilaga får trä användas i lokaler där köttprodukter röks, konserveras, 
möras, marineras, lagras eller sänds iväg när det är nödvändigt av tekniska skäl, under förutsättning att det inte 
finns någon risk för att dessa produkter förorenas. Träpallar får föras in sådana lokaler endast för transport av 
förpackade köttprodukter, 

22. lokalerna eller de delar av lokalerna där arbete med farskt kött, köttprodukter och köttberedningar utförs skall 
hälla en sådan temperatur att en hygienisk tillverkning säkerställs. Vid behov skall sådana lokaler eller delar 
av lokaler förses med luftkonditionering. 

Lokalerna för styckning och konservering skall när de används hälla en temperatur på högst 12" C. 

Lokaler för skivning, styckning och emballering av köttprodukter som är avsedda att försäljas i färdigförpackad 
form skall hålla en temperalur på högst 12"C. 

Man får avvika från den temperalur som fastställts i tredje stycket om behörig myndighet gett tillstånd till detta 
och om den anser det möjligt att göra del av tekniska skäl, speciellt när det gäller styckningslokaler för att ta 
i beaktande köttprodukternas temperatur. 
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KAPITEL Ul 

BESI'ÄMMELSER FÖR FÄRSI\.1 KÖTI SOM SKALL ANV ÄNDAS FÖR 
PRODUKTION AV KÖTIPRODUKTER 

23. Färskt kött som kommer fdn ett slakteri, en styckningsanläggning, ett kyl- och frysbus eller nlgon annan 
produktionsanläggning i samma land som den berörda anläggningen skall transporteras dit under 
tillfredsställande hygieniska förhållanden i enligbet med bestämmelserna i ddets direktiv som avses i artikel 
2 utom de bestämmelser som berör plombering. 

24. Efter den 31 december 1992 och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 26 Ur kött som inte uppfyller 
villkoren i artikel 2 inte förekomma pl godkända anläggningar. Fram till den dagen flr kött som inte uppfyller 
villkoren i artikel 2 c förekomma i godkända anläggningar endast om det förvaras pl avskild plats. Det skall 
hanteras åtskilt i tid och rum än det kött som inte uppfyller dessa krav. 

Behörig myndigbet skall ständigt ha fritt tillträde till kyl- och fryslager och till alla produktiosnlokaler för att 
kontrollera att dessa bestämmelser noga efterlevs. 

Förpackat kött och förpackat färskt kött skall förvars i särskilda ky Ilager. 

25. Frln det att det färska köttet anländer till anläggningen och fram tills dess att det skall användas, skall det kött 
som är avsett för bearbetning förvaras i enlighet med bestämmelserna i de direktiv som avses i artikel 2, 

26. Den behöriga myndigheten flr genom undantag frln punkt 24 och artikel 2 tillila att kött frln andra djur än 
de som anges i de direktiv som avses i artikel 2 förekommer på anläggningarna för att användas för produktion 
av köttprodukter. Detta gäller under förutsättning att det har producerats i enlighet med nationell Jagstiftning 
och transporteras, hanteras och lagras i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv. Handel med dessa 
produkter skall underkastas de krav som fastställts i artikel 3.1.3 a iv. Produkter som producerats pl sädana 
godkända anläggningar och som är avsedda för handel mellan medlemsstatema flr beredas endast under 
besiktningsveterinärens ledning och skall skyddas mot all slags förorening i alla led. 

KAPITEL IV 

KONTROLL AV PRODUKTIONEN 

27. Anläggningarna skall stl under tillsyn av behörig myndighet som skall underrättas i vederbörlig ordning innan 
arbetet med de köttprodukter som är avsedda för handel mellan medlemsstaterna. 

28. Den behöriga myndighetens övervakning skall omfatta följande: 

Kontroll av hygienen beträffande lokaler, anläggning och redskap och samt av personalens hygien i 
enlighet med kapitel II. 

Kontroll av förteckningen för inkommande och utgående färskt kött, köttprodukter och köttberedningar. 

Hygienkontroll av färskt kött och köttberedningar för produktion av produkter avsedda för handel mellan 
medlemsstatema och i det fall som avses i artikel 3.3 b av köttberedningar. 

Kontroll av att köttprodukterna behandlas effektivt. 

Kontroll av köttprodukter när de lämnar anläggningen. 

Sådana prov som krävs för laboratorieundersökningarna. 

Ifyllande och utfärdande av det sundhetsintyg som avses i 40. 

Alla andra övervakningsåtgärder som behörig myndighet anser nödvändiga för att säkerställa att detta 
direktiv följs. 

Resultaten frln de olika kontroller som tillverkaren utfört i enligbet med artikel 11 och bilaga B, kapitlen II 
och III.2 b och artikel 12 skall bevaras under två lr sl att de kan visas upp på begäran frln behörig myndighet. 

29. Behörig myndighet skall kontrollera om en köttprodukt har tillverkats av kött som blandats med andra 
livsmedelsråvaror, tillsatser eller kryddor genom att göra nödvändiga kontroller genom att bedöma om den 
uppfyller de produktionskriterier som tillverkaren fastställt och framför allt om produktens sammansättning rätt 
överensstämmer med det som stlr på etiketten. 
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30. Behörig myndighet skall framför allt säkerställa att bandel mellan medlemsstatema med köttprodukter och med 
de produkter som avses i direktiv 88/657/EEG och som hereils av det färska kött som avses i artikel 5 c-h i 
direktiv 64/433/EEG inte förekommer. 

KAPITEL V 

INNER- OCH YTfERFÖRPACKNING AV KÖTTPRODUKTER 

31. Emballering och paketering skall äga rum under tillfredsställande hygieniska förhållanden i lokaler som är 
avsedda för detla ändamil. 

32. Innter- och ytlerförpackningar skall uppfylla alla bygienregler, och framför allt 

inte vara sädana att de negativt påverkar köuproduktemas organoleptiska egenskaper. 

inte kunna överföra ämnen som är skadliga för människors hälsa till kötlproduktema. 

vara tillräckligt starkt för att effektivt skydda köttproduktema. 

33. Inneremballaget fär inte äteranvändas för köuprodukter med undantag av vissa speciella typer av lergods och 
glasbehållare, vilka fär återanvändas efter det att de effektivt rengjorts och desinfekterats. 

34. Produktion av kötlprodukter och emballering och paketering tär äga rum i samma lokal p1 följande villkor: 

a) Lokalen skall vara tillräckligt stor och vara utrustad s1 att hygienen garanteras. 

b) Förpacknings- och emballeringsmaterialet skall inneslutas i ett förseglat skyddshölje omedelbart efter 
tillverkningen. Della hölje skall skyddas under transport till anläggningen och förvaras under hygieniska 
förhållanden i en avskild lokal pil anläggningen. 

c) Lokalerna för lagring av förpackningsmaterialet skall vara fria frän damm och skadedjur och inte ha någon 
luftförbindelse med lokaler som rymmer ämnen som kan förorena farskt kött och produkter som avses i 
direktiv 88/657/EEG eller kötlprodukter. Förpackningsmaterial skall inte placeras direkt på golvet. 

d) Kartongerna skall resas under hygieniska förhållanden innan de förs in i lokalen. Eman färgöra undantag 
frän detla krav när det gäller automatisk resning av kartonger, under förutsättning att det inte finns någon 
risk för förorening av köuprodukter. 

e) Kartongerna skall föras in i lokalen under hygieniska förhållanden och användas utan dröjsmäl. De fär inte 
hanteras av personal som hanterar oemballerat farskt kötl eller kötlprodukter. 

l) Omedelbart efter paketeringen skall köttprodukterna placeras i lagerlokaler som är avsedda för deua 
ändamål. 

35. Tillverkaren skall för att underlätla kontrollen säkerställa au, förutom den information som krävs i direktiv 
79/112/EEG, följande information är väl synlig och läslig p1 emballaget eller under de förbållanden som 
fastställs i punkt 26 på kötlproduktemas etikeu: 

Det djurslag som kötletkommer ifrån om detla inte klart framgär av varubeteckningen samt om olika 
djurslag blandats andelen av varje djurslag. 

Uppgift som gör att sändningen kan identifieras. 

Beredningsdag om förpackningen inte är avsedd för den enskilde konsumenten. 

Ingrediensförteckning med kryddor och andra livsmedelsråvaror. 

KAPITEL VI 

MÄRKNING OCH ETIKETTERING 

36. Köuprodukternaskall ha ett kontrollmärke. Märkningen skall utföras under behörig myndighets ansvar vid 
produktionen eller omedelbart därefter och fasstas på en väl synlig plats. Märket skall vara läsligt, outplänligt 
och dess bokstäver skall vara lätla att urskilja. Märket skall fastas p1 produkten eller på emballaget om 
köttprodukten är individuellt emballerad eller fastas på en etiketl som sätts p1 emballaget i enligbet med punkt 
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39 b. Om en köttprodukt dock är individuellt emballerad och förpackad räcker det att märket fästs p1 
ytterförpackningen, 

37. Om köttprodukter som är märkta i enlighet med punkt 36 därefter placeras i en storförpackning, skall märket 
även fästas pä denna. 

38. Genom undantag frän punktema 36 och 37 behöver dock inte köttprodukter i sändningar på pall avsedda för 
vidare bearbetning eller emballering pi en godkänd anläggning inte märkas under förutsättning 

att de berörda sändningarna som innehäller köttprodukter är försedda med kontrollmärket p1 yttersidan i 
enligbet med punkt 39 a, 

att den anläggning som levererar produkter för ett särskilt register som utvisar hur mycket köttprodukter 
som sänds iväg i enlighet med detta punkt samt deras art och ursprung, 

att den mottagande anläggning för ett särskilt register som utvisar hur mycket köttprodukter som tas emot 
enligt denna punkt samt deras art och ursprung, 

att märkningen förstörs först när sändningen öppnas under överinseenda av behörig myndighet, 

att destinationsorten för köttprodukterna är klart angiven på yttersidan av kartongen utom när den är 
genomskinlig liksom även hur de avses användas. 

Om en sändning kartonger finns i ett genomskinligt ytteremballage, är det dock inte nödvändigt att märka 
ytteremballaget si länge kontrollmärket pi kartongerna syns tydligt genom ytteremballaget 

39. a) Kontrollmärket skall vara ovalt och innehälla följande uppgifter: 

i) antingen 

överst: 

avsändarländemas beteckningar med versaler, d.v.s. B/D/DK/EIJESPIRIJIIUNUP/UK följt av 
anläggningens statskontrollnummer, 

nederst: 

en av följande förkortningar: CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOF, 

ii) eller 

i övre delen namnet pi avsändariandet med versaler, 

i mitten anläggningens statskontrollnummer, 

i nedre delen en av följande förkortningar CEE, EEC, EEG, EOK, EWG, EOF, 

b) kontrollmärket får anbringas på produkten elleremballaget ellerytterförpackningen genom en bläckstämpel 
eller brännmärke eller det kan tryckas eller anbringas på en etikett. Om det anbringas på förpackningen, 
skall kontrollmärket förstöras när förpackningen öppnas. Att detta kontrollmärke inte förstörs kan 
accepteras endast om kartongen förstörs när den öppnats. När det gäller hermetiskt förslutna beh11lare skall 
kontrollmärket anbringas på ett outplänligt sätt antingen pi locket eller pi behällaren. 

c) kontrollmärket får även bestå av en platta av tåligt material som inte går att ta bort och som helt uppfyller 
hygienkraven och innehäller den information som anges i punkt a. 

KAPITEL VII 

SUNDHETSINTYG 

40. Originalet av det sundhetsintyg som skall åtfölja köttprodukter, med undantag av de produkter som avses i 
artikel 3.1.9, andra meningen, under transport till mottagarlandet skall utfärdas av behörig myndighet då 
köttprodukterna lastas. 

Det skall till form och innehåll följa mallen i bilaga C. Det skall i vart fall vara avfattat p1 mottagarlandets 
språk och det skall innehålla den fastställda informationen. Det skall upprättas på ett enda blad. 

31.12.88 
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KAPITEL VIll 

lAGRING OCH TRANSPORT 

41. Köttprodukter skall förvaras i sådana lokaler som avses i bilaga B, kapitel !.l a eller i ett godkänt kyl- och 
fryslager i enlighet med direktiv 64/433/EEG. 

Köttprodukter som kan förvaras vid rumstemperatur får förvaras i lager som är belägna utanför anläggningar 
som är godkända för produktion av köttprodukter under förutsättning att sådana lager är godkända av behöriga 
myndigheter och uppfyller kraven motsvarande de som avses i detta direktiv. 

42. Köttprodukter för vilka förvaringstemperaturer anges i enlighet med artikel 4 skall förvaras vid dessa 
temperaturer. 

43. Köttprodukter skall transporteras sä att de skyddas under transporten frän allt som kan vara f6rorena eller skada 
dem, varvid även transportens längd, transportmedlenn samt väderleksförhållandena skall beaktas. 

44. Köttprodukter skall vid behov transporteras i kylfordon så att de temperaturer som anges i enlighet med artikel 
4 inte överskrids. 
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BILAGA B 

KAPITEL I 

SÄRSKILDA BESfÄMMELSER FÖR GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGAR SOM 
TILLVERKAR KÖTTPRODUKTER 

1. Förutom de allmänna bestämmelserna som fastställts i bilaga A, kapitel I skall anläggningar där man 
producerar och emballerar köttprodukter som minimikrav ha 

a) senast den 31 december 1992: lämpliga lokaler som är tillräekligt stora för separat lagring: 

i) i kyla 

av färskt kött enligt artikel 2 b ii och köttberedningar enligt 2 c, 
av annat kött och andra köttberedningar än de som avses i första strecksatsen, 

il) vid rumstemperatur eller när det är lämpligt i kyla 

av köttprodukter som uppfyller kraven i detta direktiv, 
av andra produkter som helt eller delvis består av kött, 

b) fr.o.m. senast den l januari 1993 lämpliga lokaler som är tillräekligt stora för separat lagring, 

i) i kyla av farskt kött och köttberedningar, 

il) i rumstemperatur eller vid behov i kyla 

av de köttprodukter som uppfyller de krav som fastställts i detta direktiv, 
av andra produkter som helt eller delvis består av färskt kött, 

c) en eller flera lämpliga lokaler som är tillräekligt stora för tillverkning och emballering, 

d) en låsbar lokal för förvaring av vissa ingredienser såsom tillsatser, 

e) en lokal för paketering om inte de villkor som fastställts i bilaga A, kapitel V, punkt 34 är uppfyllda samt 
för expediering, 

f) en lokal för förvaring av emballerings- och förpackningsmaterial, 

g) en lokal för rengöring av flyttbar utrustning såsom krokar och behållare och en lokal eller ett sklp för 
förvaring av medel och utrustning för rengöring och underhåll. 

2. Beroende pl vilken sorts produkt som berörs skall anläggningen ha 

a) en lokal, eller om inte finns någon risk för förorening, ett utrymme där kartongerna tas bort, 

b) en lokal, eller om det inte finns någon risk för förorening, ett utrymme för upptining av färskt kött, 

c) en styckningslokal, 

d) en lokal där behållare fylls före värmebehandling, 

e) en lokal 

för kokning (utrustning för värmebehandling skall utrustas med en termograf eller en fjärrtermograf), 

för aulaklavering (autoklaverna skall förses med en termograf eller en fjärrtermograf och en 
direktläsande kontrolltermometer. Autoklaverna skall även förses med en manometer). 

f) en lokal för nedsmältning av fen, 

g) en lokal eller speciell utrustning för rökning, 

h) en lokal för torkning och mognadslagring, 

i) en lokal för avsaltning, blötläggning eller annan behandling av tarmar, 

j) en lokal för förberedande rengöring av livsmedel som behövs för tillverkning av köttprodukter, 

31.12.88 
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k) en lokal för konservering, vid behov med luftkonditionering, som gör det möjligt att bllla den temperatur 
som föreskrivs i punkt 22 i kapitel Il i bilaga A, 

J) vid behov en lokal för förberedande rengöring av de köttprodukter som skall skivas eller styckas och 
emballeras, 

m) en lokal, vid behov försedd med luftkonditionering, för skivning eller styckning och för emballering av 
köttprodukter som skall säljas färdigförpackade, 

n) en anordning för att forsla tomma burkar på ett hygieniskt sätt till produktionslokalen, 

o) en apparat som gör det möjligt att nogrant rengöra behållare omedelbart innan de fyllls, 

p) en apparat för att tviilla behållare i vatten av dricksvattenkvalitet som är tillrackligt hett för att ta bort fett 
efter det att behållarna slutits hermetiskt och före autoklavering, 

q) en lämplig lokal eller utrymme för kylning eller torkning av behållarna efter värmebehandling, 

r) anordningar för odling av prover som tagits från köttprodukter som är förpackade i hermetiskt förslutna 
behållare, 

s) lämpliga anordningar för att kontrollera om behållaren är hermetiskt förslutna och oskadade. 

Under förutsättning att den utrustning som används inte kan ha någon skadlig inverkan på färskt kött eller 
köttprodukter får dock samma lokal användas för de moment som skall utföras i de separata lokaler som avses i 
e och f. 

De moment som utförts i de lokaler som avses i c, d. e, g och m får utföras i den lokal som avses i punkt l c, 
under förutsättning att installationerna utgör en enda cykel med maslciner med löpande produktflöden utan avbrott 
i arbetet och garanterar att övriga krav i detta direktiv är uppfyllda samt att det inte fmns någon risk för förorening 
av det färska köttet eller köttprodukterna. 

KAPITEL Il 

SÄRSKILDA BESfÄMMELSER RÖRANDE IJERMETISKT FÖRSLUTNA BEHÅLLARE 

Utöver de allmänna bestänunelsema skall de anläggningar där man tillverkar köttprodukter i hermetiskt förslutna 
behållare uppfylla följande krav: 

l. Behörig myndighet skall beträffande köttprodukter i hermetiskt förslutna behållare att säkerställa 

a) att produktionschefen eller ägaren till anläggningen eller dennes företrädare genom provtagning 
kontrollerar 

att en produktionsmetod tillämpas på de köttprodukter som är avsedda att lagras vid rumstemperatur 
som resulterar i en Fe- värde som är lika med eller överskrider 3,00 eller i medlemsstater där detta 
värde inte vanligen används en kontroll av behandlingen med hjälp av ett sjudagars inkubationsprov 
vid 37"C eller ett tio dagars prov vid 35•c, 

en lämplig värmebehanling tillämpas fastställd på basis av representativa kriterier såsom upphettnings
tid, temperatur, rörelse under upphettning, fyllning etc. 

att tomma behållare uppfyller produktionsnormema, 

att kontroller av den dagliga produktionen utförs med i förväg fastställa intervaller för att säkerställa 
att förslutningen är effektiv, 

att nödvändiga kontroller utförs för att säkerställa att ky )vattnet innehåller rester av klor efter 
användning. Medlemsstaterna får dock bevilja undantag från detta krav om vattnet uppfyller kraven 
i direktiv SOn78/EEG, 

att inkubationsprov utförs på köttprodukter i hermetiskt förslutna behållare som har genomgått 
värmebehandling i enlighet med första strecksatsen, 

ett särslciljande märke sätts på behållarna så att de köttprodukter som tillverkats samtidigt och under 
samma förhållanden kan identifieras, 
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b) att produkter i hermetiskt förslutna be hällare tas bort frän värmekanunaren vid tillräckligt hög temperatur 
så att snabb fuktavdunstning säkerställs och de skall inte vidröras med händerna tills de är helt torra, 

c) att konservburkar som verkar innehälla gas genomgir ytterligare undersökning, 

d) att termometrarna på vännekarnmaren skall kontrolleras mot kalibrerade termometrar, 

2. Behillare skall 

kastas om de är skadade eller dåligt gjorda, 

medelbart regngörs noggrant innan de fylls med hjälp av den rengöringsutrustning som avses i kapitel I, 
punkt 2 o. Det är inte tillåtet att använda stillastilende vatten, 

vid behov rinna av under tillräckligt läng tid efter rengöring men före fyllning, 

vid behov tvättade i vatten av dricksvattenkvalitet som är tillräckligt hett för att vid behov ta bort fett efter 
det att de har förslutits hermetiskt men före au toklavering med hjälp av den utrustning som avses i kapitel 
I, punkt 2 p, 

kylas efter upphettning i vatten som uppfyller kraven i punkt l a sjätte strecksatsen, 

hanteras pi sådant sätt före och efter värmebehandling att varje typ av skada eller förorening undviks. 

3. Medlemsstatema fir tillåta att man tillsätter vissa ämnen till det vatten som används i autoklavernar för att 
förhindra korrosion av burkarna och för att avhärda och desinfektera vattnet. En förteckning över dessa ämnen 
skall upprättas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 18. 

4. Medlemsstatema filt tillåta att vatten som cirkulerar används för kylning av värmebehandlade behillare. Sldant 
vatten skall filtreras och antingen ha behandlats med klor eller genomgå någon annan behandling som godkänts 
i enligbet med det förfarande som fastställts i artikel 18. Syftet med en sådan behandling är att göra så att det 
cirkulerande vattnet skall uppfylla de normer som fastställts i bilaga l E till direktiv son78/EEG så att det inte 
kan förorena produktema och inte utgör en risk för människors hälsa. 

Vattnet skall cirkulera i slutna rörledningar så att det inte kan användas till andra ändarnil, 

5. Om det inte finns någon risk för förorening fir det vatten som används till att kyla behillare och vatten frän 
autoklaverna användas i slutet av arbetsperioden för att rengöra golven. 

KAPITEL m 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PRODUKTION AV FÄRDIGLAGADE RÄTTER 

Förutom de allmänna bestämmelserna i bilaga l, kapitel I och beroende på vilken sorts produktion som bedrivs 
gäller följande bestämmelser: 

l. a) Om produktionen av fardiglagade rätter inte äger rumi den lokal som skall användas för det ändamilJet 
enligt kapitel I.l c, skall anläggningen ha en separat lokal för produktionen av flirdiglagade rätter, 

b) Tillverkning av flirdiglagade rätter skall äga rum under temperaturkontroll. 

2. a) Produktionschefen eller ägaren till anläggningen eller dennes representant skalllåta utföra en regelbunden 
kontroll av den allmänna hygienen vid produkiion på hans anläggning frarnför allt genom mikrobiologiska 
kontroller i enlighet med fjärde stycket. 

Dessa kontroller skall omfatta redskap, utrustning och maskiner i alla led av produktionen och beroende 
på vilken sorts tillverkning det är fråga om, på produkterna. 

Han skall pi begäran av ett offentligt organ kunna informera behörig myndighet eller kommissionens 
veterinära experter om vilka kontroller som gjorts i detta syfte tillsammans med namnet på det 
undersökande laboratoriet om det behövs samt om hur ofta de utförts och resultatet därav. 

Vilka kontroller som skall utföras och hur ofta skall liksom provtagningsmetoderna och metoderna för 
bakteriologisk undersökning föreskrivas i allmänna hygienregler som skall fastställas enligt förfarandet i 
artikel 18. 
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b) Behörig myndighet skall regelbundet analysera resultaten av de kontroller som föreskrivs i a. Myndigbeten 
får på grundval av denna analys låta utföra ytterligare mikrobiologiska undersökningar i alla 
produktionsled eller på produkterna. 

Resultaten av dessa analyser skall skrivas ned i en rapport. Produktionschefen skall underrättas om 
slutsatserna och rekommendationerna i denna och han skall se till att man rättar till de brister som noterats 
i syfte att förbättra hygienen. 

3. Färdiglagade rätter som har tillagats och som är avsedda för direkt försäljning till konsumenterna skall 
dessutom 

förpackas omedelbart före eller efter tillagning, 

efter tillagning och förpackning snabbt kylas ned i ett isolerat utrymme som uppfyller hygieniska krav, 

kylas ned till en kärntemperatur på + to•c två timmar efter tillagningens slut, 

vid behov frysas eller djupfrysas omedelbart efter det att de har kylts ned, 

4. Färdiglagade rätter skall etiketteras i enlighet med direktiv 79/118/EEG. Ingrediensförteckningen skall enligt 
detta direktiv inbegripa en förteckning över de djurslag som ingår. 

5. Fardiglagade rätter skall mycket tydligt ha tillverkningsdatum på en av yttersidorna på emballaget förutom de 
uppgifter som redan angivits. 
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BILAGA C 

SUNDHETSINTYG FÖR KÖTTPRODUKTER1 AVSEDDA FÖR EN MEDLEMSSTAT l EEG 

No23 
••••••••••••••••••••• 

Avsändarlar.d 

Departement 

Myndighet ....................................................................... . 

Referens> ........................................................................ . 

I. Köttprodukternas identitet 

Produkter tillverkade av kött av 
(djurslag) 

Typ av produkter': 

Typ av förpackning: 

Antal separata artiklar eller förpackningar: ............................................. . 

Temperatur vid förvaring och transport': .............................................. . 

H1llbarhetstid': 

Nettovikt: .................................................................... . 

II. Köttprodukternas ursprung 

Adresser och statskontrollnummer p1 de godkända produktionsanläggningarna' 

Vid behov: 

Adresser och statskontrollnummer av godkända kyl- och fryslager' 

III. Köttprodukternas destination 

Köttprodukterna skall sändas frän: 
(lastningsplats) 

till: 
(mottagarland) 

med följande transportmedel63
: 

Avsändarens namn och adress: 

Mottagarens namn och adress: 

enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 77/99/FEG. 
frivilligt 
om lossning och lastning sker på en anläggning eller p1 ett godkänt kyl- eller fryshus skall behörig myndigbet 
komplettera intyget (registreringsnummer, datum, ort, stämpel och namnteckning). 
ange joniserande str1Ining av medicinska skäl. 
skall kompletteras om sådan angivits i enlighet med artikel 4 i direktiv 77/')9/FEG. 
ange nummer eller registreringsnummer Gärnväg, vagnar och lastbilar), flightnummer (flyg) eller namn (båt). 
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IV. SUNDHETSINTYG 

l. Undertecknad intygar 

Stärnpel 

a) att de ovan beskrivna köttprodukterna har tillverkats av färskt kött eller köttprodukter under 
förhållanden som uppfyller de krav som faststälUs i direktiv 77199/FEG 

b) att köttprodukter, inneremballage ellerytterförpackningar har/har inte' behandlats i enlighet med bilaga 
B, kapitel I a, första strecksatsen i direktiv 77/99/EEG, 

c) att dessa köttprodukter, inneremballage eller ytterförpackning bar ett kontrollmärke som intygar att 
de kommer frän en godkänd anläggning', 

d) att transportfordonen och utrustningen samt förhållandena fvid lastning av denna sändning uppfyller 
de hygienkrav som fastställts i direktiv 77/99/FEG, 

e) att det färska grisköttet som använts i produktionen av köttprodukter har/har inte' I genomgltt 
trikinundersökning. 

Utfärdat i. .................. den 
(ort) (datum) 

(Namnteckning) 

(Namn med versaler) 

stryk det som inte är tillämpligt 

Nr L 382/39 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 21 mars 1989 

om ändring av direktiven 72/462/EEG och 77 /99/EEG för att beakta 
införandet av regler om hälsovård och djurhälsa som skall gälla 

vid import av köttprodukter från trctije land 

(89/227 /EEG) 

EUROPEisKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT FÖUANDE DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', 

med beaktande av följande: 

Nr L 93/25 

Rådet har träffat överenskommelser rörande handeln med köttprodukter mellan medlemsstaterna beträffande hygienkrav genom 
direktiv 77!99/EEG4

, i dess lydelse enligt direktiv 88/658/EEG', 

Rådet har träffat överenskommelser rörande handeln med köttprodukter mellan medlemsstaterna beträffande djurhälsokrav genom 
direktiv 80/215/EEG6

, i dess lydelse enligt direktiv 88/660/EEG', 

Det är nödvändigt med överenskommelser på gemenskapsnivå som gäller för import av köttprodukter från tredje land. 

I avvaktan på att hygienregler på gemenskapsnivå träder i kraft bör kött av fjäderfä och vilt undantas från detta direktivs räckvidd. 

EGT Nr C 286, 25.10.1984, s. 5. 
EGT Nr C 175, 15.7.1985, s. 301. 
EGT Nr C 87, 9.4.1985, s. 6. 
EGT Nr L 26, 31.1.1977, s. 85. 
EGT Nr L 382, 31.12.1988, s. 15. 
EGT Nr L 47, 21.1.1980, s. 4. 
EGT Nr L 382, 31.12.1988, s. 35. 
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l detta sammanhang bör kraven för människors och djurs hälsa enligt vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter fastställas. 

Direktiv 72/462/EEG• i dess lydelse enligt direktiv 88/289/EEG9
, har fastställt de krav som gäller vid import av färskt kött från vissa 

tredje land eller delar därav. Samrna kriterier får tillämpas på import av köttprodukter. 

Allmänt sett skall de regler för djurhälsa och hälsovård som skall tillämpas vid import från tredje land minst motsvara de som 
fastställts i direktiven 77 /99/EEG och 80/215/EEG. 

Man bör fastställa att färskt kött avsett för produktion av köttprodukter skall komrna från godkända anläggningar. Sådana anläggningar 
skall uppfylla de krav som finns fastställda i direktiv 72/462/EEG. 

Man bör fastställa att köttprodukter skall komrna från godkända anläggningar. Dessa skall uppfylla de krav som fastställts i direktiv 
77/99/EEG. 

För att kontrollera att bestämmelserna i detta direktiv följs av det exporterande tredje landet är det nödvändigt att på dem tillämpa 
de besiktningsregler som fastställts i direktiv 72/462/EEG och särskilt det system för inspektion på platsen av gemenskapens 
veterinära experter och besiktningar vid ankomsten till gemenskapens territorium. 

EGT Nr L 302, 31.12.1972, s. 28. 
EGT Nr L 124, 18.5.1988, s. 31. 
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Uppvisandet av ett djurhälsointyg och ett sundhetsintyg som upprättats av en besiktningsveterinär i det exporterande tredje landet 
är det bästa sättet att säkerställa att en leverans av köttprodukter får tillåtas importeras. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Direktiv 72/462/EEG skall ändras på följande sätt: 

l. Titeln ersätts med följande: 

"Rådets direktiv av den 12 december 1972 om frågor om hygien- och veterinärbesiktning vid import av nötkreatur och svin och 
fårskt kött eller köttprodukter från tredje land". 

2. Artiklarna l till 4 skall ersättas med följande: 

"Artikel l 

l. Detta direktiv skall tillämpas på import från tredje land av 

- nötkreatur och svin för uppfödning, till verkning eller slakt, 

- iarskt kött från tamdjur av följande djurslag: Nötkreatur (inklusive buffel), svin, får och get och från tama hästdjur, 

- vad gäller artikel 3 fårskt kött av vilda klövdjur och vilda hästdjur så vitt detta berör tillåten import från vissa tredje land, 

- köttprodukter tillverkade av färskt kött enligt definition i den andra strecksatsen med undantag av fårskt kött som avses i 
artikel 5 i direktiv 64/433/EEG och i motsvarande bestämmelser i artikel 20 i direktiv 72/462/EEG. 

2. Detta direktiv skall inte gälla följande: 

a) Djur endast avsedda som betes- och dragdjur tilWilligtvis i närheten av gemenskapens gränser, 

b) Kött och köttprodukter utöver de som avses i e som utgör del av resandens personlig bagage och som är avsedda för deras 
personliga bruk såvida mängden som transporteras inte överstiger l kg per person och under förutsättning att de kommer från 
tredje land eller del av detta som förekommer på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3 och från vilket 
import inte är förbjuden enligt artikel 28. 

c) Kött och köttprodukter andra än de som avses i e som sänds som småpaket till privatpersoner, under förutsättning att sådant 
kött 



389L0227/S 

Nr L 93/28 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 6.4.89 

och köttprodukter inte importeras yrkesmässigt, att mängden inte överstiger l kg och att de kommer från tredje land eller del 
av det som förekommer på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3 och från vilket import inte är förbjuden 
enligt artikel 28. 

d) Kött och köttprodukter för konsumtion av besättning och passagerare ombord på transportmedel som går i internationell trafik. 

Om sådant kött och köttprodukter eller köksavfall av dessa lastas av, skall de förstöras. Det är dock inte nödvändigt att 
förstöra kött eller köttprodukter när de överförs direkt eller efter att tillfålligt ha placerats under tullkontroll från ett 
transportmedel till ett annat. 

e) Om kvantiteter på högst ett kg köttprodukter som har genomgått värmebehandling i en hermetiskt försluten behållare till ett 
Fovärde på 3,00 eller mer 

i) utgör en del av resandens personliga baggage och avsett för deras personliga konsumtion, 

ii) skickas som småpaket till privatpersoner, under förutsättning att sådana köttprodukter inte importeras yrkesmässigt. 

Artikel 2 

För detta direktiv skall man vid behov tillämpa de definitioner som ges i artiklarna 2 i direktiven 64/432/EEG, 64/433/EEG och 
i rAdets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om frågor rörande hygien- och veterinärbesiktningar vid import av 
nötkreatur och svin samt färskt kött från tredje land', alla dessa direktiv i deras lydelse enligt direktiv 87/489/EEG2

, och enligt 
rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienfrågor som påverkar handeln med köttprodukter, mellan 
medlemsstaterna i dess lydelse enligt direktiv 88/658/EEG', 

Definitionerna för fjäderfåkött i artikel l i direktiv 71/118/EEG skall dock inte gälla för detta direktiv. 

Dessutom 

I detta direktiv avses med 

a) besiktningsveterinär : den veterinär som utses av behörig central myndighet i en medlemsstat eller tredje land, 

b) mottagarland : den medlemsstat till vilken djur, färskt kött eller köttprodukter skickas från tredje land, 

c) tredje land : ett land i vilket direktiven 64/432/EEG, 64/433/EEG och 77 /99/EEG inte tillämpas 
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d) import : införande på gemenskapens territorium av djur, fårskt kött eller köttprodukter från tredje land, 

e) anläggning :en officiellt kontrollerad jordbruksanläggning, industriell eller kommersiell anläggning på tredje lands territorium 
där djur föds upp, används för avel eller slakt regelbundet hålls eller föds upp, 

f) epizootifritt område : ett område på vilket i enlighet med officiella slutsatser djuren inte har lidit av någon av de 
smittsjukdomar eller infektionssjukdomar som förekommer på den förteckning som upprättats i enlighet med det förfarande 
som fastställts i artikel 29 under en viss period och inom en viss radie som skall fastställas i enlighet med samma förfarande. 

EGT Nr L 302, 31.12.1972, s. 24. 
EGT Nr L 280, 31.10.1987, s. 28 
EGT Nr L 26, 31.1.1977, s. 85. 
EGT Nr L 382, 31.12.1988, s. 15. 

Artikel 3 

1. Rådet skall på förslag av kommissionen upprätta en förteckning över länder eller delar av dessa från vilka medlemsstaterna 
skall tillåta import 

- av nötkreatur och svin för uppfödning, avel eller slakt, 

av färskt kött från tamdjur av följande djurslag: 
nötkreatur (inklusive buffel), svin, får och get eller tama hästdjur och köttprodukter som framställts av eller med detta kött, 

- av färskt kött av vilda klövdjur och hästdjur, 

med beaktande av hygiensituationen i dessa länder eller delar av dessa. 

Denna förteckning kan kompletteras eller ändras i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 30 särskilt vad beträffar 
upprättandet av positioner rörande köttprodukter med vid behov en hänvisning till djurslag och i det fall som avses i artikel 21 
a 2 till den behandling som krävs. 

2. Når man beträffande både nötkreatur och svin, fårskt kött och köttprodukter skall besluta huruvida ett tredje land eller del 
av det får förekomma på den förteckning som avses i första stycket skall man särskilt beakta följande: 

a) slaktenhetens hälsostatus, övriga tamdjur och vilddjur i det tredje landet där man särskilt beaktar exotiska djursjukdomar och 
den omgivande hälsosituationen i det landet som skulle kunna riskera människors och djurs hälsa i medlemsstaterna. 

b) Den regelbundenhet och snabbhet med vilken det tredje landet ger information om förekomsten av infektionssjukdomar eller 
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smittsamma djursjukdomar på dess territorium, särskilt de sjukdomar som förekommer på förteckningarna A och B hos det 
internationella kontoret för epizootiska sjukdomar. 

c) Landets regler om prevention och kontroll av djursjukdomar. 

d) strukturen för de veterinära organen i landet och deras befogenheter. 

e) Organisation och genomförande av åtgärder för att förhindra och kontrollera infektions- och smittsjukdomar hos djur. 

f) Landets lagstiftning om användning av ämnen, särskilt lagstiftning rörande förbud eller tillstånd för ämnen, distribution och 
saluhållande av dessa samt regler gällande administration och kontroll. 

3. När det rörande köttprodukter gäller att fatta ett beslut huruvida ett land eller del av det kan förekomma på den förteckning 
som avses i första stycket, skall man beakta bl. a. de garantier som ges av tredje land beträffande hälsa för djur och människor. 

4. Den förteckning som avses i första stycket och alla ändringar till denna skall offentliggöras i Europeiska gemenskapens 
offentliga tidning. 

Artikel 4 

1. I enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 29 skall en eller fler förteckningar upprättas över anläggningar från vilka 
medlemsstaterna får tillåta import av fårskt kött eller köttprodukter. I enlighet med närmare genomföranderegler som skall 
upprättas av kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel30, får förteckningen eller förteckningarna ändras 
eller kompletteras av kommissionen i linje med resultatet av de besiktningar som föreskrivs i artikel 5. Kommissionen skall 
dessförinnan ha underrättat medlemsstaterna om resultaten. 

I händelse av svårigheter skall ärendet tas upp i kommitten i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 29. 

Före den 1 januari 1990 skall rådet se över dessa bestämmelser på grundval av en rapport från kommissionen. 

2. När man beslutar huruvida ett slakteri, en styckningsanläggning eller en anläggning där man producerar köttprodukter eller 
ett kyl-och fryshus som ligger utanför ett slakteri, en styckningsanläggning eller en produktionsanläggning iar förekomma på 
en av de förteckningar som avses i första stycket, skall man särskilt beakta följande: 

a) De garantier som tredje land kan ge för att följa detta direktiv. 

b) Tredje lands förordningar om att ge slaktdjur något ämne som kan påverka köttets eller köttprodukternas tjänlighet. 
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c) När det gäller färskt kött överensstämmelse i varje enskilt fall med detta direktiv och med bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG. 

Avvikelser skall dock tillåtas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 29 i detta direktiv från andra, tredje och 
fjärde strecksatserna i punkt 13 c och punkterna 24 och 41 c i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG om det berörda tredje landet 
ger liknande garantier. I så fall skall hygienkrav som inte är mindre stränga än de som finns i den bilagan krävas från fall 
till fall i överensstämmelse med det förfarandet. 

d) Beträffande köttprodukter överensstämmelse i varje enskilt fall med bestämmelserna i detta direktiv och med relevanta 
bestämmelser i bilagorna A och B till direktiv 77/99/EEG. 

e) Organisationen av köttbesiktningsorgan i tredje land, detta organs befogenheter och den kontroll det underkastas. 

3. Ett slakteri, en styckningsanläggning, en produktionsanläggning för köttprodukter eller ett kyl-och fryshus som är belägna 
utanför ett slakteri, en styckningsanläggning eller en produktionsanläggning får inte förekomma på förteckningen eller 
förteckningarna som avses i första stycket om den inte är belägen i ett av de tredje land eller delar av detta på den förteckning 
som avses i artikel 3.1 och om den dessutom har officiellt godkänts för export till gemenskapen av behöriga myndigheter i tredje 
land. För ett sådant godkännande gäller följande krav: 

a) ÖVerensstämmelse med berörda bestämmelser i bilaga l till direktiv 64/433/EEG eller bilagorna A och B respektive till 
direktiv 77 /99/EEG, 

b) Ständig övervakning av en besiktningsveterinär i tredje land. 

4. Den eller de förteckningar som avses i första stycket och alla ändringar till dessa skall offentliggöras 
gemenskapens officiella tidning . n 

3. Följande stycke läggs till artikel 19: 

"Första stycket skall tillämpas på samma sätt på köttprodukter." 

4. Följande kapitel IV skall införas efter artikel 21: 

"KAPITEL IV 

Import av köttprodukter 

Artikel 21 a 

l. Utan att det påverkar andra stycket skall köttprodukterna ha beretts helt eller delvis av färskt kött 

18 321232Q LIITE Pri. 

Europeiska 
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- som uppfyller kraven i artiklarna 14 och 15 och alla särskilda djurhälsokrav som fastställts i enlighet med artikel 16 eller 

- som härrör från en medlemsstat under förutsättning att sådant farskt kött 

i) uppfyller kraven i artiklarna 3 och 4 i direktiv 80/215/EEG utan att det påverkar kraven i artiklarna 7 och 10 i det 
direktivet, 

ii) har sänts iväg under veterinärkontroll till produktionsanläggningen antingen direkt eller efter föregående lagring på ett 
godkänt kyl- och fryshus, 

iii) före förädlingen har genomgått besiktning av en besiktningsveterinär för att säkerställa att sådant farskt kött fortfarande 
är lämpligt för att genomgå en förädling i enlighet med direktiv 77/99/EEG. 

2 Medlemsstaterna får dock inte vägra import av köttprodukter från tredje land eller från en del av det som förekommer under 
rubriken "Köttprodukter" på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3, men från vilket import av farskt kött inte 
är tillåten eller inte längre är tillåten under förutsättning att de berörda produkterna uppfyller följande krav: 

i) De skall komma från en anläggning som, sedan den redan har uppfyllt de allmänna villkoren för godkännande, har fått ett 
särskilt godkännande för denna typ av produkt. 

ii) De skall ha framställts av eller med farskt kött enligt definitionen i första stycket eller av kött som kommer från 
tillverkningslandet som 

skall uppfylla vissa krav hygienkrav som skall fastställas i varje enskilt fall på grundval av hygiensituationen 
tillverkningslandet i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 30, 

- kommer från ett slakteri som är speciellt godkänt för leverans av kött till den anläggning som avses i i, 

- har ett särskilt kontrollmärke som skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 29. 

iii) De skall ha genomgått en värmebehandling i en hermetiskt försluten behållare till ett Fo-värde op 3,00 eller mer. 

I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 29 får dock andra typer av behandling tillåtas på grundval av den 
djurhälsosituation som råder i det exporterande landet. 

18 321232Q LIITE Sek. 
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Artikel 21 b 

Utöver de krav som fastställts i artikel 21 a får köttprodukter som kommer från tredje land importeras till gemenskapen endast 
om de uppfyller följande krav: 

l. De skall ha framställts på en anläggning som återfinns under rubriken "Köttprodukter" på den förteckning som upprättats i 
enlighet med artikel 4. 

2. De skall komma från en anläggning som uppfyller de relevanta kraven i bilagorna A och B till direktiv 77/99/EF.G. 

3. De skall ha framställts under sådana hygienförhållanden som uppfyller kraven i kapitel U och punkterna 23 och 25 i kapitel 
III i bilaga A till direktiv 77/99/EEG. 

4. De skall ha framställts helt av 

a) rärskt kött 

i) från en anläggning som förekommer på en av de förteckningar som upprättats i enlighet med direktiv 64/433/EEG 
eller detta direktiv, 

ii) som uppfyller kraven i artiklarna 17 och 18 i detta direktiv och som dessutom uppfyller de krav som fastställts i 
punkterna 23 och 25 i kapitel III i bilaga A till direktiv 77 /99/EEG, 

b) om artikel 21 a 2 tillämpas, av kött som uppfyller de särskilda krav som fastställts för det berörda tillverkarlandet, 

c) köttprodukter som framställts på en anläggning som antingen förekommer på den förteckning som upprättats i enlighet 
med artikel 4 eller på en av de förteckningar som avses i artikel 7 i direktiv 77/99/EF.G. 

5. De skall uppfylla de allmänna villkoren som fastställts i direktiv 77/99/EEG och bl.a. 

a) skall de ha genomgått en av de behandlingar som definieras i artikel 2 d i direktiv 77/99/EEG, 

b) skall de ha genomgått besiktning av en besiktningsveterinär i enlighet med artikel IV i bilaga A till direktiv 77/99/EF.G 
och om de är hermetiskt tillslutna, besiktning i enlighet med de krav som skall fastställas i enlighet med kapitel II i bilaga 
B till direktiv 77/99/EEG. 

När besiktningsveterinären utför sådan besiktning f'ar han biträdas av assistenter som står under hans ledning. Sådana 
assistenter skall 

i) utses av behörig central myndighet i exportlandet i enlighet med gällande bestämmelser, 
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ii) ha fått tillfredsställande utbildning. 

iii) ha en ställning reglerad i lag som säkerställer att de är självständiga i förhållande till personalen på anläggningen, 

iv) inte har någon beslutanderätt rörande det slutliga resultatet av besiktningen, 

c) när det gäller emballering och paketering skall de emballeras och förpackas i enlighet med artikel V till bilaga A till 
direktiv 77 /99/EED, 

d) de skall ha en kontrollstämpel som uppfyller kraven för kontrollmärkning som fastställts i kapitel VI i bilaga A till 
direktiv 77 /99/EED med undantag av initialerna och grupperna av initialer för medlemsstaterna enligt punkt 39 a som 
skall ersättas med namnet på tredje land åtföljt av ursprungsanläggningens statskontrollnummer, 

e) de skalllagras och transporteras till gemenskapen under tillfredsställande hygienförhållanden i enlighet med kapitel VII 
i bilaga A till direktiv 77 /99/EEG och hanteras under tillfredsställande hygienförhållanden. När det gäller de köttprodukter 
som avses i artikel 4 i det direktivet skall tillverkaren beträffande besiktning klart och tydligt ange på produktens 
förpackning den temperatur vid vilken produkten skall transporteras och lagras samt den period under vilken den kan 
lagras så. 

6. De får inte ha varit föremål för någon joniserande strålning." 

5. Artiklarna 22-26 skall ersättas med följande: 

"KAPITEL V 

KRAV SOM SKALL TILIÄMPAS PÅ BÅDE KÖTT OCH KÖTTPRODUKTER 

Artikel 22 

l. Medlemsstaterna får inte tillåta import av fårskt kött eller köttprodukter utan att ett djurhälsointyg och ett sundhetsintyg som 
upprättats av en besiktningsveterinär i det exporterande landet företes. 

Dessa intyg skall 

a) upprättas på minst ett av de officiella språken i mottagarlandet och på ett av de språk den medlemsstat där de 
importbesiktningar som avses i artiklarna 23 och 24 utförs, 

b) åtfölja det fårska köttet eller köttprodukterna i original, 

c) vara avfattat på ett enda blad, 

d) upprättas för en enda mottagare. 
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I djurhälsointyget skall styrkas att det fårska köttet eller köttprodukterna uppfyller de djurhälsokrav som fastställts i detta direktiv 
och de som fastställts i enlighet med det beträffande import av färskt kött eller köttprodukter från tredje land. 

2. Sundhetsintyget skall motsvara den mall som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 29. 

Man kan enligt samma förfarande och från fall till fall besluta att detta djurhälsointyg och sundhetsintyg skall utgöra ett enda 
blad. 

3. Sundhetsintyget skall beträffande form och innehåll motsvara mallen i bilaga A och för köttprodukter mallen i bilaga C och 
utfärdas den dag då det fårska köttet eller köttprodukterna lastas i syfte att sändas iväg till mottagarlandet. 

Artikel 23 

l. Medlemsstaterna skall säkerställa att färskt kött eller köttprodukter vid ankomst till gemenskapens territorium utan dröjsmål 
underkastas djurhälsokontroll som utförs av behörig myndighet oavsett det förfarande enligt det deklarerats. 

Närmare regler som behövs för att säkerställa att den kontroll som avses i denna punkt utförs på ett enhetligt sätt skall antas i 
enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 29. 

2. Utan att det påverkar punkt 3 skall medlemsstaterna säkerställa att import förbjuds om denna kontroll visar följande: 

- Köttet eller köttprodukterna inte kommer från det område i tredje land eller från en del av det som finns på den 
förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3.1. 

- Det kött eller köttprodukter som kommer från ett tredje lands territorium eller från en del av det från vilket import är 
förbjuden i enlighet med artiklarna 14 och 28 men utan att det påverkar artikel 21 a 2. 

- Det djurhälsointyg som åtföljer köttet eller köttprodukterna överensstämmer inte med de villkor som fastställts i artikel 
22.1 och 22.2. 
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3. Medlemsstatema skall tillåta att fårskt kött eller köttprodukter från tredje land transporteras till ett annat under förutsättning 

a) att den part garanterar att det första tredje landet till vilket köttet eller köttprodukterna sänts iväg efter transitering på 
gemenskapens territorium inte under några omständigheter avvisar eller skickar tillbaka till gemenskapen det kött eller 
köttprodukter för vilka import eller transitering har tillåtits, 

b) att sådan transport dessförinnan har tillåtits av behöriga myndigheter den medlemsstat på vars territorium den 
djurhälsokontroll som avses i första punkten har utförts, 

c) att sådan transport utförs utan att varorna lastats om på gemenskapens territorium under behörig myndighets kontroll på 
fordon eller containrar som förslutits av behöriga myndigheter. Den enda hantering som är tillåten under denna transport 
är hanteringen vid ankomsten eller avfarden från gemenskapens territorium för direkt omlaststning från båt till flygplan 
till andra transportmedel eller vice versa. 

4. Alla kostnader som uppkommer enligt denna artikel skall bestridas av leverantören, mottagaren eller dennes företrädare utan 
kompensation från staten. 

Artikel 24 

1. Medlemsstaten skall säkerställa att varje leverans med fårskt kött eller köttprodukter genomgår en hygienbesiktning innan 
de släpps ut för konsument på gemenskapens geografiska territorium och en djurhälsokontroll som utförs av en besiktnings
veterinär. 

Medlemsstaterna skall säkerställa att importörerna är tvungna att ge minst två dagars varsel till det lokala organ som ansvarar 
för besiktning vid import där fårskt kött eller köttprodukter skall besiktigas och specificera köttets och köttprodukternas mängd 
och art samt den tid från vilken besiktningen får utföras. 

2. Den hygienbesiktning som avses i första punkten skall utföras genom stickprovskontroll när det gäller import som omfattas 
av artiklarna 17.1, 18.1 och 18.2 och artiklarna 21 a och 21 b. Syftet med denna besiktning skall bl.a. vara att kontrollera följande 
i enlighet med tredje stycket: 

a) Hygienintyget, att det fårska köttet eller köttprodukterna överensstämmer med det som står på intyget, kontrollmärkningen. 
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b) Hållbarhetsgrad, förekomst av smuts eller patogena ämnen. 

c) Förekomst av rester av de ämnen som avses i artikel 20. 

d) Beträffande färskt kött, slakt och styckning eller beträffande köttprodukter om produktionen har skett på anläggningar som 
godkänts för detta ändamål. 

e) Transportförhällanden. 

3. Man skall i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 29 anta de genomföranderegler som behövs för att säkerställa 
att de besiktningar som avses i första punkten utförs på ett enhetligt sätt, särskilt beträffande tillämpningen av artikel 20 och 
metoderna för analys och provperioder samt standarder. 

4. Medlemsstaterna skall förbjuda att färskt kött eller köttprodukter saluhålls om de besiktningar som avses i första punkten har 
visat 

- att det fårska köttet eller köttprodukterna inte är gänliga som livsmedel, 

- att de villkor som fastställts i detta direktiv och i bilaga l i direktiv 64/433/EEG eller bilagorna A och B till direktiv 
77/99/EEG inte har uppfyllts, 

- att ett av de intyg som avses i artikel 22 som åtföljer valje leverans inte uppfyller de villkor som fastställts i den artikeln. 

5. Om det fårska köttet eller köttprodukterna inte kan importeras, skall de returneras om det inte strider mot krav gällande djur
och människohälsa. 

Om det inte är möjligt att returnera köttet eller köttprodukterna, skall de förstöras på den medlemsstats territorium där 
besiktningen har utförts. 

Med avvikelse från denna bestämmelse och om importören eller dennes företrädare begär det, får den medlemsstat som utför 
djurhälsokontroller och hygienbesiktningar tillåta införsel for andra ändamål än livsmedel under förutsättning att det inte finns 
någon risk för människor och djur, att köttet eller köttprodukterna kommer från tredje land som förekommer på förteckningen 
som upprättats i enlighet med artikel 3.1 och att import inte är forbjuden enligt artikel 28. Sådant kött eller köttprodukter får inte 
lämna den medlemsstats territorium där köttets eller köttprodukternas slutliga destination skall kontrolleras. 
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6. I alla fall skall intygen efter de besiktningar som avses i första punkten, skrivas på så sätt att den tillåtna användningen av 
köttet och köttprodukterna klart anges. 

Artikel 25 

Färskt kött eller köttprodukter i varje leverans som en medlemsstat tillåter cirkulera fritt inom gemenskapen på basis av den 
besiktning som avses i artikel24.1 skall, när det sändas till mottagarlandet, åtföljas av ett intyg som beträffande form och innehäll 
motsvarar mallen i bilaga B. 

Detta intyg skall 

a) upprättas av behörig besiktningsveterinär på besiktningsplatsen eller på lagringsplatsen 

b) utfärdas på lastningsdagen för ivägsändning av fårskt kött eller köttprodukter till mottagarlandet, 

c) upprättas på minst ett av de officiella språken i mottagarlandet, 

d) åtfölja leveranse med farskt kött eller köttprodukter i original. 

Artikel 26 

Alla kostnader som uppstår i samband med tillämpningen av artiklarna 24 och 25 och särskilt kostnaderna för besiktning av farskt 
kött eller köttprodukter, kostnaderna för lagring och destruering av sådant kött eller köttprodukter skall bestridas av leverantören, 
mottagaren eller dennes företrädare utan ersättning från staten." 

6. Kapitel IV skall betecknas kapitel VI. 

7. I artikel 27.1, första stycket, punkt b skall ersättas med följande: 

"b) besiktningsplatser för import av fårskt kött eller köttprodukter." 

8. Artikel 28.2 skall ersättas med följande: 

"2. Utan att det påverkar artiklarna 14 och 21 a 2 skall den berörda medlemsstaten, om en infektions- och smittsjukdom bland 
djur bryter ut eller sprids i ett tredje land som förekommer på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3.1 och 
sjukdomen kan föras vidare i fårskt kött eller köttprodukter och äventyra människors och djurs hälsa i en av medlemsstaterna eller 
om djurhälsan av någon annan anledning motiverar det, förbjuda import av det köttet eller de köttprodukterna antingen de 
importeras direkt eller indirekt genom en annan medlemsstat från hela det tredje landet eller från en del av dess territorium." 
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9. Artikel 32 a skall ersättas med följande: 

"Artikel 32 a 

l. Detta direktiv skall inte tillämpas på import från tredje land av farskt kött som avses i tredje strecksatsen i artikel 1.1 eller 
köttprodukter av dessa innan de beslut som kommissionen fattat trätt i kraft i enlighet med det förfarande som fastställts i 
artikel 29 i syfte att göra nödvändiga ändringar av den förteckning som avses i artikel 3. 

2. Nationelllagstiftning gällande hälsovård skall även fortsättningsvis gälla för import av farskt kött eller köttprodukter som 
avses i första punkten från tredje land tills dess att gemenskapsregler på detta område träder i kraft." 

10. Bilaga B skall ersättas med bilagan som finns till detta direktiv. 

11. Bilaga C skall ersättas med bilagan som finns till detta direktiv. 

Artikel 2 

I avvaktan på harmoniseringen av de djurhälsoregler som skall tillämpas på farskt kött av fjäderfä och vilt kött skall import av 
fjäderfäprodukter och viltköttprodukter även fortsättningsvis omfattas av gällande nationella regler med förbehålla för de allmänna 
bestämmelserna i fördraget. 
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Artikel 3 

Artikel 17.1 i direktiv 77/99/EEG ersätts med följande: 

"1. I avvaktan på att gemenskapens bestämmelser rörande import av fjäderfäprodukter från tredje land skall införs skall 
medlemsstaterna på sådana importer tillämpa bestämmelser som inte är mer gynnsamma ön de som gäller för handeln mellan 
medlemsstaterna. • 

Artikel 4 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och förordningar som behövs för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1990. 

De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 5 

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 21 mars 1989 

På rådets vägnar 

Ordförande 

C.ROMERO HERRERA 
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BILAGA 

"BILAGA B 

MALL 

IMPORTKONTROlLINTYG FÖR FÄRSh.'T KÖTT/KÖTTPRODUKTER' IMPORTERAT FRÅN 
TREDJELAND 

Medlemsstat i vilken importkontrollen utförts 

Kontrollplats ..................................................................... . 

Typ av kött/köttprodukt1 ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Förpackning 

Antal slaktkroppar' ................................................................. . 

Antal halva slaktkroppar' ............................................................ . 

Antal kvartskroppa,.Z eller förpackningar 

Nettovikt ................................................................. · · · · · ·. · 

Ursprungsland: 

När det gäller köttprodukt 

Produkter importerade enligt artikel 14 l artikel 21 a 2 l i direktiv 72/462/EEG: 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar att det kött/köttprodukter' som beskrivs i detta intyg har kontrollerats 
vid vidareleverans. 

(Ort och datum) 

Stryk det som inte är tillämpligt 
endast för färskt kött" 

(Besiktningsveterinär) 

Nr L 93/41 
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"BILAGA C 

MALL 

SUNDHETSINTYG 

för köttprodukter1 avsedda för 

(Medlemsstatens namn) 

Nr: ......... ! 

Exporterande land: ................................................................. . 

Ministerium: 

Departement: 

Referens: 
(frivilligt) 

I. Köttprodukternas identitet 

Köttprodukt av: 
(djurslag) 

Typ av styckningsdelar: 

Typ av förpackning: 

Antal styckningsdetaljer eller förpackningar: 

Temperatur som krävs vid lagring och transport': ........................................ . 

Lagringstid': 

Nettovikt: 

II. Köttprodukternas ursprung 

De godkända anläggningarnas adresser och statskontrollnummer: 

III. Köttprodukternas destination 

Köttprodukterna skall sändas frän: 
(lastningsort) 

till: 
( destinationsland och -ort) 

med följande transportmedel': 

Leverantörens namn och adress: .................................................... . 

Mottagarens namn och adress: 
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IV. Sundhetsintyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar 

a) att de köttprodukter som beskrivs ovan, 

att den etikett som anbringats på förpackningen till de köttprodukter som beskrivs ovan, bar ett 
kontrollmärke som visar att köttprodukterna helt är beredda av färskt kött från djur som slaktats på 
slakterier som godkänts för export till mottagarlandet eller, om artikel 21 a 2 i direktiv 72/462/EEG 
tillämpas, från djur som slaktats på ett slakteri speciellt för leverans av kött för beredning enligt det 
stycket', 

b) köttprodukterna har ansetts tjänliga som livsmedel efter en veterinärbesiktning som utförts i enlighet med 
kraven i direktiv 72/462/EEG, 

c) köttprodukterna har framställts av griskött som haribar inte genomgått trikinundersökning och i det senare 
fallet genomgått kylbehandling', 

d) transportmedlen och lastningsförhållandena för köttprodukterna i denna sändning uppfyller de hygienkrav 
som fastställts för export till mottagarlandet, 

e) köttprodukterna har framställts av kött som uppfyller kraven i kapitellll i detta direktiv och de i artikel 
3 i direktiv 77/99/EEG har framställts enligt det undantag som avses i artikel 21 a 2 i direktiv 
72/462/EEG'. 

Utfärdat i 

Köttprodukter enligt direktiv 77 /99/EEG. 
frivilligt 

den 

(besiktningsveterinärens namnteckning) 

Skall.Jiompletteras när det föreskrivs enligt artikel 4 i direktiv 77/99/EEG. 
För jätnvagnsvagnar eller godsfordon skall registreringsnumret anges, för flygplan fligbtnumret och för fartyg 
namnet. 
Stryk det som inte är tillämpligt" 

Nr L 93/43 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 14 december 1988 

som fastställer kraven rör produktion av och handel med malt kött, kött i bitar som väger 
mindre än 100 gram och köttberedningar och som ändrar direktiven 64/433/EEG, 

71/118/EEG och 72/462/EEG 

(88/657/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DElTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', 

med beaktande av följande: 

Nr L 38413 

Bestämmelserna om beredning, paketering, förvaring och transport av malt kött, kött bitar på mindre än 100 gram och 
köttberedningar bör fastställas. Hygienkrav för sådant kött bör även fastställas. 

Direktiv 64/433/EEG4 i dess lydelse enligt direktiv 88/288/EEG5
, och direktiv 71/118/EEG6

, i dess lydelse enligt förordning (EEG) 
nr 3805/877

, har harmoniserat hygienreglerna för handel med färskt kött och färskt kött av fjäderfä inom gemenskapen. 

EGT Nr C 18, 23.1.1988, s. 8. 
EGT Nr C 290, 14.11.1988, s. 49. 
EGT Nr C 134, 24.5.1988, s. 8. 
EGT Nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64. 
EGT Nr L 124, 18.5.1988, s. 28. 
EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 357, 19.12.1987, s. l. 
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Direktiv 77!99/EEG8
, i dess lydelse enligt förordning (EEG) nr 3805/87 har harmoniserat hygienreglerna rörande handel med 

köttprodukter inom gemenskapen. 

De gällande direktiven skall ligga till grund vid fastställande! av regler rörande kött som är avsett som råvaror och rörande 
godkännande av anläggningar. Dessutom kan vissa bestämmelser i direktiv 64/433/EEG om handel inom gemenskapen ttllämpas på 
handel av malt kött, kött i bitar som väger mindre än 100 gram och köttberedningar. 

Så länge handeln inom gemenskapen hindras av att medlemsstaterna har olika hygienkrav för malt kött, kött i bitar som väger mindre 
än 100 gram och köttberedningar, kommer den gemensamma marknadens harmoniska funktion och framför allt den relevanta 
gemensamma organisationen av marknaderna inte att ha den önskade effekten. 

Det faktum att dessa produkter är särskilt känsliga har lett till att medlemsstaterna antagit nationella regler som gäller produkternas 
sammansättning och produktionsstandarder. Om skiljda nationella regler tillämpas på produktionen som en helhet, kan detta leda till 
att gränskontrollerna bibehålls. 

Det är därför nödvändigt att tillnärma medlemsstaternas bestämmelser rörande produktionen av sådana produkter för att undanröja 
dessa olikheter. 

För att få till st!nd en inre marknad bör man genast införa principen att de harmoniserade reglerna skall utvidgas till att avse all 
tillverkning inom gemenskapen. En sådan utvidgning skall dock vara beroende av de regler som skall fastställas för kött enligt artikel 

EGT Nr L 26, 31.1.1977, s. 85. 
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5 i rådets direktiv 88/409/EEG' av den 15 juni 1988 som fastställer de hygienregler för kött som är avsett för den inhemska 
marknaden samt av storleken på de avgifter som skall tas ut för kontroll av sådant kött i enlighet med direktiv ssn3/EEG. 

För att harmonisera de regler som tillämpas vid import på kött i bitar som väger mindre än 100 gram är det nödvändigt att ändra 
direktiv 72/462/EEG2 i dess lydelse enligt direktiv 88/289/EEG3 som reglerar importen av färskt kött så att vissa speciella krav kan 
ställas på dem. 

För att garantera att konsumenterna f'ar god information är det nödvändigt att avvika från de regler som fastställts i rådets direktiv 
79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel 
som är avsedda för den enskilde konsumenten samt om reklam för sådana livsmedel4

, i dess lydelse enligt direktiv 86/197/EEGs 

Det har fastslagits att alla medlemsstater har nationella bestämmelser som reglerar sammansättningen av de produkter som omfattas 
av detta direktiv och som begränsar användningen av tillsatser vid tillverkning av dessa produkter. Förekomsten av olika standarder 
på detta område motverkar den inre marknadens krav. Det är därför tillrådligt att fastställa maximigränser för dessa. Det är även 
lämpligt att senarelägga fastställaodet av allmänna regler för tillsatser som får användas för de aktuella produkterna tills att ett beslut 
har fattats inom gemenskapen. 

Kommissionen bör anförtros uppgiften att vidta vissa åtgärder för att genomföra detta direktiv. I detta syfte bör förfaranden fastställas 
för att införa ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom den Ständiga veterinärkommitten. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Detta direktiv fastställer de krav som skall uppfyllas för produktion av och handel inom gemenskapen med malt kött, kött i bitar som 
väger mindre än 100 gram och köttberedningar som är avsedda att förtäras direkt som livsmedel eller för industrin. 

Artikel 2 

I detta direktiv gäller följande: 

1. Definitionerna som finns i artikel 2 i direktiv 64/433/EEG, artikel 2 i direktiv 72/462/EEG och artiklarna l och 2 i direktiv 
71/118/EEG skall tillämpas vid behov. 

EGT Nr L 194, 22.7. 1988, s. 28. 
EGT Nr L 302, 31.12.1972, s. 28. 
EGT Nr L 124, 18.5.1988, s. 31. 
EGT Nr L 33, 8.2.1979, s. l. 
EGT Nr L 144, 29.5.1986, s. 38. 

19 321232Q LIITE Pri. 
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2. Följande definitioner skall tillämpas: 

a) Malt kött : beredningar som framtagits genom malning av färskt kött i bitar enligt definitionen i direktiv 64/433/EEG, 

Malt kött skall även omfatta kött som har passerat genom en köttkvarn med spiralskruv. 

b) Kött i bitar på mindre än 100 gram : färskt kött enligt definitionen i direktiv 64/433/EEG delat i bitar som väger mindre än 
100 gram. 

c) Köttberedningar : beredningar gjorda helt eller delvis av färskt kött, malt kött eller köttdelar som väger mindre än 100 gram 
och som har 

- antingen genomgått en annan behandling än den som definierats i artikel 2 a och 2 d i direktiv 77 /99/EEG, 

- eller har beretts genom att livsmedel, kryddor eller tillsatser tillförts, 

- eller har genomgått en kombination av dessa beredningsformer. 

Beredningarna får inte vara sådana att köttets cellstruktur påverkas, och produkten får inte innehålla några bemester. 

Malt kött eller kött i bitar som väger mindre än 100 gram som endast har genomgått kylbehandling skall inte anses vara 
köttberedningar. 

d) Smaktillsats : salt avsett som livsmedel, senap, kryddor och kryddextrakt, aromatiska örter och extrakt av dessa. 

e) Livsmedel : alla produkter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung som anses lämpliga som livsmedel. 

f) Förädlingsanläggning: sådan styckningsanläggning eller anläggning som tillverkar malt kött och kött i bitar som väger mindre 
än 100 gram och som uppfyller kraven i kapitel I i bilaga 1 till detta direktiv och varje anläggning som tillverkar 
köttberedningar och som uppfyller kraven i kapitel I i bilaga 1 i detta direktiv. 

g) Fristående förädlingsenhet : en förädlingsanläggning som inte är belägen i samma lokaler eller i ett annex till en anläggning 
som godkänts enligt direktiv 64/433/EEG eller 77/99/EEG och som uppfyller kraven i kapitel I i bilaga 1 till detta direktiv. 

3. Följande skall inte anses vara malt kött, kött i bitar som väger mindre än 100 gram eller köttberedningar enligt detta direktiv utan 
som köttprodukter: produktersom har genomgått en av de behandlingar som anges i artikel 2 d i direktiv 77 /99/EEG och som inte 
längre uppvisar de kännetecken som karaktäriserar färskt kött. 

Artikel 3 

1. Varje medlemsstat skall säkerställa att kött och köttberedningar enligt definitionen i artikel 2.2 sänds från dess territorium till 

19 321232Q LIITE Sek. 
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en annan medlemsstats territoiium endast om de uppfyller följande villkor: 

a) De skall ha beretts av färskt kött 

i) antingen i enlighet med direktiv 64/433/EEG eller med direktiv 71/118/EEG, 

ii) eller i enlighet med direktiv 72/462/EEG och komma från tredje land, antingen direkt eller via en annan medlemsstat. Färskt 
griskött skall ha genomgått en trikinundersökning i enlighet med artikel 2 i direktiv 77/96/EEG', 

b) De skall ha beretts på en förädlingsanläggning 

i) som uppfyller kraven i kapitel I i bilaga l till detta direktiv vare sig det är en fristående förädlingsenhet eller en anläggning 
som är belägen i eller som annex till en anläggning som redan är godkänd i enlighet med direktiven 64/433/EEG eller 
77/99/EEG 

ii) som är godkänd och som finns upptagen i de förteckningar som upprättats i enlighet med artikel 7.1. 

c) De skall ha beretts, förpackats och förvarats i enlighet med kapitlen II, III och IV i bilaga l. 

d) De skall ha inspekterats i enlighet med kapitel V och VI i bilaga l. 

e) De skall ha kontrollmärkts i enlighet med kapitel VII i bilaga l. 

f) De skall ha transporterats i enlighet med kapitel VIII i bilaga 1. 

g) Under transport till mottagarlandet skall de åtföljas av ett sundhetsintyg som uppfyller kraven i kapitel XII i bilaga l till direktiv 
64/433/EEG och som innehåller följande text: 

"Undertecknad offentlig veterinär intygar härmed att det malda kött, det kött i bitar som väger mindre än 100 gram och de 
köttberedningar (a) som anges ovan har framställts i enlighet med reglerna för tillverkning och inspektion i direktiv 88/657/EEG 
som fastställer krav för tillverkning av och handel med malt kött, kött i bitar på mindre än 100 gram och köttberedningar och 
som ändrar direktiven 64/433/EEG, 71/118/EEG och 72/462/EEG. 

a) stryk det som inte är tillämpligt 

h) Beteckningarna magert malt kött och malt kött, eventuellt i förening med namnen på de djurslag från vilka köttet härrör, får 
endast användas för sådana produkter avsedda för konsumenter som utöver de allmänna villkoren som ställs upp i kapitel III i 

EGT Nr L 26, 31.1.1977, s. 67. 
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bilaga l uppfyller kraven som fastställts i avsnitt l i bilaga 2. 

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att malt kött, kött i bitar som väger mindre än 100 gram och köttberedningar, vilka är avsedda 
för barndel inom gemenskapen, förutom de allmänna krav som fastställs i I och, så länge de innehäller sådant kött, köttberedningar 
avsedda för handel inom gemenskapen uppfyller följande krav: 

a) De skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4, framställas av farskt kött från slaktade djur 

i) när det gäller kött som har frysts eller djupfrysts utan ben under högst 18 månader för nöt och kalv, 12 månader för får och 
6 månader för griskött i en lagerlokal som godkänts i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/433/EEG, 

ii) när det gäller annat färskt kött inom högst sex dagar efter slakt av ursprungsdjuret skall man garantera att detta krav uppfylls 
genom en identifieringsmetod som skall fastställas av behörig myndighet, 

b) De skall ha genomgått kylbehandling senast en timme efter styckning i portioner och emballering. Detta gäller dock inte om man 
använder beredningsprocesser som kräver att kärntemperaturen i köttet sänks under själva beredningen. 

c) Om de skall släppas ut på marknaden 

- kylda och fårdigförpackade får de uteslutande härröra från kött som avses i a ii och som inom en timme kylts ned till en 
kärntemperatur som är lägre än + 2"C, 

- djupfrysta och fardigförpackade skall de härröra från kött som avses i punkt a ii eller -utan att det påverkar tillämpningen 
av det förbud som fa~tställts i artikel 6.1. första stycket -från kött som avses i a i och som inom fyra timmar kylts ned till 
en kärntemperatur under -18"C. 

- frysta får de härröra från kött som avses i a i eller a ii och som kylts ned till en kärntemperatur under -12"C under högst 
12 timmar. Sådant kött får inte vara fardigförpackat 

d) De får inte ha varit föremäl för joniserande strålning eller ultraviolett behandling. 

e) I köttberedningar iar smaktillsatserna inte överstiga 3% av den färdiga produkten om de tillförts i torrt tillstånd och 10% om 
de tillförts i annat tillstånd. 
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Artikel4 

Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar lämpningen av artikel 6, säkerställa att följande kött inte sänds iväg från deras territorier 
till en annan medlemsstats territorium: 

a) Malt hästkött eller hästkött som väger mindre än 100 gram. 

b) Malt kött som innehåller ätliga organ. 

c) Malt kött, kött i bitar som väger mindre än 100 gram och köttberedningar som framställs av mekaniskt urbenat kött, 

d) Malt kött av fjäderfä. 

Artikel 5 

l. Mottagarländerna kan för att uppfylla de allmänna bestämmelserna i Fördraget bevilja ett eller fler avsändarländer generella 
tillstånd eller tillstånd som är begränsade till speciella fall för import till deras territorium av 

i) kött eller köttberedningar som avses i artikel 2.2 som inte uppfyller de krav som fastställts i artikel 3.1 h och 3.2 a i och 3.2 c 
eller de krav som fastställs i kapitel VI i bilaga l, 

ii) kött eller köttberedningar som avses i artikel 4. 

Sådana produkter får inte sändas iväg om det inte sker i enlighet med artikel 3. 

2. Om ett mottagarland beviljar tillstånd enligt punkt l skall det underrätta kommissionen och övriga medlemsstater inom den 
Ständiga veterinärkommitten om detta. 

3. Avsändarländerna skall vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att det sundhetsintyg som avses i artikel 3.1 g anger att 
man utnyttjat de möjligheter som avses i punkt l i denna artikel. 

Artikel 6 

l. Medlemsstater som förbjuder användning av kött som avses i artikel 3.2 a.i för tillverkning av djupfrysta köttberedningar som 
är fårdigförpackade eller transport inom deras territorier av malt kött, kött i bitar som väger mindre än 100 gram eller köttberedningar 
som inte har frysts eller djupfrysts, får förbjuda eller begränsa införsel på sina territorier av sådant kött eller beredningar från andra 
medlemsstater. 

De medlemsstater som önskar åberopa denna möjlighet skall först underrätta kommissionen och övriga medlemsstater inom den 
Ständiga veterinärkommitten. 
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2. De medlemsstater som tillåter produktion eller utsläpp på marknaden på sitt territorium av 

- malt kött med smaktillsatser eller köttberedningar som framställts av ätliga organ, 

- malt kött som består av eller innehåller färskt hästkött eller kött av fjäderfå som är avsett för tillverkningsindustrin, 

får inte förbjuda eller begränsa införsel på sitt territorium av malt kött eller köttberedningar som framställts under liknande 
förhållanden i annan medlemsstat. 

När det gäller handel med sådant malt kött och sådana köttberedningar som avses i första stycket skall de krav som fastställs i detta 
direktiv uppfyllas. 

Sådant malt kött och sådana köttberedningar får sändas iväg endast i enlighet med artikel 3.2 och när det gäller kött som innehåller 
färskt kött av fjäderfå skall det senare uppfylla kraven i direktiv 71/118/EEG. 

I denna artikel skall artikel 6.2 och 6.3 i direktiv 64/433/EEG tillämpas på samma sätt. 

3. Pä förslag från kommissionen skall rådet senast den 31 december 1991 besluta om under vilka förutsättningar kraven i detta 
direktiv skall utvidgas till att gälla de produkter som avses i föregående stycken, framför allt mot bakgrund av de beslut som skall 
fattas i enlighet med artikel 13.2. 

Artikel 7 

l. Valje medlemsstat skall upprätta en förteckning över anläggningar som tillverkar de produkter som avses i artikel 2.2 a, 2.2 b 
och 2.2 c. Denna förteckning skall översändas till övriga medlemsstater och till kommissionen. Den skall även ange om dessa 
anläggningar är tillverkningsanläggningar eller fristående förädlingscnheter. 

Valje anläggning skall få ett statskontrollnummer som i det första fallet skall vara identiskt med numret på den anläggning som har 
godkänts och ange att den har godkänts för tillverkning av kött och köttberedningar som avses i artikel 2. 

De anläggningar som sålunda är godkända skall föras in i en egen kolumn i den förteckning över anläggningar som avses i artikel 
8 i direktiv 64/433/EEG eller som avses i artikel 6 i direktiv 77/99/EEG. Fristående förädlingsenheter skall föras in i en separat 
förteckning som upprättats enligt samma kriterier. 

2. En medlemsstat får endast ta med en tillverkningsanläggning eller en fristående förädlingsenhet på den förteckning som avses 
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i punkt 1 om man är säker på att anläggningen uppfyller de krav som fastställts i detta direktiv. Medlemsstatema skall Aterkalla den 
särskilda anteckningen om kraven inte längre följs. 

3. Medlemsstatema skall beakta resultaten från alla kontroller som utförts i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/433/EEG. ÖVriga 
medlemsstater och kommissionen skall underrättas om den särskilda anteckning som avses i punkt l återkallas. 

Artikel 8 

1. Medlemsstatema skall säkerställa att förädlingsanläggningarna och de fristående förädlingsheterna underkastas officiell kontroll 
s! att man skall kunna säkerställa att hygienkraven uppfylls. 

Om kontroller som avses i första stycket och i punkt 2 visar att inte alla hygienkrav är uppfyllda, skall den offentlige veterinären 
vidta lämpliga åtgärder. 

2. Medlemsstatema skall säkerställa att kött i bitar som väger mindre än 100 gram, malt kött och köttberedningar genomgh 
mikrobiologiska kontroller vid anläggningarna under den offentlige veterinärens överinseende, kontroll och ansvar för att säkerställa 
att sådant kött uppfyller kraven i detta direktiv. 

3. Medlemsstaterna skaii säkerställa att regelbundna mikrobiologiska kontroller utförs för att undersöka förekomst av aeroba mesofila 
bakterier, salmonella, stafylokocker, Escherichia coli och sulfitreducerande anaeroba bakterier i enlighet med de värden som fastställts 
i kapitel VI i bilaga l. 

4. Medlemsstaterna skall säkerstäila att de normer och metoder för tolkning som fastställts i avsnitt 2 i bilaga 2 till detta direktiv 
tiilämpas på all tillverkning av kött och beredningar enligt definitionen i artikel 2.2. Detta gäller dock inte om de beretts på platsen 
på begäran av kunden och inte heller sådant kött som framställts på anläggningar som säljer direkt till konsumenten och där transport 
och förpackning inte är aktuellt. 

Medlemsstaterna skall dock tillåtas att senarelägga genomförandet i avvaktan på de beslut som avses i artikel 13. De skall underrätta 
kommissionen och övriga medlemsstater inom den Ständiga veterinärkommitten om detta. 

De medlemsstater som inte utnyttjar den möjlighet som ges i andra stycket får importera kött och köttberedningar som avses i artikel 
2.2 under förutsättning att de härrör från anläggningar som uppfyller de krav som fastställts i bilaga 2. 

5. Mikrobiologiska kontroller skall utföras i enlighet med beprövade metoder som är vetenskapligt erkända, framför allt sädana som 
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fastställts i gemenskapsdirektiv eller i andra internationella standarder. 

Resultaten av de mikrobiologiska kontrollerna skall bedömas enligt de tolkningsnormer som fastställts i bilaga 2. 

Vid eventuell tvist i handeln skall medlemsstaterna godkänna ISO-metoder som referensmetoder. 

6. För att kontrollera förädlingsanläggningar skall kommissionen efter att ha hört den Ständiga veterinärkommitten uppställa allmänna 
hygienregler som skall följas på förädlingsanläggningarna och på de fristående förädlingsenheterna, framför allt regler för underhåll 
av lokalerna. Kommissionen skall publicera reglerna. 

7. Om det finns anledning att misstänka att kraven i detta direktiv inte är uppfyllda, skall den offentlige veterinären utföra de 
kontroller som behövs och, om misstanken bekräftas, vidta lämpliga åtgärder, framför allt skall han föreslå för behörig myndighet 
att godkännandet återkallas. 

Artikel 9 

När detta direktiv tillämpas skall inspektion och övervakning av de anläggningar som avses i artikel 7 utföras i enlighet med artikel 
8.2 i direktiv 64/433/EEG, artikel 6.2 i direktiv 77 /99/EEG och artikel 2 i direktiv 88/409/EEG. 

Artikel 10 

l. Artikel 8.3 i direktiv 64/433/EEG skall tillämpas på motsvarande sätt i händelse av tvist beträffande om en godkänd anläggning 
uppfyller de krav som fastställts i detta direktiv. 

2. Artikel 9 i direktiv 64/433/EEG skall tillämpas på motsvarande sätt på den inspektion på platsen som behövs för att få en enhetlig 
tillämpning av detta direktiv på de anläggningar som avses i artikel 7. 

3. Artiklarna 10 och 11 i direktiv 64/433/EEG skall tillämpas på samma sätt på handel med det kött som avses i artikel 2.2 i detta 
direktiv. 

Artikel 11 

l. Direktiv 64/433/EEG ändras på följande sätt: 

a) artikel 5 punkt b ersätts med: 

"b mekaniskt urbenat kött " , 



3881.0657/S 

31.12.88 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 382/13 

b) artikel 5 utgår punkt l, 

c) artikel 6.1. punkt iii ersätts med: 

"iii) det fårska kött som avses i artikel 5 b och 5 i till k". 

2. Direktiv 71/118/EEG ändras på följande sätt: 

a) Följande stycke läggs till artikel 3.3: 

"Handeln inom gemenskapen av färskt kött av fjäderfä som är malt eller finfördelat på liknande sätt skall undantas." 

b) Artikel 15 a utgår. 

3. Artikel 18.2 i direktiv 72/462/EEG ersätts med följande: 

"2. Utan hinder av artikel 20 j och 20 k får medlemsstaterna tillåta import på sitt territorium av kött i bitar som väger mindre 
än 100 gram enligt artikel 2.2 b i direktiv 88/657/EEG1 från käkmuskulatur och hjärnor, under förutsättning att de uppfyller 
kraven i artikel 17.2 och punkt l b iii, iv och v i denna artikel och beträffande kött i bitar som väger mindre än 100 gram 
uppfyller de villkor som fastställts i direktiv 88/657/EEG. 

EGT Nr L 382, 31.12.1988, s. 3. 

Artikel 12 

Handeln med det kött och de köttberedningar som anges i artikel 2.2 skall underkastas djurhälsoregler för handeln med färskt kött 
som fastställts i direktiv 72/461/EEG. 

Artikel 13 

l. Medlemsstaterna skall säkerställa att allt det kött och alla de költbcredningar som avses i artikel 2.2 och som är tillverkade på 
deras territorier för försäljning där, enligt andra stycket i denna punkt, senast den dag som kommer att fastställas för genomförandet 
av de beslut som avses i artikel 5.1 i direktiv 88/409/EEG uppfyller kraven i detta direktiv. Detta gäller dock inte i det fall då rådet 
beslutar (framför allt från bestämmelserna i artikel 3.2 c) senast den l januari 1992 i samband med det beslut som avses i punkt 2(??). 

Föregående punkt skall inte tillämpas på kött eller köttberedningar som avses i artikel 4, kött som beretts på platsen på begäran av 
köparen och sådant kött som framställts på anläggningar som säljer direkt till konsumenter och när transport och förpackning inte 
är aktuell. 



388L0657/S 

Nr L 382/14 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 31.12.88 

2. Rädet skall på förslag från kommissionen med kvalificerad majoritet före den l januari 1992 fastställa de minimikrav som avser 
att begränsa sin tillverkning och försäljning till den lokala marknaden och skall samtidigt se över artikel 6. 

Artikel 14 

Bilagorna till detta direktiv på förslag från kommissionen ändras av rådet, framför allt för att anpassa dem till den tekniska 
utvecklingen. 

Före den l januari 1991 skall rådet se över de värden rörande de mikrobiologiska standarderna i avsnitt 2 i bilaga 2, detta med 
anledning av en rapport från kommissionen, som baserar sig på vetenskapliga slutsatser i förening med tänkbara förslag om vilka 
rädet skall fatta ett beslut i enlighet med det förfarande som avses i första stycket. 

Artikel 15 

I avvaktan på att man, inom ramen för gemenskapens lagstiftning om tillsatser, sammanställer en förteckning över livsmedel till vilka 
man får tillsätta tillsatser och under vilka förhållanden samt vid behov gör en begränsning av det tekniska syftet, skall de nationella 
reglerna och de bilaterala överenskommelserna som föreligger den dag då detta direktiv börjar tillämpas om begränsning 
användningen av tillsatser i produkter som omfattas av detta direktiv fortsätta att tillämpas med hänsyn till de allmänna 
bestämmelserna i fördraget under förutsättning att de tillämpas utan åtskillnad mellan inhemsk tillverkning och handel. 

Artikel 16 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den l januari 1992. 
De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 17 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 14 december 1988. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

Y. POTIAKIS 
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BILAGA l 

KAPITEL I 

SÄRSKILDA KRAV FÖR GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINNGAR SOM 
FRAMSTÄLLER DET KÖTT SOM AVSES l ARTIKEL 2.2 

1. Utöver vad som framgår av de allmänna krav som fastställts i bilaga l, punktema l - 12 och punktema 14 
- 16 i direktiv 64/433/EEG respektive kapitel I i bilaga A till direktiv 77199/EEG skall förädlingsanläggningar 
eller fristående förädlingsenheter enligt definitionen i artikel 2.2 i detta direktiv som minimilrav vara utrustade 
med 

a) en lokal som är avskild frän styckningslokalen som är avsedd för malning, för emballering och för 
tillförsel av andra livsmedel, vilken skall vara utrustad med en registrerande termometer eller en 
fjärrtermometer. 

Behörig myndighet får dock tillåta malning av kött i styckningslokalen under f6rutsättning att malningen 
utförs i en avskild del av lokalen och inte inbegriper tillsättande av smaktillsatser eller andra livsmedel. 

b) en lokal för paketering, såvida inte de krav som fastställts i punkt 62 i kapitel XI i bilaga l till direktiv 
64/433/EEG är uppfyllda, 

c) en lokal för förvaring av smaktillsatser och andra rengjorda livsmedel som är klara för användning, 

d) kylutrustning som gör det möjligt att att hålla de temperaturer som fastställts i detta direktiv. 

Anläggningar som framställer köttberedningar skall även i relevanta delar uppfylla kraven i kapitel I i bilaga 
B till direktiv 77 /99/EEG. 

2. De regler som fastställts i kapitel IV i bilaga l till direktiv 64/433/EEG skall tillämpas beträffande rengöring 
av lokalerna och utrustningen pli anläggningarna samt beträffande personalens hygien. 

Personal som är sysselsatt med manuell beredning av malt kött skall även bära munskydd som täcker näsa och 
mun och kirurghandskar. 

KAPITEL II 

KRAV VID TILLVERKNING AV KÖTT I BITAR SOM VÄGER MINDRE ÄN 100 GRAM 

3. Kött skall undersökas före styckning. Alla delar som är förorenade eller som misstänks vara det skall avlägsnas 
och kasseras innan köttet styckas. 

4. Kött i bitar som väger mindre än JOO gram får inte härröra frän styckningsavfall, styckningsrester eller frän 
ätliga organ. 

l detta direktiv skall dock ätliga organ i skivor som framställs under hygieniskt tillfredsställande villkor anses 
vara kött i bitar som väger mindre än JOO gram. 

5. Om de moment som utförs frän den tidpunkt dä köttet kommer ii de lokaler som avses i kapitel l, punkt a fram 
tills dess att den fardiga produkten genom g är en ly l- eller frysprocess tar högst en timme, får kärntemperaturen 
hos köttet inte vara högre än + 7"C och temperaturen i tillverkningslokalerna inte högre än + 12"C. Behörig 
myndighet får tillåta att proceduren i enskilda fall tar längre tid om detta är motiverat av tekniska skäl på grund 
av att man tillsätter smaktillsatser eller andra livsmedel, detta dock under förutsättning att hygienen inte 
påverkas av detta undantag. 

Om dessa tar längre tid än en timme eller den period som behörig myndighet tillätit i överensstämmelse med 
föregående stycke, får det färska köttet inte användas förrän köttet i sin helhet nått en temperatur på högst 
+4"C. 

6. Genast efter tillverkningen skall kött i bitar som väger mindre än 100 gram emballeras pä ett hygieniskt sätt 
och paketeras och förvaras vid en temperatur på högst +2" C för kylt kött och högst -18 C för djupfryst kött 
eller högst -12• C för fryst kött. 

Nr L 381/15 
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KAPITEL lii 

KRAV VID TILLVERKNING AV MALTKÖTT 

7. Köttet kontrolleras fåre malning. Alla delar som är förorenade eller misstänks vara det, skall tas bort och 
kasseras innan köttet mals. 

8. Malt kött får inte framställas av styckningsavfall eller styckningsrester. 

Framför allt får det inte beredas av kött från följande delar av nötkreatur, svin, får eller get: delar av muskler 
i huvudet, lägg med ben, bedövningsomrä.den, diafragma och den centrala delen av magmusklema och 
benavfall. Det får inte innehälla nä.gra benrester. 

De regler som fastställts i punkt 5 om kött i bitar som väger mindre än 100 gram tillämpas pil motsvarande 
sätt vid tillverkning av malt kött. 

9. Omedelbart efter tillverkningen skall det malda köttet emballeras pil ett hygieniskt sätt och paketeras och 
förvaras vid de temperaturer som föreskrivs i artikel 3.2 c. 

KAPITEL IV 

SÄRSKlLDA KRAV VID TILLVERKNING AV KÖTTBEREDNINGAR 

10. Förutom de allmänna kraven i kapitel I och beroende pil art av tillverkning gäller följande: 

a) Tillverkning av köttberedningar skall äga rum under förMilanden med temperaturkon troll. Omedelbart efter 
tillverkningen skall köttberedningar kylas ned till de temperaturer som föreskrivs i artikel 3.2 c, 

b) Köttberedningar gjorda av kött som har malts enligt artikel 2.2 f c får expedieras endast under 
förutsättning 

att de frysts ned med en infrysningshastighet pä. en cm/timme, 

att sändningarna är färdigförpackade. 

Sä.dana beredningar skall säljas inom sex mä.nader. 

c) Andra köttberedningar än de som avses i punkt b och som är avsedda för direkt försäljning till 
konsumenter skall emballeras i odelbara portionsförpackningar, 

d) Köttberedningar får inte frysas in pil nytt. 

KAPITEL V 

KONTROLL 

11. Anläggningar som tillverkar kött eller köttberedningar enligt definitionen i artikel 2.2 skall genomg3. kontroll 
av offentlig myndighet. Veterinären skall vara närvarande när arbete med kött eller beredningar enligt 
definitionen i artikel 2.2 äger rum. 

Veterinären får när ban utför kontrollen biträdas av assistenter, som står under hans överinseende och ansvar. 

Detaljerade regler för detta biträde skall i den utsträckning som behövs fastställas i överensstämmelse med det 
förfarande som fastställts i artikel 19 i direktiv 77 /99/EEG. 

Närmare föreskrifter om de yrkesmässiga kvalifikationerna hos de assistenter som avses i denna punkt och om 
de uppgifter de skall utföra, skall fastställas av rä.det efter förslag från kommissionen. 

12. Den offentlige veterinärens kontroll skall innefatta följande uppgifter: 

Kontroll av inkommande färskt kött. 

Kontroll av utgä.ende kött enligt definitionen i artikel 2.2. 

Hygienkontroll av lokaler, anordningar och verktyg. 

All nödvändig provtagning och särskilt den som krävs för de mikrobiologiska undersökningar som avses 
i kapitel VI. 

31.12.88 
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KAPITEL VI 

MIKROBIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

13. Tillverkning av malt kött, kött i bitar som väger mindre än 100 gram och köttberedningar skall övervakas med 
hjälp av dagliga mikrobiologiska udnersökningar vid förädlingsanläggningen eller på ett godkänt laboratorium. 

I detta syfte skall anläggningens driftchef eller ägare eller dennes företrädare !äta utföra en regelbunden 
kontroll av den allmänna hygienen vid tillverkningen pi anläggningen, särskilt med hjälp av mikrobiologiska 
kontroller. 

Dessa kontroller skall omfatta verktyg, utrustning och maskiner i alla produktionsled och beroende pi art av 
tillverkning och även pi produkter. 

Han skall pi begäran frin en offentlig myndighet kunna informera behörig myndighet eller kommissionens 
veterinära experter om arten, frekvensen och resultaten av de kontroller som utförs i detta syfte, om si krävs 
namnet på det undersökande laboratoriet. 

Den behöriga myndigheten skall regelbundet analysera resultaten frin de kontroller som avses i första stycket. 
Den fir på grundval av denna analys lita utföra ytterligare mikrobiologiska undersökningar i alla led av 
tillverkningen eller på produkterna. 

Resultaten av dessa analyser skall skrivas ned i en rapport. Slutsatserna och rekommendationerna skall anmälas 
till driftchefen som skall se till all de noterade bristerna rällas till si all hygienen förbättras. 

14. De prov som skall analyseras skall omfatta fem enheter som väger 100 gram vardera. Om malt kött produceras 
i förpackningar som är avsedda för konsumenter, skall provettas frin emballerade produkter. Proven skall vara 
representativa för den dagliga produktionen. 

15. Beroende på art av tillverkning skall proven undersökas varje dag beträffande fårekorost av aeroba mesofila 
bakterier och salmonella och varje vecka beträffande förekomst av stafylokocker, escherichia coli och 
sulfitreducerande anaerober. 

Dock kan följande inskränkningar medges: 

Om salmonella inte har påvisats under tre månader eller mer, fir behörig myndighet medge att 
undersökning endast äger rum varje vecka. 

Beräffande frysta eller djupfrysta produkter fir behörig myndighet underlåta att kräva prov beträffande 
stafylokocker. 

16. Vid kontroller på platsen som utförs pi förädlingsanläggningar eller pi fristående förädlingsenheter fir vid 
framställning av kött och köttberedningar enligt artikel 2.2, beroende pi slag av kött som används, inte 
överskrider de värden som fastställts i avsnitt 2 i bilaga 2. 

17. Resultaten av de mikrobiologiska undersökningarna skall finnas tillgängliga för veterinären. 

Anläggningen skall underrätta veterinären om de värden som fastställts i avsnitt 2 i bilaga 2 har uppnåtts. 
Veterinären skall vidta lämpliga åtgärder. 

Om produkterna frin förädlingsanläggningarna eller de fristilende förltdlingsenhetema, 14 dagar efter 
provtagningen, fortfarande inte uppfyller de föreskrivna kraven, fir produktema frin dessa anläggningar inte 
bli föremål för handeln inom gemenskapen och, när artikel 8.4 första stycket, skall tillämpas, inte heller inom 
landet. 

KAPITEL VII 

KO!I.'TROLLMÄRKNING OCH ETIKE1TERING 

18. Förpackningar med kött och költbcredningar skall märkas med anläggningens kontrollmärke s1som det 
föreskrivs i kapitel X i bilaga l till direktiv 64/433/EEG respektive i kapitel VIII i bilaga A till direktiv 
77/99/EEG. 

Förpackningar med költ och költbcredningar enligt definitionen i artikel 2.2. i detta direktiv som är tillverkade 
pi anläggningar som avses i artikel 3.1 b i detta direktiv skall märkas med anläggningens kontrollmärke enligt 
definitionen i kapitel \111 i bilaga A till direktiv 77/99/EEG. 

Nr L 382/17 
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19. För att möjliggöra kontroll skall tillverkaren säkerställa att följande information är väl synlig och läslig samt 
anbringad på förpackningar för malt kött och kött i bitar som väger mindre än 100 gram samt på 
köttberedningar även om det inte krävs i direktiv 79/112/EEG 

om det klart framgår av beteckningen det djurslag från vilket köttet härrör och - om kött från olika 
djurslag blandats- andelen av varje djurslag. 

tillverkningsdag, 

företeckning över smaktillsatser och andra livsmedel, 

uttrycket: "procent fett under ... ", 

uttrycket: "Collagen (?) köttproteinandel enligt ... " 

20. Beträffande kött som anges i artikel 2.2 i detta direktiv och som är emballerat i färdigförpackning skall det, 
utan att det påverkar tillämpningen av punktema 18 och 19, finnas en tryckt kopia av det märke som avses 
i punkt 18 på emballaget eller på en etikett på emballaget. På märket skall anläggningens statskontrollnummer 
finnas med. De mitt som fastställts i direktiven 64/433/EEG och 77/99/EEG gäller inte den märkning som 
avses i denna punkt, under förutsättning att den information som krävs är läslig.(?) 

KAPffEL VIII 

TRANSPORT 

21. Det kött som definierats i artikel 2.2 skalllevereras på s!.dant sätt att det under transporten är skyddat mot allt 
som skulle kunna förorena det eller påverka det ogynnsamt med hänsyn till transportens längd och förbållanden 
och till de transportmedel som används. Framför allt skall de fordon som används för att transportera kött som 
avses i artikel 2.2 vara utrustade så att de temperaturer som fastställts i detta direktiv inte överskrids. När de 
går i annat än lokaltrafik, skall de vara utrustade med en registrerande termometer för att säkerställa att det 
senare kravet uppfylls. 

31.12.88 
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BILAGA 2 

KRAV PÅ SAMMANSÄTTNING SAMT MIKROBIOLOGISKA NORMER 

l. KRAV PÅ SAMMANSÄITNING 

magert malt kött 

malt rent nötkött 

malt kött som innehil.ller griskött 

malt kött av andra djurslag 

IT. MIKROBIOLOGISKA NORMER 

Fettinnehåll 

s7% 

s 20% 

s 30% 

s 25% 

Collagen:köttproteininne
hUl 

s 12 

s 15 

s 18 

Förädlingsanläggningar och fristäende förädlingsenheter skall säkerställa att, i enlighet med kapitel VI i bilaga 
l och med nedanstilende tolkningsmetoder, malt kött och kött i bitar som väger mindre än 100 gram avsett för 
försäljning utan vidare beredning eller som en ingrediens i köttberedningar, uppfyller följande normer: 

M' m' 

aeroba mesofila bakterier 5 x 106/g 5 x 105/g 
n3 =5c4 =2 

eschericbia coli 5 x 102/g 50/g 
n=5 c=2 

sulfitreducerande anaerober 10'/g lO/g 
n=5 c=l 

staty lokocker 5 x 102/g 50/g 
n=5 c=l 

salmonella frilnvaro i 25 gram 
n=5 c=O 

M = acceptanströskel över vilken resultaten inte längre anses tillfredsställande om M är lika 
med 10 m om räkningen görs i ett fast ämne och M är lika med 30 m om räkningen görs i 
ett flytande ämne. 

m = den tröskel under vilken alla resultat anses tillfredsställande. 
antal enheter som provet består av. 
antal enheter i provet som ger värden mellan m och M. 

Resultaten av de mikrobiologiska analyserna skall tolkas enligt följande: 

A Tre kategorier av förorening av aeroba mesofila bakterier, eschericlria coli, sulfitreducerande anaeraber och 
stafylokocker, nämligen 

upp till och inklusive kriterium m, 

mellan kriterium m och tröskeln M, 

över tröskeln M. 

Nr L 382/19 
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l. Sändningens kvalitet skall anses 

a) tillfredsställande om alla de noterade värdena är lika med eller mindre än 3 m om ett fast ämne bar 
använts eller 10 m om ett flytande ämne har anviints, 

b) acceptabelt om alla de noterade värdena ligger mellan 

i) 3 m och 10 m (=M) i ett fast ämne 

ii) 10 m och 30 M ( = M) i ett flytande ämne 

och där e/n är lika med eller mindre lin '115 där n = 5 och c = 2 eller alla andra siffror med motsvarande 
eller större tillförlitlighet som skall fastställas av rådet som efter förslag frän kommissionen med 
kvalificerad majoritet beslutar. 

2. Siindningens kvalitet skall anses otillfredsställande 

i alla fall där värden över M noterats, 

där e/n är > '})5. 

Om denna senare tröskel har överskridits för aeroba mikroorganismer vid +3o•c medan alla andra kriterier har 
uppfyllts, skall resultatet tolkas ytterligare, framför allt när det gäller råa produkter. 

I alla händelser skall produkten anses giftig eller förorenad när föroreningen när det mikfobiska gränsvärdet 
S vilket för allmiinna lindamäl satts till 10 m. 

När det gäller staphylococcus aureus flr värdet S aldrig tillltas överstiga 5 x 102
• 

Toleranser beträffande analytiska metoder skall inte tillämpas pil värdena M och S. 

B. Tvi kategorier för salmonella utan tilläten tolerans 

"fränvaro av": resultatet anses tillfredsställande, 

"förekomst av": resultatet anses otillfredsställande. 

31.12.88 



389L0437/S 

22.7.89 Europeiska gernenskapemas officiella tidning Nr L 212187 

RÅDETS DIREKTIV 

av den 20 juni 1989 

om hygienfrågor och hälsorisker i samhand med tillverkning och saluhAllande av 
äggprodukter 

(89/437/EEG) 

EUROPEisKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETIA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kornmissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kornmittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

För att den gemensamrna marknaden skall fungera smidigt och 
då i synnerhet dels den gemensamrna organisationen av 
äggmarknaden som fastställts genom förordning (EEG) nr 
2771{154

, i dess lydelse enligt förordning (EEG) nr 3907/875
, 

och dels det gemensamrna systemet för handel med äggal
bumin och rnjölkalbumin, som införts genom förordning (EEG) 
nr 2783{156, i dess lydelse enligt (EEG) nr 4001/877

, är det 
väsentligt att marknaden för äggprodukter inte längre hindras 
av olikheter mellan medlemsstatema i fråga om hälsokraven på 
detta område. Detta främjar en mer harmoniserad produktion 
och ger konkurrens på lika villkor samtidigt som konsumenter
na tillförsäkras en kvalitetsprodukt. 

EGT nr C 67, 14.3.1987, s. 9 och EGT nr C 53, 
2.3.1989, s. 10. 
EGT nr C 187, 18.7.1988, s. 184. 
EGT nr C 232, 31.8.1987, s. l. 
EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49. 
EGT nr L 370, 30.12.1987, s. 14. 
EGT nr L 282, 1.11.1975, 2. 104. 
EGT nr L 377, 31.12.1987, 2. 44. 

20 321232Q LIITE Pri. 

Marknadsföringen av vissa äggprodukter som inte omfattas av 

Bilaga II i fördraget har nära anknytning till marknadsföringen 

av äggprodukter, för vilka det redan finns en marknadsorgani
sation. Obalansen i konkurrensen bör därför undanröjas för alla 
äggprodukter. 

Det är lämpligt att från detta direktiv utesluta äggprodukter 

som kommer från småföretag, butiker eller restauranger och 
som används för att framställa livsmedel som är avsedda att 

säljas direkt till den enskilde konsumenten eller att konsumeras 
på platsen. 

Hygienkrav bör fastställas för tillverkning, förvaring och 
transport av äggprodukter. Det är särskilt viktigt att fastställa 

regler för hur företag skall godkännas. 

Det är också viktigt att fastställa hygienkrav för äggprodukter. 

Dessa regler skall gälla på samma sätt för handel mellan 

gemenskapens länder och inom vruje medlemsstat. 

Ansvaret för att äggprodukterna uppfyller hygienkraven enligt 

detta direktiv vilar huvudsakligen på tillverkarna. Behöriga 

myndigheter i medlemsstaterna skall genom kontroller och 

inspektioner se till att tillverkarna uppfyller dessa krav. 

Reglerna för dessa kontroller och inspektioner skall beakta den 
inre marknadens krav. 

Stickprov skall tas för att spåra rester av sådana ämnen som 

kan vara skadliga för människors hälsa. 



389L0437/S 

Nr L 212/88 Europeiska gemenskapemas officiella tidning 22.7.89 

Gemenskapens kontrollåtgärder bör införas för att säkerställa 
att reglerna i detta direktiv rar en enhetlig tillämpning i alla 
medlemsstater. 

I handeln mellan statema inom gemenskapen skall avsändaren, 
mottagaren eller deras representanter få tillfälle att begära 
utlåtande från en sakkunnig när det uppstår tvist med behöriga 
myndigheter i mottagarlandet. 

S!dana äggprodukter som tillverkats i tredje land och som är 
avsedda att marknadsföras inom gemenskapens gränser får inte 
behandlas p! gynnsammare villkor än de som ontfattas av detta 
direktiv. Ett särskilt förfarande bör fastställas inom gemenska
pen för inspektion av anläggningar i tredje land. 

Kommissionen bör få i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för 
att genomföra detta direktiv. För detta ändamål bör förutsätt
ningar skapas för ett nära och effektivt samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna inom Permanenta veteri
närkomrnitten. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

I detta direktiv fastställs krav på hygien och hälsoskydd i fråga 
om produktion och marknadsföring av äggprodukter som är 
avsedda för direkt konsumtion eller för framställning av 
livsmedel. 

Direktivet gäller emellertid inte för: 

fårdiga livsmedel framställda av äggprodukter som 
definieras i artikel 2 och som uppfyller föreskrifterna 
artikel 3, 

äggprodukter som kommer från småföretag och som 
antingen utan vidare beredning används för framställning 

av livsmedel, som säljs direkt utan mellanhänder till 
konsumenten, eller som efter beredning omedelbart 
konsumeras på platsen. 

Artikel 2 

I detta direktiv skall definitionen enligt artikel 1.2 i förordning 
(EEG) nr 2772n51 gälla. Dessutom gäller följande defini
tioner: 

l. Aggprodukter: produkter som framställs av ägg och är 
avsedda som livsmedel och som innehåller olika be
ståndsdelar av ägg eller blandningar av dessa sedan skal 
och hinnor avlägsnats. Äggprodukterna kan delvis blandas 
med andra livsmedel eller tillsatser. De kan vara flytande, 
koncentrerade, torkade, kristalliserade, frysta, djupfrysta 
eller koagulerade. 

EGT m L 282, 1.11.1975, s. 56. 

2. Producent: utan hinder av bestämmelserna i förordningen 
(EEG) m 2782/752

, en gård där man producerar ägg 
avsedda som livsmedel. 

3. Anläggning: anläggning godkänd för framställning och/el
ler behandling av äggprodukter. 

4. Knäckta ägg: ägg med skadat men obrutet skal och 
oskadade hinnor. 

5. Parti: en viss mängd äggprodukter som har beretts under 
samma förhållanden och behandlats i en enda samman

hängande process. 

6. Sändning: en viss mängd äggprodukter som levereras 
samtidigt till samma mottagare för vidare förädling 
livsmedelsindustrin eller för direkt konsumtion. 

7. Avsändarland: den medlemsstat eller det tredje land fr!n 
vilket äggprodukter skickas till en annan medlemsstat. 

8. Mottagarland: den medlemsstat till vilken äggprodukterna 
skickas från en annan medlemsstat eller ett tredje land. 

9. Packning: placering av äggprodukter i någon form av 

förpackning. 

10. Behörig myndighet: veterinärmyndighet eller annan 
motsvarande myndighet som en medlemsstat utsett att 
övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i detta direktiv. 

11. Att släppa ut på marknaden: saluhällande av äggprodukter 
som avses i artikel l, punkt 5 i förordningen (EEG) m 

2112ns. 

Artikel 3 

Medlemsstatema skall se till att endast äggprodukter som 
uppfyller följande allmänna krav produceras som livsmedel 
eller används vid tillverkning av livsmedel: 

a) De skall komma fr!n ägg av höns, ankor, gäss, kalkoner, 
pärlhöns eller vaktel men inte från en blandning av olika 
slags ägg. 

b) De skall - om de delvis blandats med andra livsmedel 

eller med tillsatser som uppfyller fordringarna enligt 
artikel 12 - vara märkta med uppgift om mängden 

äggingredienser i procent. 

c) De skall vara behandlade och beredda i en anläggning, 
som godkänts enligt artikel 6 och som stämmer överens 
med kapitel I och n i bilagan, och de skall uppfylla 

kraven i detta direktiv. 

EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 100. 

20 321232Q LIITE Sek. 
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d) De skall vara beredda under sådana hygieniska förhållan
den som uppfyller kraven i kapitel III och V i bilagan, 
och skall vara tillverkade av ägg som uppfyller kraven 
enligt kapitel IV i bilagan. 

e) De skall ha behandlats med en metod som är godkänd 
enligt artikel 14 så att de bland annat motsvarar de 
analytiska specifikationerna i kapitel VI i bilagan. 

Om det är nödvändigt av teknologiska skäl i samband 
med beredning av vissa livsmedel som tillverkats av 
äggprodukter, kan behörig myndighet med ledning av de 
kriterier som bestäms enligt artikel 14 - medge att vissa 
äggprodukter inte behöver genomgå någon behandling, 
men i så fall skall äggprodukterna förbrukas utan dröjsmål 
i den anläggning där de är avsedda att användas för 
framställning av andra livsmedel. 

f) De skall stämma överens med de analytiska specifikatio
nerna i kapitel VI i bilagan. 

g) De skall ha genomgått hygienkontroll enligt kapitel VII i 
bilagan. 

h) De skall ha förpackats enligt kapitel VIII i bilagan. 

i) De skall förvaras och transporteras enligt kapitel IX och 
X i bilagan. 

j) De skall vara försedda med sundhetsmärke enligt kapitel 
XI i bilagan och, om de är avsedda för direkt förtäring, 
skall de också uppfylla kraven i rådets direktiv 79/112/E
EG den 18 december 1978 om tillnärmning av med
lemsstatemas lagstiftning om märkning, presentation och 
reklam i fråga om livsmedel som saluhålls till den 
enskilde konsumenten1

, i direktivets lydelse enligt direk
tiv 86/197/EE<f. 

Artikel 4 

Behöriga myndigheter skall se till att tillverkarna av äggpro
dukter vidtar alla åtgärder som behövs för att följa detta 
direktiv och framför allt: 

att prover tas för laboratorieundersökning för att kontrol
lera att de analytiska specifikationerna i kapitel VI i 
bilagan har följts, 

att äggprodukter, som inte får förvaras i rumstemperatur, 
transporteras eller förvaras vid de temperaturer som 
föreskrivs i kapitel IX och X i bilagan, 

att äggprodukternas garanterade hållbarhetstid fastställs, 

att resultaten av de olika kontrollerna och testema jour
nalförs och bevaras i två år så att de kan visas upp för 
myndigheten, 

EGT nr L 33, 8.2.1979, s. l. 
EGT nr L 144, 29.5.1986, s. 38. 

att varje parti märks så att tidpunkten för dess behandling 
kan identifieras, och denna märkning skall finnas med i 
behandlingsjournalen och på sundhetsmärket enligt kapitel 
XI i bilagan. 

Artikel 5 

l. Medlemsstaterna skall se till att kontroller utförs för att 
spåra alla slags restsubstanser med farmakologisk eller 
hormonell verkan och rester av antibiotika, bekämpningsmedel, 
rengöringsmedel och andra ämnen, som är skadliga eller som 
skulle kunna ändra äggprodukternas organoleptiska egenskaper 
eller göra det farligt eller skadligt för människors hälsa att 
förtära produkterna. 

2. Om de undersökta äggprodukterna visar spår av rester som 
överstiger de nivåer som tillåts enligt punkt 4, får de inte 
användas i livsmedel eller släppas ut på marknaden, vare sig 
för framställning av livsmedel eller för direkt förtäring. 

3. Kontroll för att spåra restmängder måste utföras enligt 
beprövade och vetenskapligt erkända metoder, särskilt sådan 
kontroll som föreskrivs i gemenskapens direktiv eller andra 
internationella standarder. 

Sedan Vetenskapliga veterinärkommitten avgett yttrande, skall 
kontrollerna kunna bedömas med hjälp av de referensmetoder 
som fastställs enligt artikel 14. 

Enligt samma förfarande skall minst ett referenslaboratorium 
utses i varje medlemsstat för att utföra undersökningar i fråga 
om restmängder, om artiklarna 7 och 8 behöver tillämpas. 

Kommissionen skall offentliggöra referensmetoderna och 
förteckningen över referenslaboratorier i Europeiska gemen
skaperoas officiella tidning. 

4. På kommissionens förslag skall rådet med kvalificerad 
majoritet besluta om: 

detaljerade åtgärder för kontroll, 

gränsvärden för de substanser som avses i punkt 2, 

provtagningsfrekvensen. 

Artikel 6 

l. Medlemsstaterna skall göra upp förteckningar över sina 
godkända anläggningar, som var och en skall ha ett god
kännandenummer. Medlemsstaterna skall sända över för
teckningarna till övriga medlemsstater och kommissionen. 

Ingen medlemsstat f'ar godkänna en anläggning som inte 
stämmer överens med detta direktiv. En medlemsstat skall 
återkalla godkännandet om villkoren för detta inte längre 



389L0437/S 

Nr L 212/90 Europeiska gemenskapemas officiella tidning 22.7.89 

uppfylls. ÖVriga medlemsstater och kommissionen skall 
underrättas om att godkännandet återkallats. 

2. Inspektion och övervakning av anläggningar och för
packningscentraler skall utföras regelbundet på behörig 
myndighets ansvar och denna skall alltid ha fritt tillträde till 
alla delar av anläggningarna för att kunna försäkra sig om att 
detta direktiv efterlevs. 

Om sådana inspektioner visar att direktivets krav inte uppfyllts 
till alla delar, skall den behöriga myndigheten vidta lämpliga 
åtgärder för att rätta till förhållandena. 

Artikel 7 

l. Experter från kommissionen får i samarbete med behöriga 
myndigheter utföra kontroller på platsen om detta är nöd
vändigt för att se till att direktivet tillämpas enhetligt. De får 
framför allt kontrollera om anläggningar och förpacknings
centraler som godkänts i enlighet med artikel 5.3 i förordning 
(EEG) nr 2772/75 verkligen uppfyller kraven i direktivet. 

En medlemsstat skall inom det område där kontrollen utförs ge 
experterna all hjälp de behöver för att kunna fullgöra sina 
uppgifter. Kommissionen skall informera medlemsstaten om 
resultatet av kontrollerna . 

Denna medlemsstat skall vidta alla åtgärder som kontroll
resultaten föranleder. Om medlemsstaten inte vidtar sådana 
åtgärder får kommissionen enligt artikel 13 älägga med
lemsstaten att se till att äggprodukter inte släpps ut på mark
naden från den anläggning som inte uppfyller kraven enligt 
detta direktiv. 

2. Innan kontrollerna enligt punkt l verkställs, skall allmänna 
bestämmelser för tillämpning av denna artikel utfärdas enligt 
artikel 14 och en rekommendation från kommissionen skall 
utarbetas med regler för de kontroller som avses i punkt l. 

Artikel 8 

l. Om det finns allvarlig misstanke om felaktigheter, får 
mottagarlandet, oberoende av artiklarna 6 och 7, utföra icke
diskriminerande undersökningar av äggprodukter för att 
kontrollera att en sändning uppfyller direktivets krav. 

2. Inspektionerna enligt punkt l skall utföras på mottagnings
orten för varorna eller på annan lämplig plats, under förut
sättning att valet av plats i det senare fallet påverkar trans
porten av godset så litet som möjligt. 

Sådana inspektioner måste utföras så snart som möjligt så att 
de inte i onödan försenar att äggprodukterna släpps ut på 
marknaden eller orsakar dröjsmål som kan försämra deras 
kvalitet. 

3. Om det under en inspektion enligt punkterna l och 2 visar 
sig att äggprodukterna inte uppfyller kraven i detta direktiv, får 

behörig myndighet i mottagarlandet låta avsändaren, mottaga
ren eller deras representanter välja mellan att antingen av
lägsna varupartiet från marknaden för vidare behandling eller 
också att använda det för andra ändamål, om detta kan tillåtas 
från hälsosynpunkt. ÄI detta inte möjligt skall äggprodukterna 
förstöras. I samtliga fall skall behörig myndighet vidta 
förebyggande åtgärder för att hindra att sådana äggprodukter 
används på ett felaktigt sätt. 

4. a) Beslut och underlag för dessa skall meddelas av
sändaren, mottagaren eller deras representanter. På 
begäran av någon av dessa skall skälen för besluten 
anges och omedelbart meddelas honom skriftligen 
tillsammans med uppgifter om hans lagliga möjlig
heter att överklaga, om hur detta skall ske och om 
den tid inom vilken han måste klaga. 

De medel som står till avsändarens, mottagarens eller 
deras representanters förfogande skall inte påverkas 
av detta direktiv. 

b) Om sådana beslut grundas på att det finns särskilt 
allvarliga risker för människors hälsa, skall de 
omedelbart meddelas kommissionen och behörig 
myndighet i den medlemsstat som äggprodukterna 
kommer från. 

c) Efter detta meddelande får ändamålsenliga åtgärder 
vidtas enligt artikel 13, särskilt för att samordna de 

åtgärder som andra medlemsstater vidtar i fråga om 
äggproduktema. 

5. Medlemsstatema skall ge en avsändare rätt att inhämta 
expertutlåtande, om hans äggprodukter inte kan släppas ut på 
marknaden till följd av en sådan inspektion som avses i punkt 

l. 

Experten skall vara medborgare i en annan medlemsstat än 
avsändar eller mottagarlandet. 

Kommissionen skall på medlemsstaternas förslag göra upp en 
förteckning över de experter som kan anmodas att avge sådana 
utllitanden. Detaljerade regler för hur denna punkt skall 
tillämpas skall fastställas enligt artikel 14. 

Artikel 9 

Om en medlemsstat efter en inspektion som utförts enligt 
artikel 8 anser att bestämmelserna i detta direktiv inte längre 



389L0437/S 

22.7.89 Europeiska gemenskapemas officiella tidning Nr L 212191 

följs vid en anläggning i en annan medlemsstat, skall den 
underrätta behörig myndighet i den staten om detta. Myndig
heten skall vidta alla nödvändiga åtgärder och underrätta 
behörig myndighet i den första medlemsstaten om vilka beslut 
som fattats och skälen för dessa beslut. 

Om den första medlemsstaten befarar att sädana åtgärder inte 
har vidtagits eller är otillräckliga, skall de båda medlemssta
terna tillsammans försöka rätta till situationen, vid behov 
genom inspektion av anläggningen. 

Medlemsstatema skall underrätta kommissionen om tvister och 
om vilka lösningar de kommit fram till. 

Om medlemsstaterna inte kan komma överens, skall en av dem 
inom skälig tid hänskjuta ärendet till kommissionen, som skall 
anmoda en eller flera experter att avge ett utlåtande. 

I avvaktan på detta utlåtande skall avsändariandet förstärka 
kontrollerna av äggprodukter som kommer från den aktuella 
anläggningen och kommissionen skall på begäran av mottagar
landet omedelbart anmoda en expert att besöka den avsändande 
anläggningen för att föreslå ändamålsenliga, tillfälliga skydds
åtgärder. 

Mot bakgrund antingen av det utlåtande som avses i fjärde 
stycket eller av resultatet av den kontroll som utförts enligt 
artikel 7.1 kan medlemsstaterna enligt artikel 13 få rätt att 
tillfälligt hindra äggprodukter från denna anläggning att 
komma in på deras territorier. 

Denna rätt kan återkallas enligt artikel 13 på grundval av 
ytterligare utlåtande från en eller flera experter. 

Experterna skall vara medborgare i en annan medlemsstat än 
i dem som är parter i tvisten. 

Detaljerade regler för hur denna artikel skall tillämpas skall 
antas enligt artikel 14. 

Artikel 10 

Bilagan till detta direktiv får på kommissionens förslag ändras 
av rådet genom'"beslut med kvalificerad majoritet. 

Artikel 11 

l. I avvaktan på att bestämmelserna i detta direktiv skall 
tillämpas får nationella bestämmelser för import av äggpro
dukter från tredje land fortsätta att gälla, men de får inte vara 
gynnsammare än de som gäller handeln inom gemenskapen. 

2. Inspektioner på platsen skall utföras av experter från 
medlemsstaterna och kommissionen. De experter från med-

lemsstaterna som anmodas utföra dessa inspektioner Skall utses 
av kommissionen på förslag av medlemsstaterna. Inspektio
nerna skall utföras p! gemenskapens vägnar och denna skall 
svara för de kostnader som uppstår i samband därmed. 

3. En förteckning över de anläggningar som uppfyller kraven 
i bilagan skall upprättas enligt artikel 14. 

4. Det sundhetsintyg som medföljer produkterna vid import 
samt utformningen av och karaktären p! produktemas sund
hetsmärke skall följa en modell som bestäms enligt artikel 14. 

Artike/12 

Rådet skall med kvalificerad majoritet och på kommissionens 
förslag dels besluta om vilka tillsatser i den enligt gemenska
pens gällande regler godkända förteckningen över livsmedel
stillsatser, som får användas för de äggprodukter som definie
ras i artikel 3.a, och dels besluta om detaljerade regler för 
användningen av tillsatserna. 

I avvaktan på rådets beslut Skall de nationella regler, som rör 
sådan användning av livsmedelstillsatser, fortsätta att gälla. 

Artikel 13 

l. När förfarandet i denna artikel Skall tillämpas, skall 
ärendet snarast hänskjutas till Permanenta veterinärkommitten 
som bildats genom rådets beslut den 15 oktober 1968 (i 
fortsättningen kallad "kommiitten ") av dess ordförande, 
antingen på dennes initiativ eller på begäran av en med
lemsstat. 

2. Kommissionens representant Skall till kommitten överläm
na ett förslag till åtgiil'.der. Kommitten skall yttra sig över 
förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med 
hänsyn till hur brådskande ärendet är. Kommittens yttrande 
skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i 
Fördraget skall gälla för beslut som rådet är skyldigt att fatta 
på kommissionens förslag. Medlemsstaternas röster inom 
kommitten skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte 
rösta. 

3. Om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med 
kommittens yttrande, skall kommissionen godkänna dem. 

4. Om de föreslagna åtgärderna iinte .stämmer överens med 
kommittens yttrande, eller om inget yttrande avgetts, Skall 
kommissionen utan dröjsmål lämna rådet ett förslag till 
åtgärder. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet. 
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Om rådet 15 dagar efter den dag, då förslaget hänsköts till 

rådet, inte har fattat något beslut, skall kommissionen god
känna de föreslagna åtgärderna, såvida inte rådet med enkel 
majoritet har motsatt sig åtgärderna. 

Artike/14 

l. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall 
ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommitten, 

antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat. 

2. Kommissionens representant skall till kommitten lämna ett 

förslag till de åtgärder som bör vidtas. Kommitten skall yttra 
sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer 

med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Kommittens 
yttrande skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 

i Fördraget skall gälla vid beslut som rådet är skyldigt att anta 

på kommissionens förslag. Medlemsstaternas röster inom 
kommitten skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte 

rösta. 

3. Om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med 

kommittens yttrande, skall kommissionen godkänna dem. 

4. Om de föreslagna åtgärderna inte stämmer överens med 

kommittens yttrande, eller om inget yttrande avgetts, skall 
kommissionen utan dröjsmål lämna rådet ett förslag till 

åtgärder. Rådet beslutar med kvalificerad majoritet 

Om rådet tre månader efter den dag då förslaget hänsköts till 
rådet inte har fattat något beslut, skall kommissionen godkänna 
de föreslagna åtgärderna, såvida inte rådet med enkel majoritet 

har motsatt sig åtgärderna. 

Artike/15 

Medlemsstatema skall senast den 31 december 1991 sätta i 

kraft de lagar och andra författningar som behövs för att detta 
direktiv skall kunna följas. De skall omedelbart underrätta 

kommissionen härom. 

Kommissionen skall senast den 31 december 1994 avge 

rapport till rådet om de erfarenheter som gjorts i ärendet och, 
om det är lämpligt, i rapporten föreslå en omarbetning av 

bilagan till detta direktiv med särskild hänsyn till den veten

skapliga och teknologiska utvecklingen. 

Artikel 16 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 20 juni 1989. 

På rådets vägn<~r 

C. ROMERO HERRERA 

Ordförande 
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BILAGA 

KAPITEL I 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE OCH DRIFf 

Anläggningarna skall som minimikrav ha följande utrustning: 

l. I lokaler där ägg förvaras och där äggprodukter tillverkas eller förvaras: 

a) Vattentät golvbeläggning som är lätt att rengöra och desinficera, som inte kan ruttna och 
som är anordnad så att den underlättar avrinning av vatten. Vattnet skall ledas mol 
avloppsbrunnar med galler och vattenlås för att hindra lukt. 

b) Släta, tåliga, vattentäta väggar med ljus, tvättbar ytbeläggning upp till minst två meters 
höjd och så högt upp som varorna når i sval- eller kylrum och i lager. Skarven mellan 
vägg och golv måste vara rundad eller utformad på liknande sätt så att rengöring under
lättas . 

c) Dörrar i slitstarkt material och, om de är av trä, skall de ha en slät och vattentät 
beläggning på båda sidor. 

d) Innertak som är lätta att rengöra och som konstruerats och behandlats så att de hindrar 
att där samlas smuts och bildas mögel, att målarfårgen flagnar eller att det bildas kondens 
av vattenånga. 

e) Ändamålsenlig ventilation och, vid behov, god avledning av ånga. 

f) Ändamålsenlig naturlig eller artificiell belysning. 

g) Så nära arbetsplatserna som möjligt skall fmnas: 

tillräckligt antal anordningar för rengöring och desinfektion av händer och för 
rengöring av utrustning med varmvatten. Kranarna får inte kunna manövreras med 
händerna eller armarna. För rengöring av händerna måste dessa anordningar ha dels 
varmt och kallt rinnande vatten eller i förväg tempererat vatten i blandarkran och 
dels rengörings- och desinfektionsmedel samt engångshanddukar, 

anordningar för desinfektion av verktyg. 

2. Tillräckligt antal omklädningsrum med släta, vattentäta och tvättbara väggar och golv, tvättställ 
och vattentoaletter. Toaletterna iar inte ha direkt utgång till arbetslokalen. Tvättställen skall 
ha varmt och kallt rinnande vatten eller vatten som i förväg blandats till än- damålsenlig 
temperatur, material för rengöring och desinfektion av händerna samt engångshanddukar. 
Tvättställens kranar får inte kunna manövreras med händerna. Det skall finnas ett tillräckligt 
antal tvättställ i anslutning till toaletterna. 

3. Ett avskilt utrymme och ändamålsenliga anordningar för rengöring och desinfektion av fasta 
och rörliga behållare och tankar. Detta utrymme och dessa anordningar är dock inte 
nödvändiga om det finns anordningar för rengöring och desinfektion av behållare och tankar 
på andra ställen. 

4. Anordningar uteslutande för dricksvatten enligt rådets direktiv 801778/EEG den 15 juli 1980 
om kvaliteten på konsumtionsvatten'. 

Anordningar för annat vatten än dricksvatten får emellertid godkännas för ångproduktion, 
brandbekämpning och kylning av kylutrustning under förutsättning att rörledningarna för dessa 
ändamål utesluter att sådant vatten kan komma att användas för andra ändamål och att det inte 
utgör någon risk för att äggprodukterna förorenas. Ånga och vatten av sådant slag får inte 
komma i kontakt med äggprodukterna eller användas för rengöring eller desinfektion av 
behållare, anläggning eller utrustning som kommer i kontakt med äggprodukterna. 
Rörledningar med annat vatten än dricksvatten skalllätt kunna skiljas från dricksvattenled
ningar. 

5. Ändamålsenlig utrustning för skydd mot skadedjur såsom insekter och gnagare. 

6. Utrustning, kopplingar och instrument eller ytor på dessa som är avsedda att komma i kontakt 
med äggprodukterna skall vara tillverkade av slätt material, som är lätt att tvätta, rengöra och 
desinficera och som motstår korrosion och inte överför ämnen till äggprodukterna i sådan 
mängd att detta utgör risk för människors hälsa, försämrar äggprodukternas sammansättning 
eller har skadlig inverkan på deras organoleptiska egenskaper. 

EGT nr L 229, 30.9.1980, s. 11. 
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KAPITEL II 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGAR 

Förutom de allmänna villkoren i kapitel I skall som minimikrav följande finnas i anläggningarna: 

l. Lämpliga lokaler som är stora nog för separat förvaring av äggen och de fånliga äggpro
duktema och som vid behov har kylutrustning för att hålla äggprodukterna vid lämplig 
temperatur. Kylrum skall ha en termometer eller en fjärregistrerande termometer. 

2. Anordningar för att tvätta och desinficera ägg, om de ägg som används är smutsiga. En 
förteckning över produkter som är godkända för sådan desinfektion skall upprättas enligt 
artikel 14. 

3. a) En särskild lokal med ändamålsenliga anordningar för att knäcka äggen, samla upp 
ägginnehållet och ta bort skal och hinnor. 

b) En särskild lokal för annan verksamhet än den som avses under a. 

När äggprodukter pastöriseras, får pastöriseringen utföras i den lokal som avses under a. 
om anläggningen har slutet pastöriseringssystem. I annat fall skall pastöriseringen utföras 
i den lokal som avses under b. I det fallet skall alla åtgärder vidtas för att hindra att 
äggprodukterna förorenas efter pastöriseringen. 

4. Lämpliga anordningar för transport av ägginnehållet inom anläggningen: 

5. I de fall som regleras i detta direktiv skall den utrustning, som godkänns av behörig myndighet 
för behandling av äggprodukter, uppfylla följande minikrav: 

a) vid pastörisering: 
automatisk temperaturkontroll, 

- en registrerande termometer, 
- en automatisk säkerhetsanordning för att hindra otillräcklig värmebehandling, 

b) i system med kontinuerlig pastörisering skall utrustningen också vara försedd med: 
ett ändamålsenligt säkerhetssysten som hindrar att pastöriserade äggprodukter blandas 
med sådana som är otillräckligt pastöriserade, och 

- en automatiskt registrerande säkerhetsanordning som hindrar en sådan blandning. 

6. En lokal för förvaring av andra livsmedel och tillsatser. 

7. Om produktema förpackas i engångsförpackningar skall det finnas ett lämpligt och vid behov 
avskilt utrymme för förvaring av sådant förpackningsmaterial och av de råvaror som är 
avsedda för tillverkningen av detta material. 

8. Anerdningar dels för att omedelbart forsla bort tomma skal och sådana ägg och äggprodukter, 
som äl> 0tjänliga som livsmedel, och dels för separat förvaring av dessa. 

9. Lämplig utrustning för hygienisk packning av äggprodukter. 

lO. Ett lämpligt laboratorium som kan utföra analyser och undersökningar enligt kraven på råvaror 
och äggprodukter i detta direktiv. Saknar anläggningen laboratorium skall den anlita ett, 
laboratorium som uppfyller dessa krav. I det fallet skall anläggningen underrätta behörig 
myndighet om detta. 

11. Om så krävs, lämplig utrustning för upptining av frysta äggprodukter som måste behandlas och 
vidare hanteras i en godkänd anläggning. 

12. En avskild lokal för förvaring av produkter för rengöring och desinfektion. 

KAPITEL III 

HYGIENKRAV I FRÅGA OM LOKALER, UTRUSfNING OCH PERSONAL VID 
ANLÄGGNINGARNA 

Högsta krav på renlighet måste ställas på personal, lokaler och utrustning: 

l. Personar, SQm behandlar eller hanterar ägg och äggprodukter, skall framför allt ha rena 
arbetskläde& och huvudbonad. De skall tvätta och desinficera händerna flera gånger varje 
arbetsdag och, vaije gång de återupptar sitt arbete. 

Det är förbjudet att röka, äta, spotta eller tugga, i utrymmen där äggprodukter hanteras och 
förvaras. 

22.7.89 



22.7.89 

389L0437/S 

Europeiska gemenskapemas officiella tidning 

2. Inga djur får komma in i anläggningarna. Gnagare, insekter och andra skadedjur som upptäcks 
skall systematiskt bekämpas. 

3. Lokaler, utrustning och instrument som används i arbetet med äggprodukter skall hållas rena 
och i gott skick. Utrustning och instrument skall om det behövs omsorgsfullt rengöras och 
desinficeras flera gånger under arbetsdagens gång, efter arbetsdagens slut och innan de 
används på nytt efter nedsmutsning. Slutna rörsystem för att transportera äggprodukter skall 
vara försedda med ett ändamålsenligt rengöringssystem som möjliggör att alla delar kan 
rengöras och desinficeras. Efter rengöring och desinfektion skall rörledningarna sköljas med 
dricksvatten. 

4. Lokaler, instrument och utrustning får inte användas för andra ändamål än framställning av 
äggprodukter. Efter godkännande av behörig myndighet, kan de emellertid också få användas 
för framställning av andra livsmedel, antingen samtidigt eller på olika tider, under förutsättning 
att alla ändamålsenliga åtgärder vidtas för att hindra att de produkter som avses i detta direktiv 
förorenas eller förändras till det sämre. 

5. Dricksvatten skall användas för alla ändamål. Emellertid får annat vatten i undantagsfall 
användas för framställning av ånga under förutsättning att de rör som installerats för detta 
ändamål gör det omöjligt att använda detta vatten för andra ändamål och inte medför någon 
risk för att ägg eller äggprodukter förorenas. Dessutom får annat vatten än dricksvatten i 
undantagsfall godkännas som kylvatten i kylutrustning. Rör för annat vatten än dricksvatten 
skall klart kunna skiljas från rör som används för dricksvatten. 

6. Rengörings- och desinfektionsmedel och liknande produkter skall användas och förvaras på 
sådant sätt att instrument, utrustning och äggprodukter inte påverkas menligt. Efter 
användningen av sådana produkter skall instrument och utrustning sköljas noga med 
dricksvatten. 

7. Personer som eventuellt kan sprida smitta skall förbjudas att arbeta med eller hantera ägg eller 
äggprodukter. 

8. Alla som anställs för arbete med eller hantering av ägg eller äggprodukter skall uppvisa 
läkarintyg som visar att det inte finns något hinder för att de deltar i sådant arbete. 
Läkarintyget måste förnyas årligen, om inte någon annan läkarundersökning av personalen med 
motsvarande garantier kan godtas enligt artikel 14. 

KAPITEL IV 

KRAV PÅ ÄGG AVSEDDA FÖR FRAMSfÄLLNING AV ÄGGPRODUKTER 

l. Ägg som används för framställning av äggprodukter skall förpackas på det sätt som anges i 
rådets förordning (EEG) nr 95/69 den 17 januari 1969 om genomförande av förordningen 
(EEG) nr 1619/68 om handelsnormer för ägg1

, i dess lydelse enligt förordningen (EEG) nr 
3906/862

• 

2. a) För framställning av äggprodukter får endast användas oruvade ägg som är tjänliga till 
människoföda. Skalet skall vara fullt utvecklat och utan sprickor. 

b) Med undantag från kravet i punkt a får knäckta ägg användas för framställning av 
äggprodukter, under förutsättning att de levereras direkt från förpackningscentral eller 
äggproducenten till en godkänd anläggning där de skall knäckas så snart som möjligt. 

3. Ägg och äggprodukter som är otjänliga till människoföda skall avlägsnas och förstöras på 
sådant sätt att de inte kan återanvändas som människoföda. De skall omedelbart placeras i de 
särskilda utrymmen som avses i kapitel II, punkt 8. 

KAPITEL V 

SÄRSKILDA HYGIENKRAV VID FRAMSfÄLLNING AV ÄGGPRODUKTER 

All verksamhet skall bedrivas på sådant sätt att all förorening under produktion, hantering och 
förvaring av äggprodukter kan undvikas och framför allt skall följande iakttas: 

EGT nr L 13, 18.1.1969, s. 13. 
EGT nr L 364, 23.12.1986, s. 20. 
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l. Ägg och äggprodukter som är avsedda för vidare behandling vid en godkänd anläggning skall, 
omedelbart efter ankomsten och tills de behandlas, förvaras i de lokaler som avses i kapitel 
II punkt l. Temperaturen i dessa lokaler skall vara så anpassad att äggen och äggprodukterna 
inte påverkas menligt. Backar med skalägg får inte placeras direkt p! golvet. 

2. Äggen skall packas upp och vid behov tvättas och desinficeras i en lokal som är avskild fr!n 
knäckningsrummet Förpackningsmaterial får inte föras in i knäckningsrummet 

3. Äggen skall knäckas i den lokal som avses i kapitel II punkt 3.a. Knäckta ägg som anges i 
kapitel IV punkt 2.b skall behandlas utan dröjsm!l. 

4. Smutsiga ägg skall rengöras innan de knäcks. Detta skall utföras i en lokal som är avskild från 
alla lokaler där ägg utan skal hanteras. Rengöringen skall utföras så att äggens innehåll inte 
förorenas eller försämras. Skalen måste vara så torra vid knäckningen att äggens innehåll inte 
kan försämras av kvarvarande tvättvatten. 

5. Andra ägg än hönsägg, kalkonägg eller pärlhönsägg skall hanteras och behandlas var för sig. 
All utrustning skall rengöras och desinficeras när behandling av hönsägg, kalkonägg och 
pärlhönsägg återupptas. 

6. Skalen skall - oavsett vilken metod som används - knäckas p! sådant sätt att äggets 
innehåll så långt möjligt inte förorenas. Därför får äggen inte centrifugeras eller krossas och 
det är inte beller tillåtet att utvinna äggviterester genom att centrifugera tomma äggskal. Rester 
av skal och hinnor skall hållas avskilda från äggprodukterna så långt detta är möjligt och får 
inte utgöra en större mängd än som anges i kapitel VI punkt 2.c. 

7. Efter knäckningen skall varje del av en äggprodukt behandlas så snart som möjligt. 
Värmebehandling består i att äggprodukten hålls i en lämplig temperatur under en lämplig tid 
för att döda förekommande sjukdomsalstrande organismer. Under värmebehandlingen måste 
temperaturerna registreras fortlöpande. Journalen för varje behandlat parti skall bevaras i två 
år för att hållas tillgänglig för behörig myndighet Ett otillräckligt värmebehandlat parti får 
omedelbart behandlas på nytt i samma anläggning, under förutsättning att den nya 
behandlingen gör produkten tjänlig till människoföda. Skulle den visa sig vara otjänlig skall 
den förstöras enligt kapitel IV punkt 3. 

8. Om äggen inte behandlas omedelbart efter knäckningen, skall äggens innehåll förvaras under 
tillfredsställande hygieniska förhållanden, antingen fryst eller vid en temperatur av högst +4°C. 
Äggen får förvaras vid +4 •c i högst 48 timmar utom när beståndsdelarna skall avsockras. 

9. Om vissa produktionsmetoder så kräver skall kommissionen, enligt artikel 14 och senast den 
31 december 1991, bestämma vilka undantag som får göras och fastställa under vilka särskilda 
villkor som äggprodukter från en godkänd anläggning får behandlas vid annan godkänd 
anläggning, under förutsättning att följande allmänna villkor är uppfyllda: 

a) Så snart äggprodukterna framställts skall de antingen djupfrysas eller kylas ner till en 
temperatur av högst +4 •c. I det senare fallet skall de på den mottagande anläggningen 
behandlas inom 48 timmarna från det dygn d! de ägg knäcktes från vilka produktema 
framställts, utom när det är fråga om beståndsdelar som skall avsockras. 

b) De skall förpackas, kontrolleras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med 
kraven i detta direktiv. 

c) De skall märkas enligt kraven i kapitel XI. Varans beskaffenhet skall anges på följande 
sätt: "opastöriserade äggprodukter - skall behandlas bos mottagaren - datum och tid för 
knäckning -". 

10. Ytterligare beredning efter behandling skall ske på sådant sätt att äggprodukten inte förorenas. 
Flytande eller koncentrerade produkter som inte har hållbarhetsbehandlats för att kunna hålla 
sig i rumstemperatur skall omedelbart eller efter jäsning torkas eller kylas ner till en en 
temperatur av högst +4 •c. Produkter som skall frysas skall frysas ner omedelbart efter 
behandling. 

11. Äggprodukter skall förvaras vid de temperaturer som krävs i detta direktiv tills de används för 
tillverkning av andra livsmedel. 

12. I godkända anläggningar är det förbjudet att bereda äggprodukter av r!varor som inte är 
tjänliga för tillverkning av livsmedel även om produkten inte skall användas som livsmedel. 
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KAPITEL VI 

ANAL YTISKA SPECIF1KATIONER 

l. Mikrobiologiska kriterier 

Vaije parti äggprodukter skall efter behandling genomgå mikrobiologiska kontroller genom 
provtagning i de anläggningar, där produktema behandlats, för att garantera att de uppfyller 
följande kriterier: 

a) Salmonella: inga spår i 25 g eller 25 mi äggprodukt 

b) Andra kriterier: 
mesoffia aeroba bakterier: M = 105 i l g eller l mi, 
enterobakteriaceae: M = 102 i l g eller l mi 
stafylokocker: inga spår i l g äggprodukt 

M = maximigränsvärde för antalet bakterier. Resultatet skall anses otillfredsstäl
lande om antalet bakterier i en eller flera provenheter är lika med M eller 
mer. 

2. Andra kriterier 

Vaije parti äggprodukter skall kontrolleras genom provtagning i de anläggningar där 
produktema behandlats, för att garantera att de uppfyller följande krav: 

a) Koncentrationen av 3 OH-smörsyra får inte vara större än lO mg per kg torrsubstans av 
den icke-modifierade äggprodukten. 

b) För att säkerställa att ägg och äggprodukter före behandlingen hanteras på ett hygieniskt 
sätt skall följande norrner gälla: 

halten mjölksyra får inte vara större än 1000 mg per kg torrsubstans av äggprodukten 
(gäller endast den obehandlade produkten), 
halten bärnstenssyra får inte vara större än 25 mg per kg torrsubstans av äggpro
dukten. 

Ifråga om jästa produkter skall emellertid nu angivna halter ha uppnåtts före jäsningspro
cessen. 

c) Mängden äggskalsrester, ägghinnor och andra partiklar i äggprodukten får inte vara större 
än 100 mg per kg äggprodukt 

d) Restmängder av de ämnen som anges i artikel 5.1 får inte överstiga de gränsvärden som 
anges i artikel 5.4. 

3. Före den 31 december 1991 kommer kommissionen enligt artikel 14 att fastställa: 
metoder för analys och test, 
provtagningsscheman, 
antal prover som skall tas, 
analytiska toleranser. 

I avvaktan på dessa beslut får medlemsstaterna som referensmetoder godta alla analys- och 
testmetoder som är internationellt vedertagna. 

KAPITEL VII 

HYGIENKONTROLL OCH ÖVERVAKNING AV PRODUKTIONEN 

l. Anläggningar skall övervakas av behörig myndighet. 

ÖVervakning genom behörig myndighet skall innefatta alla tillsynsåtgärder som anses 
nödvändiga för att säkerställa att tillverkarna av äggprodukter följer direktivets krav, framför 
allt: 

kontroll av äggens ursprung och äggprodukternas bestämmelseort och av de journaler som 
avses i fjärde strecksatsen i artikel 4, 

Nr L 212197 



Nr L 212,198 

389L0437/S 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

inspektion av ägg avsedda för framställning av äggprodukter, 

inspektion av äggprodukter som skickas från anläggningen, 

kontroll av renligheten ifråga om lokaler, inventarier och instrument och av personalens 
hygien, 

provtagning för laboratorietester för att kontrollera att ägg och äggprodukter uppfyller 
direktivets olika krav; resultaten av sådana tester skall journalföras och tillverkarna av 
äggprodukterna skall underrättas om dessa. 

2. På anmodan av behörig myndighet skall tillverkarna av äggprodukter öka frekvensen av 
laboratorietesterna enligt första strecksatsen i artikel 4, om det anses nödvändigt för att 
säkerställa en hygienisk framställning av äggprodukterna. 

KAPITEL VID 

PACKNING AV ÄGGPRODUKTER 

l. Äggprodukterna skall packas under hygieniskt tillfredsställande förhållanden för att säkerställa 
att de inte förorenas. 

Behållare skall uppfylla alla krav på hygien, bl.a. följande: 

de får inte försämra äggprodukternas organoleptiska egenskaper, 

de får inte kunna överföra sådana ämnen till äggprodukterna som kan vara skadliga för 
människors hälsa, 

de måste vara tillräckligt kraftiga för att skydda äggprodukterna på ett effektivt sätt. 

2. Lokalen där behållarna förvaras skall vara fri från damm och skadedjur. Material för 
engångsförpackningar får inte förvaras på golvet. 

3. Behållare som används för äggprodukter skall vara rena före påfyllningen. Returbehållare skall 
rengöras, desinficeras och sköljas före påfyllning. 

4. Behållarna skall föras in i arbetslokalen på ett hygieniskt sätt och användas utan onödigt 
dröjsmål. 

5. Omedelbart efter packningen skall behållarna förslutas och placeras i sådana lagerlokaler som 
avses i kapitel II punkt l. 

6. Behållare som är avsedda för äggprodukter får om så behövs användas för andra livsmedel 
under förutsättning att de rengörs och desinficeras så att de inte förorenar äggprodukterna. 

7. Behållare för transport av äggprodukter i lös vikt skall uppfylla alla krav på hygien och 
framför allt följande: 

Invändiga ytor och alla andra delar som kan komma i kontakt med äggprodukten skall 
vara av slätt, korrosionsbeständigt material, som är lätt att tvätta, rengöra och desinficera 
och som inte överför ämnen till äggprodukten i sådan mängd att de utgör fara för 
människors hälsa eller försämrar produktens sammansättning eller menligt påverkar dess 
organoleptiska egenskaper. 

De skall vara så utformade att äggprodukten kan avlägsnas fullständigt. Om det fmns 
tappkranar skall dessa lätt kunna avlägsnas, plockas isär, tvättas, rengöras och 
desinficeras. 

De skall tvättas, rengöras, desinficeras och sköljas omedelbart efter varje användning och 
vid behov före nästa användning. 

De skall förslutas ordentligt efter påfyllning och vara tillslutna under transporten tills 
produkten skall användas. 

De får enbart användas för transport av äggprodukter. 
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Utan hinder av bestämmelserna i detta kapitel skall emellertid kommissionen, första gången och 
senast den 31 december 1990 -enligt förfarandet i artikel 14 och på ett sätt som inte får till följd 
att äggprodukterna och de andra livsmedlen skadas -fastställa de särskilda villkor sådana behållare 
skall uppfylla för att få användas för transport av andra livsmedel och då främst sådana villkor som 
avser: 

tvättning, rengöring och desinfektion av behållare före återanvändning, 

transportförh!llanden, 

användningstidens längd. 

Tills de beslut som avses i andra stycket träder i kraft och senast den 31 december 1991: 

skall dels nationella bestämmelser som tillåter användningen av beh!llare för transport inom 
det egna territoriet av andra livsmedel än äggprodukter och dels bilaterala avtal mellan 
medlemsstaterna i detta avseende fortsätta att gälla om de stämmer överens med fördragets 
allmänna bestämmelser, 

får de medlemsstater, vars nationella bestämmelser tillåter en sådan användning, varken 
begränsa eller förbjuda införsel till det egna territoriet från andra medlemsstater som har 
samma bestämmelser, 

får de medlemsstater, som förbjuder transport inom sitt territorium av andra livsmedel i 
behållare som är avsedda för transport av äggprodukter, ställa samma krav på transport av 
äggprodukter från andra medlemsstater. 

KAPITEL IX 

FÖRVARING 

1. Äggprodukter skall förvaras i sådana förvaringslokaler som avses i kapitel D punkt 1. 

2. Äggprodukter för vilka krävs vissa förvaringstemperaturer skall förvaras vid dessa 
temperaturer. Förvaringstemperaturerna skall registreras fortlöpande, nedkylningshastigheten 
skall vara sådan att produkten når föreskriven temperatur s! snabbt som möjligt, och 
behållarna måste förvaras på sådant sätt att luften kan cirkulera fritt omkring dem. 

3. Följande förvaringstemperaturer får inte överskridas: 

djupfrysta produkter: -18"C 

frysta produkter: -12"C 

kylda produkter: -+4"C 

torkade produkter (utom äggvitor): +15"C 

KAPITEL X 

TRANSPORT 

1. Fordon och behållare för transport av äggprodukter skall vara utformade och utrustade på 
sådant sätt att föreskrivna temperaturer enligt direktivet kan hållas under hela transporten. 

2. Äggprodukterna skall skickas på sådant sätt att de under transport är tillräckligt skyddade från 
allt som kan vara skadligt för dem. 

3. De temperaturer som föreskrivs i kapitel IX punkt 3 skall hållas under transporten. 

Nr L 212/99 
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KAPHEL XI 

MÄRKNING AV ÄGGPRODUKTER 

l. Utan hinder av bestämmelserna i direktiv 79/112/EEG skall varje sändning med äggprodukter 
som lämnar en anläggning ha en etikett med följande uppgifter: 

i) antingen 

ii) eller 

på övre delen, det avsändande landets begynnelsebokstav eller nationalitetsbeteckning 
i versaler, t ex B/D/DK!EU /ESP/F!IRUI/UNUP/UK, och därefter den godkända 
anläggningens nummer, 

på nedre delen, en av följande förkortningar: CEE - EEC - EEG -EOK - EWG -
E0F; 

på övre delen: avsändningslandets namn i versaler, 

i mitten: den godkända anläggningens nummer, 

på nedre delen, en av följande förkortningar: CEE - EEC - EEG - EOK - EWG 
-E0F; 

iii) förvaringstemperatur och garanterad hållbarhetstid för äggprodukterna. 

Texten på etiketten skall vara läsbar, tydlig och outplånlig. 

2. Transporthandlingarna skall framför allt inneMila uppgifter om: 

a) Produktemas slag med uppgift om fågelart. 

b) Partiemas nummer. 

c) Destinationsort samt namn och adress för den förste mottagaren. 

3. Dessa uppgifter skall, liksom de som finns i sundhetsmärkningen, lämnas på det eller de 
officiella språken i mottagarlandet. 
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RÅDJ~TS DIREKTIV 
av den 22 juli 1991 

som fastställer kontrollbestämmelser om beredning och saluhållande av fiskvaror 

(91/493/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', 

med beaktande av följande: 

Nr L 268/15 

Med avsikt att förbättra den inre marknaden och i synnerhet att säkerställa en väl fungerande gemensam organisation av handeln med 
fiskvaror upprättad enligt förordning (EEG) nr 3796/814 i dess senaste lydelse i förordning (EEG) nr 2886/895

, är det viktigt att 
handeln med fisk och fiskprodukter icke längre hindras av olikheter i medlemsstaternas kontrollbestämmelser. En bättre harmonisering 
av beredning och saluhållande skulle fäs och därigenom konkurrens pä lika villkor och kvalitetsprodukter åt konsumenterna. 

Europaparlamentet har i sitt lagstiftande beslut av den 17 mars 19896 uppmanat kommissionen alt framlägga ett omfattande förslag 
om hygien vid beredning och saluhållande av fisk och fiskprodukter, inklusive lösning av nematodproblemet 

Nyfångad fisk är i princip icke förorenad av mikroorganismer. Förorening med åtföljande förskämning kan inträda vid ohygienisk 
hantering och behandling. 

Därför gäller bestämmelserna främst korrekt hygienisk hantering av farska och beredda fiskvaror vid alla stadier av beredning och 
vid förvaring och transport. 

EGT nr C 66, 11.3.1988. s. 2, EGT nr C 282, 8.11.1989, s. 7 och EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 56. 
EGT nr C 96, 17.4.1989, s. 29 och EGT nr C 183, 15.7.1991. 
EGT nr C 134, 24.5.1988, s. 31 och EGT nr C 332, 31.12.1990, s. 59. 
EGT nr L 379, 31.12.1981, s. l. 
EGT nr L 282, 2.10.1989, s. l. 
EGT nr C 96, 17.4.1989, s. 199. 
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Det är ändamålsenligt att genom analogi tillämpa vissa standarder för marknaden fastställda enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 
3796/81, med avsikt att fastställa kontrollnivån för dessa produkter. 

Det är främst fiskindustrin som skall se till att fiskvaror kontrolleras enligt bestämmelserna i detta direktiv. 

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna skall genom att utföra kontroller och inspektioner se till att producenter och tillverkare följer 
bestämmelserna. 

Gemenskapens kontrollåtgärder skall införas för alt i alla medlemsstater säkerställa en enhetlig tillämpning av standarderna i detta 
direktiv. 

I syfte att säkerställa en smidigt fungerande inre marknad skall bestämmelser tillämpas på samma sätt vid handel inom som vid handel 
mellan medlemsstater. 

I samband med handel mellan medlemsstater skall bestämmelser fastställda i rådets direktiv 89/662/EEG, daterat den 11 december 
1989, i deras senaste lydelse i direktiv 90/675/EEG' om veterinärkontroll av handel inom gemenskapen med sikte på ett 
fullständigande av den inre marknaden7

, även gälla fiskvaror. 

Fiskvaror från tredje länder avsedda alt saluhållas i gemenskapen skall icke behandlas förmånligare än dem inom gemenskapen. 
Därför skall gemenskapen förbereda kontroll i tredje länder av bestämmelser för beredning och saluhållande i syfte att erhålla ett 
gemensamt importsystem baserat på lika villkor. 

Varorna ifråga blir beroende av regler om kontroll och skyddsåtgärder täckta av rådets direktiv 90/675/EEG, daterat den 10 december 
1990, som fastlägger principerna som styr organisation av veterinärkontroll av produkter som införs till gemenskapen fr!n tredje 
länder. 

För att ta hänsyn till särskilda omständigheter, skall undantag medges vissa företag, redan i drift före den l januari 1993, för att ge 

EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13. 
EGT nr L 373, 31.12.1990, s. l. 
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dem tillfåll e att anpassa sig till alla bestämmelser i detta direktiv. 

Om kommissionen skulle erhålla som uppgift att besluta vissa åtgärder för tillämpning av detta direktiv skall i detta syfte ett nära 
och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom ständiga veterinärkommitt(\n inledas. 

De väsentliga bestämmelserna i detta direktiv kräver närmare specificering. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

I KAI'nl-E"T 

Allmänna bestämmelser 

Artikel I 

Detta direktiv fa~tställer kontrollbestämmelser för beredning och saluhållande av fiskvaror avsedda till människoföda. 

Artikel 2 

Vid tillämpning av detta direktiv skall följande definitioner gälla: 

l. Med fiskvara förstås alla havs- eller sötvattendjur, eller delar av dem inklusive rom och mjölke, med undantag av vattendäggdjur, 
grodor och vattendjur för vilka av andra bestämmelser gäller. 

2. Med akvakulturvara föstås all fiskvara född och uppfödd under kontrollerade villkor fram till saluhållande som livsmedel. Även 
havs-eller sötvattenfisk eller skaldjur fångade juvenila i sin naturliga omgivning och hållna tills de nått önskad storlek för 
konsumtion räknas som akvakulturvara förutsatt de enbart hållits vid liv utan försök till ökning av deras storlek eller vikt. 

3. Med kylning förstås nedkylning av fiskvara till temperatur som närmar sig nollpunkten. 

4. Med fårskprodukt förstås varje fiskvara antingen naturlig eller beredd, inklusive produkter, förpackade under vacuum eller i 
modifierad atmosfar, och icke behandlade på annat sätt för bevaring än genom kylning. 

21 321232Q LIITE Pri. 
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5. Med beredd produkt förstås varje fiskvara som genomgått en bchamlling som berör dess anatomiska helhet som rensning, 
dekapitering, skärande till skivor, fileer, kotletter etc. 

6. Med bearbetad produkt förstås varje fiskprodukt som i kylt eller nedfryst tillstånd ensam eller tillsammans med andra 
födoämnen utsatts för kemisk eller fysikalisk behandling som upphettning, rökning, saltning, torkning, marinering, etc., eller 
en kombination av dessa olika processer. 

7. Med konservering förstås förfarande varigenom produkter packas i hermetiskt tillslutna kärl och utsätts för sådan 
temperaturförhöjning att varje mikroorganism med möjlighet att föröka sig, dödas eller inaktiveras oberoende av vid vilken 
temperatur den fardiga produkten förvaras. 

8. Med fryst produkt förstås varje fiskprodukt som utsatts för frysbehandling till en kärntemperatur av -18 grader C eller lägre 
sedan temperaturen stabiliserats. 

9. Med förpackning förstås skyddande av fiskprodukt i omslag, behållare eller varje annan ändamålsenlig anordning. 

10. Med parti förstås en kvantitet fiskprodukter framställda under praktiskt taget identiska föhållanden. 

11. Med konsignation förstås kvantitet fiskprodukter på väg till en eller flera kunder i destinationslandet och transporterade i en 
och samma transport. 

12. Med transportmedel förstås avdelning i motorfordon, järnväg eller flygplan avsatt för gods, lastrum i fartyg och containrar 
för transport till lands, till sjöss eller i luften. 

13. Med behörig myndighet förstås central myndighet i medlemsstat kompetent att utföra veterinärkontroll, eller valje myndighet 
till vilken denna kompetens delegerats. 

14. Med företag förstås valje område där fiskprodukter bereds, förädlas, kyls, fryses, förpackas eller förvaras. Auktioner och 
handel där endast demonstration och partihandel sker anses icke som företag. 15. Med saluhållande förstås förvaring eller 
exponering för försäljning, utbjudande till försäljning, försäljning, leverans eller varje annan form av placering på marknaden 
i gemenskapen utom återförsäljning och direkt överlåtelse på lokal marknad från fiskare till återförsäljare eller konsument 
av små kvantiteter som genomgått kontroll enligt dc nationella reglerna för kontroll av återförsäljning. 

16. Med import förstås införsel av fiskprodukter från tredje länder till gemenskapens territorium. 

21 321232Q LIITE Sek. 
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17. Med renvatten förstås sjö- eller havsvatten utan mikrobiologisk förorening, skadliga ämnen och/eller toxiska havsalger i 
kvantitet som kan påverka fiskproduktens kvalitet. Renvatten avses vid dc ti!Willen då vatten nämns i detta direktiv. 

18. Med moderfartyg förstås vaije fartyg ombord vilket fiskvaror filea~. skärs i skivor, flås, mals, fryses eller bereds och därefter 
förpackas. 

Följande anses icke som moderfartyg: 

- Fiskebåtar, ombord vilka endast räkor och blötdjur kokas. 

- Fiskebåtar, ombord vilka enbart frysning utförs. 

Artikel 3 

1. Saluhållande av fiskvara fångad i sin naturliga omgivning skall vara föremål för följande bestämmelser: 

a) De skall vara: 

i) upptagna och ändamålsenligt avblodade, dckapiterade, rensade, avfenade, kylda eller frysta ombord fiskebåten enligt 
bestämmelsema om hygien upprättade genom kvalificerat majoritetsbeslut av rådet på förslag av kommissionen. 
Kommissionen skall framlägga förslag i denna sak senast den l oktober 1992, 

ii) om det anses ändamålsenligt, hanterade i moderfartyg godkänt enligt artikel 7 och i överensstämmelse med bestämmelserna 
i I kap. i bilagan. 

Kokning av räkor och blötdjur ombord skall utföras enligt bestämmelserna i III kap. avsnitt I.5 eller IV kap. avsnitt IV.7 i 
bilagan. Dessa fartyg skall särskilt registreras av behörig myndighet. 

b) Under och efter landning skall de vara hanterade enligt Il kap. i bilagan. 

c) De skall ha hanterats och ändamålsenligt packats, beretts, bearbetats, frysts, tinats eller bevarats på hygieniskt sätt i anläggning 
godkänd enligt artikel 7 enligt bestämmelserna i III och IV kap. i denna bilaga. 

Kompetent myndighet får trots II kap. avsnitt 2 i bilagan tillåta förflyttning av fiskprodukter från kaj till containrar för omedelbar 
leverans till godkänt företag, registrerad auktion eller partihandel för all där kontrolleras. 
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d) De skall vara kontrollerade enligt V kap. i bilagan. 

e) De skall vara ändamålsenligt förpackade enligt VI kap. i bilagan. 

f) De skall vara åsatta ett identitetsmärke enligt VII kap. i bilagan. 

g) De skall vara lagrade och transporterade under tiJifredsställande hygieniska föhållanden enligt VIII kap. i bilagan. 

2. Om rensning är möjlig ur teknisk och kommersiell synpunkt skall den utföras snarast möjligt efter upptagning eller landning. 

3. Saluhållande av akvakulturvaror skall ske enligt följande bestämmelser: 

a) De måste vara slaktade under ändamålsenliga hygieniska förhållanden. Dc får icke vara nedsmutsade av jord, slem eller 
exkrementer. Om dc icke beretts omedelbart efter slakt måste dc ha förvarats nedkylda. 

b) Därtill måste de rätta sig efter bestämmelserna fastlagda under punkterna 1 c)--1 g). 

4. a) Saluhållande av levande blötdjur skall följa bestämmelserna fastlagda i rådets direktiv 91/492/EEG, daterat den 15 juli 1991, 
som fastställer kontrollbestämmelser för beredning och saluhållande av levande tvåskaliga blötdjur.' 

b) Efter beredning måste tvåskaliga blötdjur förutom bestämmelserna i punkt a, även efterfölja dem i punkterna 1 c--1 g. 

Artikel 4 

Fiskvara avsedd att saluhållas levande skall ständigt hållas under optimala förhållanden för överlevnad. 

Artikel 5 

Saluhållande av följande produkter skall förbjudas: 

- Giftig fisk av följande familjer: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigastcridae. 

- Fiskprodukter med halt av ciguateratoxin. 

Detaljerade bestämmelser om dessa arter och om analysmetoder skall fastställas enligt förfarande i artikel 15. 

EGT nr L 268, 24.9.1991, s. l. 
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Artikel 6 

l. Medlemsstater skall se till att personer ansvariga för företag beslutar alla nödvändiga åtgärder för att den ingående beskrivningen 
i detta direktiv följs vid alla stadier av beredning av fiskprodukter. 

I detta syfte måste sagda personer utföra sina egna kontroller baserade på följande grunder: 

- Identifiering av känsliga faser i beredningsprocesser som utförs i deras anläggning. 

- Skapande och genomförande av metoder för övervakning och kontroll av dessa känsliga faser. 

- Genomförande av provtagningar för analys av behörig myndighet i godkänt laboratorium i syfte att kontrollera metoder för 
rengöring och desinfektion och jämföra dem med standarderna enligt detta direktiv. 

- Förande av skriftlig journal eller outplånlig dokumentation över föregående punkter med avsikt att underställas behörig myndighet. 
Resultaten av de olika kontrollerna och särskilt av proven skall bevaras minst två år. 

2. Om resultatet av egna kontroller eller av vaijc information som står till förfogande för personer ansvariga enligt första stycket, 
avslöjar hälsorisk eller antydan till sådan, skall ändamålsenliga åtgärder beslutas under officiell övervakning utan hänsyn tagen till 
åtgärder fa~tställda i artikel 3.1, fjärde stycket i direktiv 89/662/EEG. 

3. Regler för tillämpning av andra stycket i punkt l skall fastställas enligt tillvägagångssätt fa~tställt i artikel 15. 

Artikel 7 

l. Behörig myndighet skall godkänna företag så snart den kontrollerat au kraven i detta direktiv uppfyllts med hänsyn till den utförda 
verksamhetens natur. Tillståndet måste förnyas om ett företag beslutar att utföra verksamhet, som skiljer sig från den till vilken 
tillstånd lämnats. 

Behöriga myndigheter skall besluta nödvändiga åtgärder om bestämmelserna slutar att följas. Härvid skall de ta särskild hänsyn till 
resultatet av varje kontroll utförd enligt artikel 8. 

Behörig myndighet skall registrera auktioner och partihandel som icke godkänts efter kontroll av efterlevnaden av bestämmelserna 
i detta direktiv. 
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2. Produkter frän moderfartyg och företag, auktioner och partihandel möter i dc hygieniska standarderna fastställda i detta direktiv 
speciella villkor. Därför får medlemsstaterna för kraven om utrustning och uppbyggnad, fastställda i I till IV kap. i denna bilaga, 
bevilja dessa nyss nämnda rörelser anstånd med uppfyllande av villkor för godkännande enligt IX kap., till den 31 december 1995. 
Detta anstånd får endast beviljas moderfartyg och företag som redan är i drift den 31 december 1991 och senast den l juli 1992 
tillställt behörig nationell myndighet en vederbörligen styrkt ansökan om anstånd. Denna ansökan måste vara åtföljd av arbetsplan 
och program som visar inom vilken tidsperiod de kan uppfylla villkoren ifråga. Om financie11 hjälp begärs av gemenskapen kan denna 
endast beviljas för projekt som motsvarar villkoren i detta direktiv. 

3. Behöriga myndigheter skall göra upp en förteckning över deras godkända företag och var och en av dem skall tilldelas ett 
officiellt nummer. 

Varje medlemsstat skall till kommissionen anmäla sin förteckning över godkända företag och varje senare ändring den. 
Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om denna information. 

4. Inspektion och kontroll av företag skall utföras regelbundet under behörig myndighets ansvar. Denna skall ständigt ha fritt tillträde 
till alla delar av företagen i syfte att säkra bestämmelserna i detta direktiv. 

Om dessa inspektioner och kontroller avslöjar att bestämmelserna i detta direktiv icke efterföljts skall behörig myndighet handla på 
änamå!senligt sätt. 

5. Punkterna 1, 3 och 4 skall även tillämpas på moderfartyg. 

6. Punkterna 3 och 4 skall även tillämpas på partiförsäljning och auktioner. 

Artikel 8 

l. Experter från kommissionen rar i samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter utöva kontroll på platsen såvida detta 
är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv. Särskilt skall dc kontrollera att företagen ändamålsenligt 
följer bestämmelserna i detta direktiv. Medlemsstat i vars territorium kontroll utövas skall ge experterna all behövlig hjälp vid 
utförande av sina uppgifer. Kommissionen skall meddela medlemsstaterna resultatet av sina undersökningar. 

2. Åtgärder för tillämpning av första stycket skall beslutas enligt artikel 15. 
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Artikel 9 

1. Bestämmelserna i direktiv 89/666/EEG om fiskvaror avsedda till människoföda skall efterföljas, särskilt beträffande organisation 
och åtgärder att besluta liksom skyddsåtgärder att genomföra som följd av inspektioner gjorda av medlemsstater på platsen. 

2 Direktiv 89/662/EEG skall ändras som följer: 

a) I bilaga A skall följande strecksats tilläggas: 

Rådets direktiv 91/493/EEG, daterat den 22 juli 1991 som fastställer kontrollbcsämmelscr för beredning och saluMilande av 
fiskvaror (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15.). 

b) I bilaga B skall följande strecksats utgå: 

- fiskvaror avsedda till människoföda. 

II KAPITLI.:T 

Importer !"rån tredje länder 

Artikel JO 

Villkor tillämpade vid import av fiskvaror från tredje länder skall vara minst jämnställda med dem som reglerar beredning och 
saluhållande av gemenskapens produkter. 

Fiskvaror fångade i sin naturliga miljö av fiskebål förande tredje lands flagg måste genomgå kontroll fa~lställd i artikel18.3 i direktiv 
90/675/EEG. 

Artikel 11 

l. Fiskvaror från varje tredje land eller grupp tredje länder måste hörsamma speciella imporlbestämmelser, fastställda i artikel 15, 
allt efter kontrollsituationen i ifrågavarande tredje land. 

2. I syfte att låta importbestämmelserna bli fasta och med avsikt au kontrollera status för produktion, lagring och spedition av 
fiskvaror till gemenskapen bör inspektioner utföras på platsen av c.xpcner från kommissionen och medlemsstaterna. 

Experterna skall förordnas av kommissionen på förslag av medlemsstaterna. 
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Gemenskapen skall bära kostnaderna för dessa inspektioner. 

Frekvens av och tillvägagångssätt vid dessa inspektioner skall fastställas enligt artikel 15. 

3. Vid fastställande av villkor för import av fiskvaror å~yflad i första stycket skall särskild hänsyn tas till: 

a) det tredje landets lagstiftning, 

b) organisationen av behörig myndighet i tredje landet och dess kontrollverksamhet, denna funktions kapacitet och övervakningen 
av den lika väl som dess möjlighet till kontroll av tillämpning av gällande lagstiftning, 

c) aktuella kontrollförhållanden under beredning, lagring och spedition av fiskvaror avsedda för gemenskapen, 

d) de garantier som tredje land kan lämna i enlighet med standarder fastställda i 5 kap. i bilagan. 

4. Importvillkor omnämnda i första stycket skall omfatta: 

a) kontrollintyg som måste åtfölja konsignation till gemenskapen, 

b) identitetsmärkning av fiskprodukterna särskilt med ursprungsföretagets tillståndsnummer utom när det gäller frysta produkter, 
genast landade för konservering och åtföljda av intyg föreskrivet under a), 

c) upprättande av förteckning över godkända företag och auktioner eller partihandel, registrerade och godkända av kommissionen 
enligt artikel 15. 

För detta ändamål skall en eller flera förteckningar över dessa anläggningar göras upp på grundval av underrättelse till kommissionen 
från behöriga myndigheter i tredje landet. Anläggning får icke förekomma på lista utan alt vara officiellt godkänd av behörig 
myndighet i det tredje land som exporterar till gemenskapen. Detta godkännande skall iaktta följande föreskrifter: 

- Överensstämmelse med föreskrifter motsvarande dem som fastställts i detta direktiv. 

Övervakning av officiell kontrollverksamhet från tredje landet. 

5. Villkor återgivna i fjärde stycket a och b får ändras enligt artikel 15. 
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Ustan omnämnd i fjärde stycket c får ändras av kommissionen enligt bestämmelserna i konm1issionens beslut 90/13/EEG'. 

6. För att ta itu med speciella situationer och i enlighet med förfarande i artikel 15, får importer tillåtas direkt från företag eller 
moderfartyg tillhörande tredje land som icke är istånd att lämna garantier fastställda i tredje stycket, förutsatt att företaget eller 
moderfartyget ifråga erhållit särskilt godkännande efter inspektion utförd enligt andra stycket. Beslutet om tillstånd skall fastställa 
de speciella villkor för import som skall gälla för produkler som kommer från detta förelag eller moderfartyg. 

7. I avvaktan på fastställande av importvillkor återgivna i första stycket skall medlemsstaterna se till att villkor tillämpade på import 
av fiskvara från tredje länder skall bli minst lika fördelaktiga som dem som styr produktion och saluhållande av gemenskapens 
produkter. 

Artikel 12 

l. Stadgar och principer fastställda i direktiv 90/675/EEG skall tillämpas särskilt beträffande organisation och uppföljning av 
inspektioner som medlemsstaterna skall utföra. 

2. Utan hänsyn tagen till stadgar och principer återgivna i första stycket i denna artikel och i avvaktan på genomförande av besluten 
föreskrivna i artikel 8.3 och artikel 30 i direktiv 90/675/EEG och i artikel 11 i detta direktiv skall de relevanta nationella 
bestämmelserna vid tillämpning av artikel 8.1 och 8.2 fortsälla att gälla. 

III KAPITLET 

Slutbcstämmclscr 

Artikel 13 

Bilagorna får ändras av rådet genom kvalificerat majoritetsbeslut på förslag av konm>issionen. 

Artikel 14 

Kommissionen skall i samråd med medlemsstaterna senast den l juli 1992 inkomma till rådet med en rapport om minimikrav på 
struktur och utrustning av små företag med distribution på den lokala marknaden och belägna i trakter med särskild begränsning av 

EGT nr L 8, 11.1.1990, s. 70. 
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tillförseln. Rapporten skall åtfölja~ av ett förslag om vilket rådet skall besluta senast den 31 december 1992 enligt röstningsproceduren 
fastställd i artikel 43 av fördraget. 

Artikel 15 

l. Om förfarande fastlagt i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden hänvisa ärendet till ständiga veterinärkommitten uppsatt 
genom beslut 68/361/EEG2 härefter kallad kommitten, antingen på eget iniativ eller på begäran av medlemsstat. 

2. Kommissionens representanter skall förelägga kommitten ett utkast till åtgärder att besluta. Kommitten skall yttra sig över utkastet 
inom en tid som ordföranden bestämmer allt efter ärendets brådska. Yttrandet skall avges av en majoritet fastställd i artikel 148.2 
av fördraget när det gäller beslut som rådet skall anta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas representanter 
i kommitten skall viktas enligt denna artikel. Ordföranden får icke rösta. 

3. a) Kommissionen skall besluta de föreslagna åtgärderna om de överensstämmer med kommittens åsikt. 

b) Om de föreslagna åtgärderna icke överensstämmer med kommittt~ns åsikt, eller om ingen åsikt framförts skall kommissionen 
genast förelägga rådet ett förslag om åtgärder att besluta. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet. 

Om inom tre månader från dagen då ärendet remitterades till rådet, detta icke beslutat om åtgärd skall de föreslagna 
åtgärderna antas av kommissionen såvida icke rådet avslagit dem med enkel majoritet. 

Artikel 16 

För den händelse beslut icke fattats senast den l januari 1993 om utförliga bestämmelser för tillämpning av detta direktiv skall enligt 
förfarande fastställt i artikel 15 nödvändiga övergångsbestämmelser antas för en tid av två år. 

Artikel 17 

Bestämmelserna i detta direktiv skall omprövas senast den 1 januari 1998 av rådet efter förslag från kommissionen på grundval av 
vunnen erfarenhet. 

EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23. 
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Artikel 18 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft dc lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den l januari 
1993. De skall underrätta kommissionen om detta. 

När medlemsstaterna beslutar dessa åtgärder skall de innehålla hänvisning till detta direktiv eller skall åtföljas av sådan 
hänvisning vid ti!Willet för deras officiella anmälan. Sättet för denna hänvisning skall fa~tställas av medlemsstaterna. 
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Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 22 juli 1991. 

Artikel 19 

På rUdets vägnar 

Ordfärande 

P. DANKloRT 

24.9.91 
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BILAGA 

l KAPITLET 

l. Bcstärmnclscr orn pl:mliiggning och utrustning 

l. Minimikrav pil. moderfartyg är följande: 

a) En avdelning ombord avsedd för mottagning av fiskvara. uppdelad i fållor eller boxar, tillräckligt stora 
alltillåta efter varandra ombordtagna fångster alt Milas isär. Mollagningsavdelning och dess llyltbara 
delar skall vara !älta all rengöra. Den skall vara planlagd sii all den skyddar varorna mot sol, väder 
och vind samt nedsmutsning e-11t:.r förorening. 

b) Ett system för att under hygieniska förMulanden överföra fiskvara från mottagningsavdelning till 
bcarbetningsavdclning. 

c) Tillräckligt stort arbetsutrymme för förberedelse och beredning av fislwara under hygieniska 
förhållanden. Det mä.ste- vara planlagt och utrustat på s!idant sätt att v.aran icke förorenas. 

d) Tillräckligt stort utrymme för förvaring av Hirdiga produkter, och planlagt pii sådant säll all det är lätt 
all rengöra. Om bearbetning av avfall sker ombord skall separat utrymme för förvaring av dessa 
biprodukter finnas. 

e) Utrymme för förvaring av förpackningsmatericl, avskilt från utrymme för förberedelse och beredning. 

l) Särskild utrustning för pumpning av avfall eller fiskprodukter otjänliga till människoföda antingen 
direkt ut i havet eller, om omständigheterna kräver, till en \'allcnlät tank avsedd för detta ändamil.l. 
Om avfall förvaras och bearbetas ombord i syfte au renas måste siirskill utrymme avsättas till detta 
ändamål. 

g) Utrustning för tillförsel av dricksvatten enligt rådets direktiv 80/778/EEG, daterat den 15 juli 1980, 
om kvalileten på vatten avsell till människoföda' d ler rent havsvallen under tryck. Intag för havsvatten 
skall vara beläget på plats där det intagna vannet icke kan blandas med avfallsvatten, avfall eller 
kylvatten från maskin som töms ut i havet. 

h) Ändamilisenligt antal omklädningsrum, tvällfal och toalcner, dc senare utan direkt öppning mot 
utrymme där fiskvaror förbereds, bereds cJJcr H.'lrvaras. Tvtittfatcn skall vara utrustade med anordningar 
för tvätt och torkning av händer enligt hygicnisl<a krav, kranarna tilltvättfaten får icke vara hand
manövrerade och handdukarna skall vara av cngångstyp. 

2. Utrymme för förbercddsc. och beredning eller frysning/djupfrysning av fiskvara skall ha: 

aJ HaJkfritt golv som är läll all rengöra och utrustat för län avrinning av vallen. Konstruktioner och fasta 
inventarier skall ha lättrörliga handtag tillräckligt stora att inte täppa; till av fiskavfall och att tillåta 
fri avrinning av vatten. 

b) Väggar och tak lätta att rengöra, särskill vid rör, kedjor, och elektriska ledningar. 

c) Hydrauliska ledningar skall vara anordnade eller skyddade på sådant sätt alt varje oljeläckage som kan 
förorena fiskvara utcs]uts. 

d) Tillfredsställande ventilation och om behövligt lämplig anordning för cval<uering av imma. 

e) Tillfredsställande belysning. 

l) Anordning för rengöring och desinfektion av verktyg, utrustning och tillbehör. 

g) Anordning med icke handmanövrerade kranar och engångshanddukar för rengöring och desinfeklion 
av händer. 

EGT nr L 229, 30.9.1980, s. 11. Direktivels senaste lydelse enligt 1985 års anslutningsakt (EGT nr L 302, 
15.11.1985, s. 218.) 

Nr L 268/29 
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3. Utrustning och verktyg som skärbord, behållare, rensnings- eller filcringsmaskiner etc. miiste vara 
beständiga mot korrosion av havsvatten och väl underhållna. 

4. Moderfartyg som fryser fiskvaror skalJ ha: 

a) frysutrustning med kapacitet att snabbt slinka temperatur till kärntemperatur enligt detta direktiv, 

b) frysutrustning med kapacitet att förvara fiskprodukter vid temperatur som specificeras i detta direktiv. 
Förvaringsutrymme skalJ ,·ara utrustat med lätt avläsbart system för registrering av temperatur. 

II. Bestämmelser om hygien vid hantering och Jagring av liskmror ombord. 

l. Kvalificerad person ombord ett moderfartyg skall ansvara för väl utförd beredning av fiskprodukter. Han 
skall ha befogenhet att kontrollera att bestämmelserna i detta direktiv efterföljs och skall liita inspektörer 
ta del av program för inspektion och kontroll av känsliga faser i tillverkning som utförs ombord, samt 
dokumentation av hans kommentarer och de temperaturregistreringar som kan cflerfriigas. 

2. Allmänna bestämmelser för hygien i utrymmen och utrustning enligt III kap. avsnitt II A i denna bilaga 
skall iakttas. 

3. Allmänna bestämmelser för personalens hygien enligt III kap. avsnitt II Il i denna bilaga skall iakttas. 

4. Vid dckapitering, rensning och filcring skall beslämmelser för hygien enligt IV kap. avsnitt 1.2--1.4 i 
denna bilaga iakttas. 

5. Vid beredning ombord av fiskprodukter skall bestämmclsor om hygien enligt V kap. i denna bilaga iakttas. 

6. Fiskprodukter skall slås in och förpackas mod iakttagande av bestämmelser om hygien enligt Vf kap. i 
denna bilaga. 

7. Förvaring av fiskprodukter ombord skall utiöras med iakttagande av bestämmelser om hygien enligt Vfll 
kap. punkt l och 2 i denna bilaga. 

Il KAI'ITLET 

BEST;\MMEI.SER UNDER OCII EFTER LANDS:i.'J•rNING 

l. Urlastnings- och landningsutrustning skall vara konstruerad av material, lätt att rengöra och desinfektera och 
vara i gott reparationsskick och rengjord. 

2. Under urlastning och landning skall förorening av fiskvara undvikas. Särskilt måste tillses att: 

urlastning och landning sker snabbt, 

fiskvara genast placeras i skyddad omgivning, om behövligt isad, vid temperatur som allt efter varans 
natur är lämplig vid transport, för.·aring, saluhällandc, eller i cll fl\rctag, 

utrustning och praxis som orsakar onödig skada på ätbara delar av fiskvara är ic.ke tillåten. 

3. Plats för auktion eller partihandel där fiskvara ft\rcvisas för försäljning skall: 

a) vara täckt och ha väggar lätta att rengöra, 

b) ha vallentiii golvbeläggning, som är lätt all rengöra och desinfektera och lagd pli siidant sätt att 
vattenavrinning underlättas samt ha ett hygieniskt avloppssystcm, 

24.9.91 
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c) vara utrustad med sanitära bekvämligheter med lämpligt antal tvättfat och vattontoaletter. Tvättfaten skall 
vara försedda med materiel för rengöring av händer samt cngångshanddukar, 

d) vara väl upplyst för alt underlätta inspektion av fiskprodukterna enligt V kap. i denna bilaga, 

e) när den används för utställning eller förvaring av fiskvara icke användas till annal ändamål. Fordon 
spridande avgaser som försämrar fiskvarans kvalitet och icke önskvärda djur äger icke tillträde, 

t) rengöras regelbundet och minst efter varje auktion, spjällådor skall efter varje auktion rengöras och sköljas 
in- och utvändigt med dricksvatten eller renvatten. Vid behov skall de desinfekteras. 

g) på framträdande plats ha uppsan skylt om törbud mot rökning, spottning och förtäring av mat eller dryck, 

h) vara låsbar och hållas låst när behörig myndighet anser det nödvändigt, 

i) ha tillfedsställande tillgång till vatten för au uppfylla villkoren i l!! kap. avsnitt I, punkt 7 i denna bilaga, 

j) ha eu särskilt förvaringskärl, vattentätt och tillverkat av korrosionsheständigt material för förvaring av 
fiskvara som är otjänlig till människoföda, 

k) det finnas, såvida den inte har sina egna lokaler på platsen dlcr i dess omedelbara närhet, allt efter 
handelns omfattning, elt tör behörig myndighets behov på lämpligt sätt utrustat låsbart rum och utrustning 
nödvändig för utförande av inspektioner. 

4. Efter landsättning eller, om lämpligare, efter försäljning skall fiskprodukter genast transporteras till sin 
destinationsort enligt bestämmelserna i \111 kap. i denna bilaga. 

5. Om inte bestämmelserna i punkt 4 följs, måste platsen där varorna förvaras före eller efter försäljning i 
avvaktan på transport till destinationsorten ha k y !rum av tillräcklig storlek för att efterfölja bestämmelserna 
enligt III kap. avsnitt l, punkt 3 i denna bilaga. l detta fall måste fiskprodukterna förvaras vid temperatur som 
närmar sig nollpunkten. 

6. Allmänna bestämmelser om hygien enligt lll kap. avsnitt Il - med undantag av punkt Il. J a - i denna bilaga 
skall efter ,·ederörliga ändringar följas vid handel där fiskprodukter förevisas tör försäljning eller förvaras. 

7. Partihandel där fiskprodukter visas för törsäljning d ler förvaras skalllyda under bcstämmdserna i detta kapitel, 
punkt 3 och 5 och tör dem i III kap. avsnitt l, punkt 4, 10 och Il i denna bilaga. 

Allmänna bestämmelser om hygien enligt lli kap. avsnitt Il i denna bilaga skall efter vederbörliga ändringar 
efterlevas vid partihandel. 

Il! KAPIT! Ef 

ALLMANNA DESTt\.M:\1EI~~ER FÖR FÖimTAG TILL IA'<I>S 

l. Allmiinna bestämmelser om byggnader och utrustning 

Företag skall som minimum ha följande: 

l. Utrymmen tillfredsställande stora tör att arbete skall kunna ullöras under hygieniska förhållanden. Deras 
planläggning och utförande skall förebygga törorcning av produkler och helt avskilja smittfriaoch smittade 
delar av byggnaden från varandr.. 

2. I utrymmen där produkter hanteras, förbereds eller bereds: 

a) Vattentäta golv, lätta att rengöra och desinfektera och lagda på sådant sätt att avrinning av vatten 
underlättas eller utrustning för bortförande av vatten. 

Nr L 268/31 
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b) Väggar med jämna ytor, lätta all hålla rena, hållbara och täta. 

c) Tak eller takbeklädnad lätt all rengöra. 

d) Dörrar i hållbart material, lätta all rengöra. 

e) God ventilation och vid behov möjlighet till evakuering av ånga och kondens. 

f) Tillfredsställande naturlig och artificiell belysning. 

g) Tillfredsställande möjligheter till rengöring och desinfektion av händer. l arbetsrum och toaletter får 
kranar icke vara handmanövrerade. Engångshanddukar skall användas. 

h) Resurser till rengöring av anläggning, utrustning och verktyg. 

3. l kylrum där fiskprodukter förvaras: 

Bestämmelserna under punkt 2 a--d och 2 f. 

Där behov finns, ett tillräckligt kraftfullt kylaggrogat att hålla produkterna vid temperatur föreskriven 
i detta direktiv. 

4. Ändamålsenliga åtgärder för skydd mot skadedjur som insekter, gnagare, fåglar etc. 

5. Verktyg och arbetsutrustning som skärbord, bchillare,löpande band och knivar tillverkade av korrosionbe
ständigt material, lätt all rengöra och desinfektera. 

6. Särskilda vattentäta korrosionsbeständiga behållare för fiskprodukter, icke avsedda till människoföda och 
utrymme för förvaring av dessa behållare om de icke töms dagligen vid arbetsdagens slut eller oftare. 

7. Tillfredsställande tillgång till dricksvatten enligt direktiv S0/778/EEG eller alternativt till rent havs- eller 
sjövallen eller till ett enligt ändamilisenligt system behandiat havs- eller sjövatten. Dock är genom 
undantag icke drickbart vatten tilliltet för produktion av ånga, bekämpning av eld och till användning i 
kylaggregat, förutsatt att för ändamålet installerade rör utesluter användning av detta vatten till andra 
ändamål och ger anledning till risk för förorening av produkterna. 

8. Hygieniskt avloppssystcm. 

9. Ett tillfredsställande antal omklädningsrum med släta, vallen täta, tvättbara väggar och golv, tvättfat och 
vattentoalettcr. De senare får icke öppna direkt till arbetsrummen. Tvättfaten skall ha medel för tvätlning 
av händer och disponibla handdukar. Tvättfatens kranar få icke vara handmanövrerade. 

10. Om de behandlade produkternas volym kräver regelbunden eller permanent kontroll skall ett låsbart 
ändamä]scnligt utrustat rum finnas, avsett uteslutande för användning av kontrolltjänsten. 

11. Tillfredsställande möjligheter till rengöring och desinfektion av transportmedel. Detta är icke tvingande 
om bestämmelser om rengöring och desinfektion av transportmedel föreligger för företag officiellt 
auktoriserat av behörig myndighet. 

12. företag som håller levande djur som skaldjur och fisk skall ha ändamålsenlig installation som tillförsäkrar 
bästa överlevnadsmöjligheter med vatten av sådan kvalitet att inga skadliga organismer eller ämnen 
överförs till djuren. 

Il. Allmänna bestämmelser om h)'gicn 

A. Allmänna bestämmelser tilliimpbt~ra pci byggnader ocfl utrustning 

l. Golv, väggar och skiljeväggar, tak eller takbcläggningar, utrustning och verktyg för arbete med 
fiskprodukter skall hållas i til!frcdsställandc renlighets- och reparationsskick för all icke utgöra en 
källa till förorening av produkterna. 

2. Gnagare, insekter och varje annat skadedjur skall systematiskt tillintetgöras i byggnaderna eller på 
utrustningen. Råttgift, insektsgift och varje annat potentkilt giftigt ämne skall förvaras i Ilsbara lokaler 
eller skåp. Deras användning får icke orsaka risk för kontamination av produkterna. 
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3. Arbetsutrymme n, verktyg och arbetsutrustning får endast användas till arbete med fiskprodukter. Dock 
får dc efter tillätelse av behörig myndighet samtidigt eller på annan tid användas för arbete med andra 
livsmedel. 

4. Dricksvatten enligt innebörden av direktiv 80/778/EloG eller renvatten skall användas till alla ändamäL 
Dock får som undantag icke drickbart vatten användas till frarn;tällning av vattenlnga, eldsläckning 
och till kylaggregat under förutsätlning att för ändamåJct dragna rör utesluter användande av sldant 
vatten till annat ändamål och orsakar risk för förorening av produkterna. 

5. Rengöringsmedel, desinfektionsmedel och likande funnen måste godkännas av behörig myndighet och 
användas på sildant sätt att dc icke får ofördelaktig effekt pil maskiner, utrustning och produkter. 

B. Allmänna bestämmelser om hygien tilliimpbara på persmull 

l. Högsta möjliga standard på renlighet krävs av personal. Mer utförligt: 

a) Personal skall bära lämpliga rena arbetskläder och huvudbonad som helt innesluter håret. Detta 
berör särskilt personer som hanterar utsatta fiskvaror. 

b) Personal tilldelad hantering och beredning av fiskprodukter måste åläggas att tvätta händerna varje 
gäng arbetet upplas på nytt. Sär på händerna skall förbindas med vattentätt förband. 

c) Rökning, spottning och förtäring av mat oc.h dryck i arbds- eller förvaringslokaler skall 
törbjudas. 

2. Arbetsgivare skall vidta alla nödvändiga åtgärdor lör att hindra personer som riskerar att kontaminera 
fiskprodukter frln att arbeta med eller hantera dem, så länge dc uppenbarligen icke kan göra det 
riskfritt. 

Vid rekrytering skall varje person, som skall arbeta med och hantera fiskprodukter, genom läkarintyg 
a\'krävas bevis att hinder ickt! föreligger för stldan anställning. Den medicinska undersökningen av 
denna person skall utföras enligt gällande nationelllagstiftning i medlemsstaten ifråga. Gällande tredje 
länder skall särskilda garantier fastställ:.s enligt artikel 15. 

IV KAPITLET 

S:\RSKILDA IIESTAMMELSER FÖR !IANTER!NG ,\V JIISK!'RODUKTER J LA.'ID 

J. Ilcstiimmclscr för fiirskn produkter 

J. Om kylda, oförpackade produkter, förberedda eller beredda, icke genast expedieras sedan de nått företaget 
skall de förvaras eller förevisas isade i anläggningens kylrum. Förnyad isning skall utföras sil ofta det är 
nödvändigt. [sen, med eller utan salt, skall framställas ur dricksvatten eller renvatten och skall förvaras 
under hygieniska förhållanden i behållare avsedda för åJldamåkt. Ilehilllama skall hilllas rena och i gott 
reparalionsskick. Färdigförpackade färska produkter skall kylas med is eller medelst mekanisk 
kylanläggning som åstadkommer samma tcmpcraturvillkor. 

2. Om dekapilering och rensning icke ullörts ombord, måste dc utföras under hygieniska villkor. Produkterna 
skall tvättas omsorgsfullt med dric.ksvatten eller rcm·auen omedelbart efter denna behandling. 

3. Ingrepp som filering och skivning skall utföras på sådant sätt att förorening eller förstöring av filter eller 
skh·or undviks. Filcer och skivor får inte bli kvar pil arbctsbordet längre än nödvändigt för beredningen. 
Filcer och skivor som skall försäljas skall kylas sä snart som möjligt efter beredningen. 

4. Innanmäte och delar som kan utgöra fara för folkh!ilsan skall skiljas och avlägsnas frln närheten av 
produkter avsedda till människoföda. 

5. Behållare använda till expediering eller förvaring av färska fiskprodukter milsic vara utförda på sådant sätt 
att dc dels skyddar produkterna frän förorening och dels förvarar dem under tillfredsställande hygieniska 
förhil.llanden samt framför allt att de tillåter avtappning av smältvatten. 

22 321232Q LIITE Pri. 
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6. Sil.vida icke särskilda anordningar föreskrivits för kontinuerlig bortskaffning av avfall skall detta läggas 
i täta, täckta containrar som är lätta att rengöra och desinfektera. Avfall fär icke anhopas i arbetsutrymmen. 
Det skall avlägsnas antingen kontinuerligt eller så snart containern är full och il.tminstone vid slutet av 
varje arbetsdag och då i containrar eller till utrymme omnämnt i lil kap. avsnitt l, sjätte stycket i denna 

bilaga. 

Il. Dcstätmnelscr flir frysta produkter 

l. Företag skall ha: 

a) Frysutrustning med kapacitet att listadkomma snabb temperatursänkning i produktema till temperatur 
angiven i detta direktiv. 

b) Frysutrustning med kapacitet att hålla produkter i förvaringsrum vid temperatur icke överstigande den 
i detta direktiv angivna, oavsett den omgivande temperaturen. 

Dock kan av tekniska skäl relaterade till frysmetod och till hantering av dessa produkter, för hel fisk fryst 
i saltlake och avsedd till konservering, högre temperatur accepteras än den enligt detta direktiv alltnog den 
icke överstiger -9 gr C. 

2. Färska varor avsedda till frysning eller snabbfrysning måste följa bestämme !se ma i avsnitt l i detta kapitel. 

3. Förvaringsrutrymme skall ha anordning för temperaturavläsning på plats där den lätt kan avläsas. 
Temperaturmätarens kännare skall vara belägen så avlägset som möjligt från källan för kylningen, dvs. 
där temperaturen i förvaringsutrymmet är som högst. 

Temperaturdiagram skaH vara tillgängliga för inspcklion av övervakande myndigheter åtminstone under 
tid produkter förvaras. 

ur. Deslämmelser ror UJlptining av produkter 

Företag som utför upptiningsverksamhet mil.ste rätta sig efter följande bestämmelser: 

l. Fiskprodukter måste tinas upp under hygieniska förhållanden. Förorening av dem skall hindras och det 
skall finnas tillfredsställande avtappning för uppkommet smältvatten. 

Vid upptining fär icke produktemas temperatur utsättas för överdriven höjning. 

2. Efter upptining skall fiskprodukterna hanteras enligt bestämmelserna i detta direktiv. Om de förbereds eller 
bereds måste dessa moment utföras genast. Om de förs direkt ut i handeln miste detaljuppgifter, t.ex. att 
de är upptinade tydligt markeras pi förpackningen enligt artikel 5.3 i ril.dets direktiv 79/112/EEG, daterat 
den 18 december 1978, om tillnärmning av mcdlcmsstah:rnas lagar i fråga om märkning, presentation och 
annonsering av födoämnen 1

• 

IV. Destiimmclscr ror bcnrbctnde produkter. 

l. Färska, frysta och tinade produkter som används för beredning skall följa bestämmelserna i avsnitt l eller 
Il i detta kapitel. 

2. Om beredning utförs i syfte att hindra utveckling av patagena mikroorganismer eller om det är en 
signifikant faktor i beredningen skall behandlingen vara vetenskapligt erkänd i gällande lag. Vid 
behandling av produkter, omnämnda i l kap. avsnitt l b och l c i direktiv 91/492/EEG, vilka icke varit 
äterutlagda eller renade, skall denna behandling godkännas inom fyra månader efter mottagande av 
anhållan från medlemsstat. 

Person, ansvarig för anläggning skall föra journal över utförda beredningar. ileroende av arten beredning 
skall upphettningstid och temperatur, saltinnchåll, pli-värde, vaucnhalt, etc. övervakas och kontrolleras. 

EGT nr L 33, 8.2.1979, s. l. Direktivets senaste lydelse enligt direktiv 9!/72/EEG (EGT nr L 42, 16.1.1991, 
s. 22). 
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3. För produkter konserverade för begränsad tid genom saltning, rökning, torkning eller marinering skall 
lämpliga föresJ.:rifter för lagring klart anges på emballaget enligt direktiv 79/112/EEG. 

Dessutom skall följande bestämmelser iakttas. 

4. Konservering 

När det gäller fiskprodukter som steriliserats i hermetiskt tillslutna bchilllare: 

a) Vid konservering skall dricksvatten användas. 

b) Utförd upphettningsprocess skall vara ändamålsenlig och dokumenteras med avseende på vikliga 
kriterier som upphettningstid, temperatur, fyllning, storlek av behållare etc. Värmebehandling skall 
döda eller inaktivera patagena organismer och deras sporer. Utrustning för upphettning skall vara 
försedd med anordning för verifiering av huruvida beh!.llaren faktiskt har uppnått ändamälsenlig 
temperatur. Dricksvatten skall användas till kylning av behållare efter värmebehandling utan hänsyn 
tagen till förekomst av varje kemisk tillsats använd enligt god teknisk praxis för att förhindra 
korrosion av utrustning och containerar. 

c) Ytterligare stickkontroller skall utföras av fabrikanten för all garantera att de behandlade produktema 
genomgått tillfredsställande värmebehandling, nämligen: 

lnkubationsprov: Inkubationen skall utföras sju dagar vid 37 gr C eller tio dagar vid 35 gr C eller 
vid varje annan ekvivalent kombination. 

Mikrobiologisk undersökning av innehållet i containrar i anläggningens laboratorium eller i annat 
godkänt laboratorium. 

d) Prov pil produktionen skall tas dagligen med förut bestämda inten·all för att säkerställa effektiv 
tillslutning. Till detta ändamål skalllämplig utrustning vara tillgänglig för falskontroll konservburkar. 

e) prov skall utföras med avsikt att se till att containrarna icke är skadade. 

f) Alla burkar som värmebehandlats under praktiskt taget identiska ,·illkor skall erhålla ett serienummer 
enligt rådets direktiv 89/396/EEG, daterat den 14 juni 1989, om utmärkning eller identifiering av post 
till vilket ett födoämne hör'. 

5. Rökning 

Rökning skall utföras i separata lokaler eller på särskild plats, om nödvändigt utrustad med ventilations
system för att undvikande av att rök och värme från förbränningen påverkar andra lokaler eller ställen där 
fisk-varor bereds, prepareras ell<.r förvaras. 

a) Materiel för alstring av rök för rökning av fisk måste fön·aras avlägset från platsen för rökningen och 
användas på sådant sätt att dot icke förorenar produkt<rna. 

b) Materiel för rökalstring genom bränning av trävirke som varit millal, förnissat, limmat eller genomgått 
kemisk konservering skall förbjudas. 

c) Efter rökning skall produkterna före förpackning genast nedkylas till förvaringstemperatur. 

6. Saftning 

a) Saltning skall utföras i särskilda lokaler och på tillfredsställande avstilnd från lokaler där övriga 
hanteringar utförs. 

b) Salt som används till behandling av fiskvaror skall vara rent och förvaras pil sätt som förhindrar 
förorening. Det får icke återanvändas. 

c) Behållare använd vid saltning skall vara konstruerad pil sådant säll att kontamination utesluts genom 
saltningsprocessen. 

d) Behållare eller arbetsyta. använd vid saltning måste rengöras töre användning. 

EGT nr L !86, 30.6.1989, s. 21. 
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7. Kokta produkter av kräftdjur och b/ötdj11r 

Kräftdjur och blötdjur skall kokas som följer: 

a) Kokning skall litföljas av snabb avkylning. Vatten, använt till detta ändamilJ skall vara dricksvallen 
eller renvallen. Om yllerligare konserveringsmetod ej används milsic kylning ske tilltemperatur som 
närmar sig O-punkten. 

b) Skalning eller rensning m!.ste utföras under hygieniska villkor med undvikande av förorening av 
produkten. Om denna hantering utf(\rs för hand milsic arbetarna ägna särskild uppmärksamhet åt 
handtvåilning och alla arbetsytor milsto rengöras noggrant. Om maskiner används skall dessa ofta 
rengöras och desinfekteras efter varje arbetsdag. 

Efter skalning eller rensning skall de kokta produkterna genast frysas eller hilllas kylda vid temperatur 
som förhindrar inväxt av patogena bakterier och förvaras i ändamålsenlig lokal. 

c) Varje producent milste med jämna mellanrum enligt V kap. avsnitt 4 i denna bilaga utföra 
mikrobiologisk kontroll av sina produkter. 

8. Mekanisk återvinning av fiskkölt. 

Mekanisk återvinning av fiskkött regleras av följande bestämmelser: 

a) Mekanisk återvinning av rensad fisk skall ulföras gena>l efter filoring med användande av rått, rensat 
material. Om hel fisk används skall den lörst vara rensad och tvättad. 

b) Maskinell utrustning skall rengöras ofta och minst varannan timme. 

c) Mekaniskt återvunnet kön skall efter återvinning genast frysas eller inkorporeras i produkt avsedd till 
frysning eller behandling för stabilisering. 

V. Bcstiimmclser om p:.rasitcr 

l. Under beredning oc.h före saluhållande till människoföda skall fisk och fiskprodukter utsällas för 
okulärbesiktning för upptäckt och avlägsnande av synliga parasiter. 

Fisk eller fiskdelar, synbarligen invaderade av parasiter som a-·lägsnats, får icke saluhållas till 
m~nniskoföda. 

Utförliga bestämmelser om denna kontroll skall enligt artikel 15 i delta direktiv antas pä förslag av 
kommissionen, som skall framläggas senast den J oktober 1992. 

2. Fisk och fiskprodukter enligt punkt 3 ämnade !ör konsumtion i befintligt skick, skall dessutom utsällas 
för frysning till en kärntemperatur av högst - 20 gr C under minst 24 timmar. Produkter ulsalla för denna 
frysbehandling skall vara antingen rila eller färdigheredda. 

3. Hsk och produkler föremilJ för bestämmelserna i punkt 2: 

a) Fisk som konsumeras rå eller nästan rä t.cx. ril sill matjessill. 

b) Följande fiskslag, om de utsatts för kallrökning vid vilken fiskens inre temperatur uppgår till mindre 
än 60 gr C: 

Sill. 

Makrill. 

Skarpsill. 

(Vildfängad) Atlant- och Slilla havslax. 

c) Marinerad och/eller salt sill av vilken beredningen är otillfredsställande för destruktion av 
nematodlarver. 

Denna förteckning får ändras i ljuset av ,·etenskapliga data enligt artikcl15 i delta direktiv. Pil samma säll 
skall kriterier fastställas som gör det möjligt all avgöra hurU\·ida en beredning är tillfredsställande eller 
icke för destruktion av nematoder. 
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4. Producent skall garantera att fisk och fiskproduktor uppräknade i punkt 3 eller råmaterialet vid 
tillverkningen av dem har behandlats enligt punkt 2 före saluhållande till människoföda. 

5. Fiskprodukterna uppräknade i punkt 3 skall vid saluhållande ål!öljas av intyg från tillverkaren som 
fastställer vilken typ av beredning de gcnomgilll. 

V KAPITLET 

KOl\'TROLL OCIJ ÖVERVAKl'\ING AV I'RODllKTIOl'\SB!'STÄMMELSER 

I. Allmän Ö\'crYak.ning 

Åtgärder för kontroll och övervakning mästc beslutas av behörig myndighel i avsikt att fastställa huruvida 
bestämmelserna i detta direktiv efterföljs. 

Dessa åtgärder inkluderar särskill: 

l. Kontroll av fiskebåtar underförstätt att kontroll får ullöras medan dc ligger i hamn. 

2. Kontroll av förhällanden vid lossning och diroktförsäljning. 

3. Kontroll med jämna intervall av förelag som bör kontrolkras. särskilt: 

a) Huruvida bestämmelserna !ör godkännande fortfarande löljs. 

b) Huruvida fiskvaran hanteras korrekt. 

c) Renligheten av lokaler, utrustning och verktyg. 

d) Huruvida identitelsmärken används korrokt 

4. Kontroll av partihandel och auktioner. 

5. Kontroll av bestämmelser för förvaring och transport. 

Il. Siirskilda kontroller 

l. Kontroll av lukt och smak. 

Utan hänsyn tagen till undantag, föreskrivna genom rådets förordning (EEG) nr 103/76, dalerad den 19 
januari 1976, som fastställer gemensamma marknadens standarder för viss färsk dlcr kyld fisk1

, skall varje 
parti vid landning eller före direktförsäljning av bchödg myndighel kontroikras :huruvida det är tjänligt 
till människoföda. Denna kontroll omfallar en kontroll av lukt och smak ulfört 'genom provtagning. 

Fiskprodukter som är farska enligt allmänna standarder för marknadsföring c·nligl artikel 2 i förordning 
(EEG) nr 3796/81 förutses uppfylla krav pil lukt och smak enligt föreskrifterna i delta direktiv. 

Om nödvändigt får kommissionen enligt artikel 15 i delta direktiv fastställa specificerade föreskrifter om 
lukt och smak för fiskprodukler, icke harmoniserade enligt förordning (EEG) nr 3796/81. 

Undersökning av lukt och smak skall upprepas efter lörsta försäljning av fiskprodukter om det befunnits 
att bestämmelserna i delta direktiv icke följts eller när del anses nödvändigt. Efter lörsta försäljning skall 
fiskprodukterna iltminstone uppfylla minimikravet all vara tarska enligt förut nämnd förordning. 

Om undersökning på lukt och smak avslöjar all fiskprodukter är otjänliga till människoföda, skall de dras 
in från marknaden .och denatureras så all dc icke kan åtaanvändas till människoföda. 

Om undersökning på lukt och smak avslöjar minsta tvivel huruvida fiskprodukterna äro farska skall 
kemiska prov eller mikrobiologisk analys utföras. 

2. Parasitkontroll 

Före frisläppande till människoföda skall fisk och fiskprodukter genom okulärbesiktning av provbitar 
undersökas pil före-komst av synliga parasiter. 

EGT nr L.'20, 28.1.1976, s. 29. Senaste lydelse cnligtlörordning (EEG) nr 33/89 (EGT nr L 5, 7.1.1989, s. 
18). 
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Fisk eller fiskdelar som synbarligen är invaderade av parasitor, vilka avlägsnats, skall icke saluhä.llas till 
människoföda. 

Ingäende bestämmelser för denna undersökning skall upprällas enligt artikel 15. 

3. Kemisk knntro/1 

A. !'rov skall las och vid laboralorieanalys kontrolleras på följande parametrar: 

a) TVB-N (Total VoJatile Ilasic Nitrogen) och TMA-N (Trimethyleamine-Nitrogen). 

Nivån för dessa parametrar skall fastställas för varje kategori av art, slag, sort, enligt artikel 15 
i delta direktiv. 

b) Histamin 

Nio prov skall tas fr1n varje parti. Dessa skall uppfylla följande krav: 

Medelvärdet skall icke översliga JOO ppm. 
2 prov får ha ,·ärde över 100 ppm men under 200 ppm. 
Intet prov får ha värde överstigande 200 ppm. 

Dessa gränsvärden är endasttillämpbara pä arter av följande familjer: Scombridae och Clupeidae. 
Dock kan fisk, tillhörande dessa familjer som genomgäll behandling för enzymatisk mognad i 
saltlake, ha högre histaminvärde men icke mer än dubbla ovan angivna värden. Undersökningar 
skall utföras enligt tillförlitliga, vetenskapligt erkända metoder, l. ex. högtrycksvälskekromatografi 
(Hl'LC). 

D. Föroreningar förekommande i ahatisk miljö 

Ulan hänsyn tagen till gemenskapens bestämmelser om skydd och hantering av vallen och särskilt 
dem om pollution av vallenrniljön, skall fiskprodukter i sina ätbara delar icke innehålla föroreningar, 
förekommande i vauenrniljö, som tungmetaller oc.h klorerade organiska substanser i så stora halter 
all det beräknade dagliga intagel överstiger tillätet dags- eller veckavärde för människor. 

Eli system för övervakning av graden förorening av fiskvaror skall upprällas av medlemsstaterna. 

C. Enligt artikel 15 i detta direktiv skall följande beslutas senast den 31 december 1992: 

a) Analysmetoder för kontroll av kemiska parametrar, liksom en plan f(\r provtagningar. 

b) Godtagbara nivåer för kemiska parametrar. 

4. Mikrobiolog<<ka analyser 

Enligt artikel 15 i detta direktiv skall mikrobiologiska kriterier omfauandc planer för provtagning och 
metoder för analys fastställas då del fordras för att skydda folkhälsan. Kommis.sionen skall i delta syfte 
framlägga lämpliga förslag senast den l oktober 1992. 

VI KAPITLET 

E:\11l,\LI.ERI!'\G 

l. Emballering skall utföras med iakttagande a,· tilll'rcdsställandc hygien för att undvika förorening av fiskvaror. 

2. Emballagematerial och produkter som kan komma i kontakt med fiskvaror skall uppfylla alla krav på hygien 
och särskilt: 

De skall icke försämra fiskvarornas karakteristiska lukt och smak. 

De skall icke vara istånd all till fiskvarorna överföra för människor hälsovådliga ämnen. 

De skall vara tillräc.kligt starka för att pä tilll'redssällandc sätt skydda fiskvarorna. 

24.9.91 
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3. Med undantag av vissa containrar tillverkade av vattentätt, slätt och korrosionsbeständigt material, lätt att 
rengöra och desinfektera. får förpackningsmaterial icke återanvändas. Förpackningsmaterial för farska. isade 
produkter skall tillåta tillfredsställande avrinning av smällvattcn. 

4. Oanvänt förpackningsmaterial skall förvaras i Jokakr skilda från produktionsutrymme och skyddas mot damm 
och förorening. 

VU KAPITLET 

mENTITE'J'SM.\RKSJ:>;G 

Utan hänsyn tagen till bestämmelserna i direktiv 79/112/EEG skall det vara möjligt att för kontrolländarnål med 
hjälp av antingen märkning eller åtföljande dokument spåra företag som e.xpcdierat ett konsignament fiskvaror. För 
detta ändamäl skall följande information förekomma på emballaget eller i åtföljande dokument: 

Avsändarian det. 

Identifiering av anlägning genom dess officiella lillständsnummer, eller i händclsc• av särskild registrering av 
auktion ellerpartihandel enligt artikel 7.1, tredje stycket i detta direktiv, auktionens eller partihandelns nummer. 

VIll KAI'ITLH 

FÖRVARING OCII TRANSPORT 

l. Fiskprodukter skall under förvaring och transport hållas vid temperalur enligt detta direktiv och särskilt: 

Färska eller upptinade fiskprodukter och kokta och kylda kräftdjur och blötdjur skall förvaras vid 
temperatur omkring O-punkten. 

Fryst fiskvara med undantag av fryst fisk i saltlake avsedd !ör tillverkning av konserver skall hållas vid 
en jämn temperatur av minst -18 gr C i alla delar av produkten med tillåtelse till korta fluktuationer pil 
högst 3 gr C upplit under transport. 

Beredd produkt skall hållas vid temperatur angiven av tillverkaren, när omständigheterna så fordrar vid 
temperatur enligt artikel 15 i detta direktiv. 

2. När fryst fiskvara transporteras frän kylhus till godkänt 1<\rotag för upptining vid framkomsten för förberedelse 
och/eller beredning, och avståndet är kort, icke överstigande 50 km el kr en timmes resa, får behörig myndighet 
medge undantag frän punkt l, andra strecksatsen. 

3. Produkt får icke förvaras eller transporteras tillsammans med ;mdra produkter som kan förorena den eller 
påverka dess hygien, såvida den icke är förpackad på tilll'rcdsställande sätt. 

4. Fordon som används vid transport av fiskprodukter skall vara konstruerat och utrustat på sådant sätt att den 
i detta direktiv fastställda temperaturen kan bibehållas under transporttidcn. Om is används för kylning av 
produkterna. milsie tillfredsställande avrinning tillgodoses i syfte att se till att produkterna icke blir stäende i 
smältvatten 

5. Transportmedel använt vid transport av fiskprodukter får icke användas till andra produkter som kan skada eller 
kontaminera fiskprodukterna såvida icke garantier kan lämnas att sådan transport tillfrc.dsställande rengörs och 
desinfekteras. 

Nr L 268139 
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6. Fiskprodukter får icke transporteras i fordon eller container som borde ha desinfekterats. 

7. Transportförh~Jlanden får icke skada fiskvaror avsedda till saluh~Jlning i levande tillstånd. 

IX KAPITLET 

l'UI\'KTER l BILAGA I VILKA KAN IlLI FÖRE:VL\L FÖR Il'>SKR,\!"KNI!'\GAR OCH 
EVENTUELl~\ IIES'!",\:\1:\fELSER TU.L,\Ml'IlARA DARVID 

Ilcträff:mdc I k:1p. m•snitt I i bilagan 

l. Punkt l a 

förutsatt att varorna skyddas mot sol, väder och vind samt nedmutsning t!llcr kontamination. 

2. Punkt l c 

förutsatt att varje kontamination av \'aran förhindras. 

3. Punkt l d, fijrsta satsen 

förutsatt att slutprodukten förvaras ombord vid last>tälld temperatur. 

4. Punkt l g, sista satsen 

förutsatt att produkterna icke kan förorenas av avfallsvatten, adall dler kylvatten från maskin. 

5. Punkt l h 

förutsatt att personal som hanterar fiskvaror kan tvälta händerna dh:r toakubesök. 

6. Punkt 2 a 

förutsatt att golven är ordentligt rengjorda och desinfcktemlc. 

7. Punkt 2 b--d 

8. Punkt 2 g på kranar och lumddukar 

9. Punkt 3 

förutsatt utrustning och vertyg är väl underh~Jlna. 

IlctriifTandc II kapillct i bilagan 

10. Punkt 3 a 

förutsatt väggarna hålls rena. 

11. Punkt 3 b 

förutsatt au golvet. rengörs efter varje handel. 

12. Punkt 3 c, forsta satsen 

13. Punkt 3 e: fordon som sliipper ut avgaser 

förutsatt' au produkter förorenade av avgaser tas ur handeln; 

14. Punkt 3 j 

Förutsatt att produkter icke avsedda till människoföda icke kan förorena eller sammanblandas med 
fiskproduktcr. 

24.9.91 
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15. Punkt 3 k 

16. /~mkt 7 

siltillvida som hänvisning sker till punkt 3 i samma kapitel och punkt 10 i lll kap. avsnitt l. 

Betruffande III kap. aYSnjtt I j bilagan 

17. Punkt l 

förutsatt att slutprodukter ej kan förorenas av riimaterial eller avfall. 

18. Punkt 2 a 

förutsatt att golvet är rengjort och följaktligen desinfekterat. 

19. Punkt 2 b 

förutsatt att väggama bilils rena. 

20. Punkt 2 c 

förutsatt att taket inte är orsak till förorening. 

21. Punkt 2 d 

22. Punkt 2 e 

förutsatt produktema icke blir förstörda eller förorenade a\' ånga. 

23. Punkt 2 g 

förutsatt det finns möjlighet för personalen au tvätla händerna. 

24. Punkt 3 

25. Punkt5 

siltillvida det rör sig om korrosionsbeständigt material och förutsatt verktyg och arbetsutrustning bilils rena 

26. Punkt6 

förutsatt att produkter icke kan förorenas av a''fall el kr läckage därifrån. 

27. ftmkt JO 

Betriilf:mdc IV k.~J>. j detma bil:tga 

28. Avsnitt /, punkt J 
beträffande bestämmelserna om produkter kvarhållna i företags kylrum förutsatt att isningen förnyas sil ofta 
som det behövs under en period av högst 12 timmar el kr att ett närbeläget kylrum icke hörande till företaget 
kan användas. 

29. Avsnitt l, punkt 6 
beträffande bestämmelsen för avfall att förvaras i ,·attcntät täckt container förutsatt att produkter icke kan 
förorenas av avfall eller läckage därifrän. 

30. Avsnitt Il-~ punkt 5, första s(vcket. 
förutsatt att alla försiktighetsmitt vidtagits för att förhindra att beredda eller förvarade fiskprodukter berörs av 
rök. 

31. Avsnitt n; punkt 6 a 

förutsatt att fiskprodukter som äro avsedda att beredas eller törvaras icke berörs av saltningsverksarnhet. 

Nr L 268/41 
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UÅDETS DIR.EKTIV 
av den 15 juli 1991 

som rastställer bestämmelser rör kontroll av beredning och 
saluhllllandc av levande tvåskaliga blötdjur 

(91/492/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD IlAR ANTAGIT DETTA DIREK11V 

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Nr L 268/1 

Med avsikt att förbättra den inre marknaden och i synnerhet att säkerställa en väl fungerande gemensam organisation av handeln med 
fiskprodukter upprättad enligt förordning (EEG) nr 3796/81 4 i dess senaste lydelse enligt förordning (EEG) nr 2886/89', är det viktigt 
att handeln med levande tvåskaliga blötdjur inte längre hindras av olikheter i medlemsstaternas kontrollbestämmelser. Därigenom 
kan marknaden bättre ham10nieras och konkurrens på lika villkor uppnås medan konsumenterna erbjuds kvalitetsprodukter. 

Rådets direktiv 79/923/EEG, daterat den 30 oktober 1979. om kvalitetskrav på skaldjursvatten6 fastslår att det är nödvändigt att 
upprätta kontrollbestämmelser för skaldjursprodukter. 

Dessa bestämmelser bör gälla upptagning, hantering, lagring, transport och distribution av lev ande tvåskaliga blötdjur i syfte att 
garantera konsumenternas hälsa. Dessa bestämmelser skall även gälla för tagghudingar, manteldjur och marina gastropoder. 

Om hälsoproblem uppstår efter saluhållande av levande tvåskaliga blötdjur är det viktigt att spåra leverantör och upptagningsområde. 

EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 29. 
EGT nr C 183, 15.7.1991. 
EGT nr C 332, 31.12.1990, s. 1. 
EGT nr L 379, 31.12.1981, s. 1. 
EGT nr L 282, 2.10.1989, s. 1. 
EGT nr L 281, 10.11.1979, s. 47. 
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Därför bör registrering och märkning införas som ger möjlighet att följa ett partis väg efter upptagning. 

Det är viktigt att en allmän standard för kontroll av slutprodukten fastställs. Emellertid är inte det vetenskapliga och teknologiska 
kunnandet alltid tillräckligt utvecklat för att lämna definitiva lösningar på vissa kontrollproblem. I avsikt att garantera folkhälsan ett 
optimalt skydd är det nödvändigt att upprätta ett system i gemenskapen som säkerställer en snabb uppskattning, och om nödvändigt, 
en höjning av kontrollnivån för att skydda allmänheten från virusinfektion eller andra faror. 

Levande tvåskaliga blötdjur upptagna i områden, som inte tillåter riskfri färsk konsumtion får göras tjänliga genom en reningsprocedur 
eller genom att återutläggas i rent vatten under relativt lång tid. Därför är det nödvändigt att upptagningsområde där tvåskaliga 
blötdjur kan tas upp för konsumtion färska avgränsas från sådana varfrån dc måste renas eller återutläggas. 

Producenterna ansvarar i första hand för att tvåskaliga blötdjur bereds och saluhålls enligt gällande kontrollbestämmelser. Behöriga 
myndigheter måste genom kontroller och inspektioner se till att producenterna följer dessa bestämmelser. Framförallt genom 
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regelbunden kontroll av upptagningsområden måste dc se till att mängden mikroorganismer och toxiska ämnen i tvåskaliga blötdjur 
icke överstiger gällande gränsvärden. Kontrollbestämmelser på gemenskapsnivå måste införas för att i alla medlemsstater säkerställa 
en enhetlig tillämpning av standarderna fa~tställda i detta direktiv. 

Stadgar, principer och skyddsåtgärder införda i kraft av rådets direktiv 89/662/EEG, daterat den 10 december 1990, som fastställer 
principerna för organisation av veterinärkontroll skall i förekommande fall tillämpas på produkter som införs till gemenskapen från 
tredje länder'. 

I samband med handel mellan medlemsstater skall även de bestämmelser tillämpas som fastställs i rådets direktiv 89/662/EEG, daterat 
den 11 december 1989 i dess senaste lydelse i direktiv 90/676/EEG avseende veterinärkontroll av handeln inom gemenskapen med 
sikte på samordning av inre marknaden2

• 

Levande tvåskaliga blötdjur producerade i tredje land avsedda för saluhållande i gemenskapen får inte erhålla förmånligare villkor 
än de som tillämpas inom gemenskapen. Åtgärder måste beslutas i gemenskapen om kontroll av förhållandena vid beredning och 
saluhållande i tredje länder med avsikt att låta gemenskapen tillämpa ett gemensamt importsystem baserat på jämlikhet. 

För att ta hänsyn till särskilda omständigheter skall undantag medges vissa företag som redan är i drift den l januari 1993 för att 
tillåta dem att anpassa sig till alla bestämmelser i detta direktiv. 

I fråga om levande djur som är ätbara medan de är levande bör undantag medges med avseende på hållbarhetsmärkningen. Denna 
regleras i rådets direktiv 79/112/EEG, daterat den 18 december 1978, om närmande av medlemsstaternas lagar om märkning, 
presentation och annonsering av livsmedel för saluhållande' enligt dess senaste lydelse i direktiv 9ln2/EEG4

• 

Åtgärder bör beslutas om antagande av övergångsbestämmelser för att täcka avsaknaden av vissa stadgar om genomförandet. 

Kommissionen bör erhålla i uppdrag att besluta vissa åtgärder för genomförande av detta direktiv. I detta syfte bör ett nära och 
effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom den ständiga veterinärkommitten införas. 

EEG nr L 373, 31.12.1990, s. 1. 
EEG nr L 395, 30.12.1989, s. 13. 
EGT nr L 33, 8.2.1979, s. l. 
EGT nr L 42, 16.1.1991, s. 27. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

KAI'ITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel l 

Detta direktiv fastställer bestämmelser för kontroll vid beredning och saluhållande av levande tvåskaliga blötdjur avsedda för 
omedelbar färsk konsumtion eller för vidare beredning före konsumtion. 

Med undantag av bestämmelser om rening skall detta direktiv gälla tagghudingar, manteldjur och marina gastropoder. 

Artikel 2 

Vid tillämpning av detta direktiv skall följande definitioner gälla: 

l. Med tvåskaliga blötdjur förstås blötdjur med lamellförgrenade gälar som livnär sig genom filtrering. 

2. Med marina biotoxiner förstås giftiga ämnen lagrade i tvåskaliga blötdjur som livnär sig på toxinhaltig plankton. 

3. Med renvatten förstås sjö-, havs- eller bräckt vatten. Det skall användas vid dc tillfållen då vatten nämns i detta direktiv och 
skall vara fritt från mikrobiologisk kontamination och toxiska och andra anstötliga ämnen som förekommer naturligt eller efter 
uttömning i omgivningen. Dessa ämnen är listade i bilagan till direktiv 791'/23/EEG och få icke förekomma i sådan mängd att 
de ofördelaktigt påverkar de tvåskaliga blötdjurens hälsa eller försämrar deras smak. 

4. Med behörig myndighet förstås central myndighet i medlemsstat kompetent alt utföra veterinärkontroll, eller varje myndighet som 
delegerats denna kompetens. 

5. Med konditionering förstås lagring av levande tvåskaliga blötdjur vilkas kvalitet inte kräver återutläggning eller behandling i 
reningsanläggning. Lagringen sker i tankar eller annan installation innehållande renvatten eller på naturliga områden och syftet 
är att avlägsna sand, dy eller slem. 

6. Med upptagare förstås varje fysisk eller juridisk person som på varje sätt tar upp levande tvåskaliga blötdjur från ett 
upptagningsområde med avsikt att bereda och saluhålla dem. 

7. Med upptagningsområde förstås varje område av hav, flodmynning eller lagun som utgör naturlig fyndplats för tvåskaliga blötdjur 
eller område använt till odling av tvåskaliga blötdjur och från vilket levande tvåskaliga blötdjur tas upp. 

8. Med återutläggningsområde förstås varje av behörig myndighet godkänt område av hav, flodmynning eller lagun med klart 
markerade gränser, angivna med bojar, stolpar eller varje annat fixerat material och använt uteslutande till naturlig rening av 
levande tvåskaliga blötdjur. 
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9. Med expeditionscenter förstås varje godkänd anläggning, vid eller utanför kusten, avsedd för mottagning, konditionering, 
tvättning, rening, klassificering och förpackning av levande tvåskaliga blötdjur avsedda till konsumtion. 

10. Med reningscenter förstås godkänd anläggning med tank, försörjd med naturligt renvatten eller havsvatten, renat genom 
lämplig behandling, i vilken levande tvåskaliga blötdjur placeras den tid som krävs för avlägsnande av mikrobiologisk 
kontamination så att de blir tjänliga för konsumtion. 

11. Med återutläggning förstås en hantering varvid levande tvåskaliga blötdjur under övervakning av behörig myndighet 
återutläggs i ett godkänt område i hav, lagun eller flodmynning under den tid som åtgår för att eliminera kontamination. 

12. Med transportmedel förstås godsutrymmet i motorfordon, järnväg och flygplan, la~trummet för kärl och behållare vid land-, 
sjö- eller lufttransport. 

13. Med förpackning förstås hantering varvid levande tvåskaliga blötdjur placeras i för ändamålet lämpligt förpackningsmaterial. 

14. Med konsignation förstås en kvantitet levande tvåskaliga blötdjur hanterade i expeditionscenter eller behandlade i 
reningscenter och avsedda för en eller flera kunder. 

15. Med parti förstås en kvantitet levande tvåskaliga blötdjur upptagna i upptagningsområde och därefter levererade för fortsatt 
hantering i expeditionscenter, reningscenter, återutläggningsområde eller beredningsanläggning. 

16. Med saluhållande förstås förvaring eller exponering för försäljning, utbjudande till försäljning, försäljning, leverans eller varje 
annan åtgärd som leder till att levande tvåskaliga blötdjur, råa eller avsedda för beredning, släpps på marknaden i 
gemenskapen. Undantag utgör direkt överlåtelse i små kvantiteter på den lokala marknaden av kustfiskare till detaljhandlare 
eller konsument av djur som genomgått kontroll fastställd i de nationella bestämmelserna för kontroll av detaljhandel. 

17. Med import förstås införsel av levande tvåskaliga blötdjur från tredje länder till gemenskapens territorium. 

18. Med fekal koliform förstås fakultativ, aerob, gramnegativ, icke sporbildande, cytokrom, oxidasnegativ, stavformig bakterie 
som vid 44 grader C :t 0,2 grader C inom minst 24 timmar jäser laktos med gasbildning vid närvaro av gallsalter eller andra 
ytaktiva ämnen med samma tillväxthämmande egenskaper. 

19. Med E. coli förstås fekal koliform bakterie som vid 44 grader C :t 0,2 grader C inom 24 timmar även bildar indol från 
tryptofan. 



391L0492/S 

Nr L 268/6 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 24.9.91 

KAI'fffiL II 

Bestämmelser för produktion i gemenskapen 

Artikel 3 

l. Saluhllllande av levande tvåskaliga blötdjur för omedelbar fårsk konsumtion skall uppfylla följande villkor: 

a) De måste ha sitt ursprung i upptagningsområde som iakttar bestämmelserna i kapitel I av bilagan. I fråga om kammusslor skall 
detta endast gälla akvakulturprodukter fastställda i artikel 2.2 i rådets direktiv 91/493/EEG, daterat den 22 juli 1991, som 
fastställer bestämmelser för beredning och saluhållande av fiskproduktcr1

• 

b) De måste ha tagits upp och transporterats från upptagningsområdet till expeuitionscentcr, reningscenter, återutläggningsområde 
eller bearbetningsanläggning enligt bestämmelser fastställda i kapitel II i bilagan. 

c) Återutläggning enligt detta direktiv måste ske i lämpliga områden som är goukända och uppfyller bestämmelserna i kapitel m 
i denna bilaga. 

d) De mäste vara hygieniskt hanterade och om behövligt renalle i godkända anläggningar, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 
IV i bilagan. 

e) De måste uppfylla kriterierna enligt kapitel V i bilagan. 

f) Kontrollprogrammet mllste ha utförts enligt kapitel VI i bilagan. 

g) De måste vara på ändamålsenligt sätt förpackade enligt kapitel VII i bilagan. 

h) De mllste ha lagrats och transporterats under tillfredsställande hygieniska villkor enligt kapitel VIII och IX i bilagan. 

i) De måste vara kontrollmärkta enligt kapitel X i bilagan. 

2. Levande tvåskaliga blötdjur avsedda för beredning av livsmedel måste uppfylla dc relevanta bestämmelserna i stycke 1 och 
beredas enligt bestämmelserna i rädets direktiv 91/493/EEG. 

Artikel 4 

Medlemsstaterna skall se till att personer som hanterar levanue tvåskaliga blötdjur vid beredning och saluhållande skall vidta alla 
nödvändiga litgärder i syfte att uppfylla bestämmelserna i detta direktiv. 

EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 3. 
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Personer ansvariga för expeditions- och reningscentrer skall särskilt se till att 

- ett representativt antal prov för laboratorieundersökning regelbundet ta~ och analyseras med syfte att i partiernas ursprungsom
råden upprätta en historisk redovisning av kontrollen av de levande tvåskaliga blötdjuren före och efter behandling vid 
expeditions- eller reningscenter, 

- en journal hålls för löpande protokollföring av analysresultat och föreleende för behörig myndighet. 

Artikel 5 

1. a) Behörig myndighet skall godkänna expeditions- och reningscentrer när den är övertygad om att de uppfyller bestämmelserna 
i detta direktiv. Om detta skulle upphöra skall sagda myndighet besluta om nödvändiga åtgärder. Härvid skall den ta särskild 
hänsyn till resultatet av varje analys utförd enligt artikel 6.1. 

Levande tvåskaliga blötdjur från dessa centrer möter i de hygieniska standarderna i detta direktiv speciella villkor. På grund 
härav medges medlemsstaterna en förlängning av perioden till den 31 december 1995 för kravet om utrustning och 
uppbyggnad av expeditions- och reningscentrer enligt kapitel 4 i bilagan, som skulle ha specifierats senast den l oktober 1991 
enligt förfarandet i artikel 12. 

Inom denna tid skall bestämmelserna i ovannämnda kapitel efter godkännande gälla. Dessa undantag får endast medges 
anläggningar som redan är i drift den 31 december 1991 och vilka senast den l juli 1992 underställt behörig nationell 
myndighet en vederbörligen styrkt ansökan. Till denna ansökan måste bifogas arbetsplan och program som anger tidsperiod 
inom vilkenanläggningen har möjlighet att uppfylla bestämmelserna ifråga. Om financiell hjälp begärs hos gemenskapen kan 
begäran endast godkännas för projekt som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv. 

Behörig myndighet skall upprätta en förteckning över godkända expeditions- och reningscentrer, vilka vart och ett skall 
erhålla ett officiellt registreringsnummer. 

Förteckning över godkända expeditions- och reningscentrer och varje kommande ändring av den måste av varje medlemsstat 
rapporteras till kommissionen som underrättar övriga medlemsstater. 

b) Inspektion och övervakning av dessa centrer skall utföras regelbundet under ansvar av behörig myndighet, vilken skall ha 
fri tillgång till alla delar av centrerna i syfte att garantera bestämmelserna i detta direktiv. 
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Om denna inspektion och kontroll avslöjar alt direktivets bestämmelser icke följts skall behörig myndighet ingripa. 

2. a) Behörig myndighet skall enligt bestämmelserna i detta direktiv och särskilt i kapitel I i bilagan upprätta en förteckning med 
anvisning om läge och gränser för upptagnings- och återutläggningsområden från vilka levande tvåskaliga blötdjur tas upp . 

. Upptagare och driftspersonal vid renings- och expeditionscentrer som berörs avdetta direktiv måste underrättas om denna 
förteckning. 

b) Kontroll av områden för upptagning och återutläggning skall utföras under kompetent myndighets ansvar enligt 
bestämmelserna i detta direktiv. 

Om kontroll avslöjar att bestämmclse~na i detta direktiv slutat följas skall behörig myndighet avtänga det berörda området 
för upptagning eller återutläggning tills normal situation återupprättats. 

3. Behörig myndighet får förbjuda varje hantering och upptagande av två.~kaliga blötdjur i områden som av kontrollskäl anses 
otjänliga för denna verksamhet. 

Artikel 6 

1. Experter från kommissionen får i samarbete med behöriga myndigheter i medlemsstaterna utföra kontroller på platsen i den 
utsträckning det är nödvändigt för att tillförsäkra enhetlig tillämpning av detta direktiv. Särskilt får de kontrollera huruvida centrer, 
produktions-och återutläggningsområden i praktiken iakttar bestämmelserna i detta direktiv. Medlemsstat i vars territorium kontroll 
utförs skall lämna all behövlig hjälp åt experterna då dc utför sina uppdrag. Kommissionen skall till medlemsstaterna rapportera 
resultatet av dessa kontroller. 

2. Åtgärder för tillämpning av stycke 1 skall beslutas enligt förfaringssätt fastställt i artikel 12. 

3. Kommissionen bör lämna rekommendationer om riktlinjer för god praxis att tillämpas vid dc olika stadierna av beredning och 
saluhållande. 

Artikel 7 

l. Bestämmelserna fastställda i direktiv 89/662/EEG om levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina 
gastropoder avsedda för konsumtion skall tillämpas, särskilt beträffande organisation och beslutande av åtgärder och tillämpning av 
skyddsåtgärder som är följd av kontroller utförda av medlemsstaterna ifråga. 

23 321232Q LIITE Sek. 
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2. Direktiv 89/662/EEG skall ändras på följande s:itt: 

a) I bilaga A skall följande strecksats tilläggas: 

Rådets direktiv 91/492/EEG, daterat den l juli 1991, som fastställer kontrollbestämmelser för produktion och marknadsföring 
av levande tvåskaliga blötdjur, (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1.). 

b) I bilaga B skall följande strecksats utgå: 

- levande tvåskaliga blötdjur avsedda för konsumtion. 

KAI'ITEL III 

Importer från tredje länder 

Artikel B 

Villkor tillämpade vid import av tvåskaliga blötdjur från tredje länder skall vara minst jämnställda med dem som styr beredning och 
saluhånande av gemenskapens produkter. 

Artikel 9 

Med avsikt att garantera en enhetlig tillämpning av kravet i artikel 8 skall följande förfaringssätt tillämpas: 

l. Inspektioner skall utföras på platsen av experter från kommissionen och medlemsstaterna för att kontrollera huruvida 
bestämmelserna för beredning och saluhållande kan anses jämnbördiga med dem som tillämpas i gemenskapen. 

Experterna från medlemsstaterna som få dessa inspektioner i uppdrag skall tillsättas av kommissionen på förslag av 
medlemsstaterna. 

Dessa inspektioner skall utföras på uppdrag av gemenskapen vilken skall bära kostnaderna för alla utgifter i sammanhanget. 

Frekvensen av och till vägagångssättet vid dessa inspektioner skall bestämmas i enlighet med vad som fastställts i artikel 12. 

2. Vid bestämmandet av huruvida betingelserna för beredning och saluhållande av levande tvåskaliga blötdjur i ett tredje land kan 
anses jämnbördiga med gemenskapens skall särskild hänsyn tas till 

a) det tredje landets lagstiftning, 

b) organisationen av behörig myndighet i tredje landet och av dess inspektionstjänster, förmågan bos dessa funktioner och 
övervakningen av dem lika väl som deras möjlighet till kontroll av genomförande av dcra~ gällande lagstiftning, 
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c) aktuella kontrollförhållanden under beredning och saluhållande av levande tvåskaliga blötdjur och särskilt kontroll av 
upptagningsområden i relation till mikrobiell och omgivningsbetingad kontamination och till förekomst av marina biotoxiner, 

d) den regelbundenhet och snabbhet med vilken infmmation lämnas av tredje landet vid förekomst av toxinhaltig plankton i 
upptagningsområde och särskilt av arter som ej förekommer i gemenskapens vatten och riskerar att spridas dit, 

e) de garantier som tredje land kan lämna i enlighet med standarder fastställda i kapitel V av bilagan. 

3. Kommissionen skall enligt förfarande i artikel 12 besluta om 

a) en förteckning över tredje länder som uppfyller bestämmelserna för likvärdighet enligt stycke 2, 

b) särskilda bestämmelser för varje tredje land för import av levande tvåskaliga blötdjur. Dessa bestämmelser måste inkludera 

i) förfarande för erhållande av kontrollcertifikat vilket måste åtfölja konsignation när den sänds till gemenskapen, 

ii) avgränsning av upptagningsområde från vilket levande tvåskaliga blötdjur tas upp och importeras, 

iii) skyldighet att meddela gemenskapen varje skälig anledning till ändring av godkännande av upptagningsomrlde, 

iv) rening efter varje införsel till gemenskapens territorium. 

c) en lista över anläggningar från vilka import av levande tvåskaliga blötdjur är tillåten. För detta ändamAJ skall en eller flera 
förteckningar över des.~a anläggningar upprättas. Anläggning får icke förekomma på lista såvida inte den är officiellt godkänd 
av behörig myndighet i det tredje land som exporterar till gemenskapen. Detta godkännande skall uppmärksamma följande 
krav: 

- Överensstämmelse av jämbördighet med bestämmelser som fastställts i detta direktiv. 

Kontroll utförd av officiell kontrollmyndighet i tredje landet. 

4. Besluten Atergivna i stycke 3 får ändras enligt förfarande fastställt i artikel 12. 

Dessa beslut och ändringarna av dem skall publiceras i EGT, serie l~ 
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5. l avvaktan på beslut återgivna i stycke 3 skall bestämmelser som medlemsstal skall tillämpa vid import av levande tvåskaliga 
blötdjur från tredje länder vara åtminstone jämbördiga med dem som styr beredning och saluhållande av gemenskapens produkter. 

Artikel JO 

Regler och principer fastställda i direktiv 90/675/EEG skall tillämpas med särskild hänsyn till organisation och uppföljning av 
inspektioner som skall utföras av medlemsstaterna liksom tillämpning av säkerhetsåtgärder. 

Utan hänsyn tagen till regler och principer återgivna i första stycket i denna artikel och i avvaktan på tillämpning av beslut enligt 
artikel 8.3 och artikel 30 i direktiv 90/675/EEG skall nationella regler vid tillämpning av artikel 8.1 och 8.2 av sagda direktiv i 
fortsättningen gälla. 

KAI'ITEL IV 

Slutbcstiimmclser 

Artikel 11 

Kapitlen i bilagan får ändras av rådet genom kvalificerat majoritetsbeslut på förslag av kommissionen. 

Kommissionen skall senast den l januari 1994, efter yttrande från vetenskapliga vetcrinärkommitten, till rådet inkomma med rapport 
om kapitlen I och V i bilagan, åtföljd av varje föreslagen ändring i dessa kapilel. 

Artikel 12 

l. Om tillvägagångssättet enligt denna artikel skall tillämpas skall ordföranden hänvisa ärendet till ständiga veterinärkommitten, 
härefter kallad kommitten, antingen på eget iniativ eller på begäran av medlemsstat. 

2. Kommissionens representanter skall förelägga kommitten ett utkast över de åtgärder som bör beslutas. Kommitten skall yttra sig 
över utkastet inom en tid som bestäms av ordföranden allt efter ärendets brådska. Yurandet skall avges av en majoritet fastställd i 
artikel 148.2 av fördraget när det gäller beslut som rådet skall anta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas 
representanter i kommitten skall viktas i enlighet med denna artikel. Ordföranden får icke rösta. 

3. a) Kommissionen skall besluta de föreslagna åtgärderna om de överensstämmer med kommittens å~ikt. 

b) Om de föreslagna åtgärderna icke överensstämmer med kommittens åsikt, eller om ingen åsikt framförts skall kommissionen 
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genast förelägga rådet ett förslag om åtgärder att besluta. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet. 

Om inom tre månader från dagen då ärendet remitterades till rådet, delle icke beslutat om åtgärd skall de föreslagna 
åtgärderna antas av kommissionen såvida icke rådet avslagit dem med enkel majoritet. 

Artikel 13 

För den händelse beslut ej fattats senast den l januari 1993 om utförliga bestämmelser för tillämpning av detta direktiv skall 
nödvändiga övergångsbestämmelser antas för en period av två år enligt förfarande fastställt i artikel 12. 

Artikel 14 

Kommissionen skall i samråd med medlemsstaterna senast den l juli 1992 inkomma till rådet med en rapport om nödvändiga 
minimikrav på struktur och utrustming av små expeditionscentrer eller små anläggningar som säkerställer försörjningen av den lokala 
marknaden i områden med särskilda begränsningar av sin tillförsel. Troligen följs rapporten av ett förslag om vilket rådet skall besluta 
senast den 31 december 1992 enligt röstningsproceduren fastställd i artikel 43 av fördraget. 

Artikel 15 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft dc lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den l januari 
1993. De skall underrätta kommissionen om detta. 

Medlemsstaternas beslut om dessa åtgärder skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller följas av sådan hänvisning vid tillfållet 
för deras anmälan. Sättet att göra denna hänvisning skall fastställas av medlemsstaterna. 

Artikel 16 

Detta direktiv riktar sig till medemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 15 juli 1991. 

Pti rådets vägnar 

Ordförande 

J>. BUKMAN 
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BILAGA 

KAI'ffEL I 

BESTÅMMELSER FÖR UPPTAGNil\"GSOMRt\DEN 

l. Behörig myndighet skall fastställa lokalisering av och gränser för upptagningsområde på sådant sätt att man 
säken identifierar området där levande tvåskaliga blötdjur 

a) får upptagas för färsk direktkonsumtion. Levande tvåskaliga billtdjur från dessa områden måste uppfylla 
bestämmelserna i kapitel V i detta direktiv. 

b) får upptagas men endast saluhållas till människoföda efter återutläggning och behandling i reningscenter. 
Levande tvåskaliga blötdjur från dessa områden får vid MPN-test ej överskrida gränserna 6 000 fekala 
koliforma bakterier per JOO g kött eller 4 600 E. coli per JOO g kött i 90 % av proven, 

Efter rening eller återutläggning måste alla bestämmelser i kapitel V i denna bilaga uppfyllas. 

c) får upptagas men saluhållas först efter återutläggning med eller ulan rening under en lång period (minst 
två månader), eller efter en intensiv rening under en period som fa.•tställs enligt förfarandet i anikel 12 
i detta direktiv så alt kra\·el under a) uppfylls. Levande tvåskaliga blötdjur från dessa områden får inte 
överskrida gränserna 60 000 fekala kolifornia bakterier per JOO g kl\tt. 

2. Varje förändring av gränsen för upplagningsområde eller temporär eller definitiv avstängning av detsamma 
måste ornedelban av kompetent myndighel meddelas dem som är heroende av della direktiv och särskilt 
producenter och personal vid renings- och cxpcditionsccntrer. 

10\PITEL II 

BESTÅMMEU>ER FÖR UJ>IYJ'AGSING OCII TRASSI'ORT AV I'ARTI TilL EXI'EDI"ITONS
ELLER RENINGSCESTER. ÅTERUTiai.GGSINGSOMit.\I>E EI.Ll,R BEREDSINGS;\NLÄGGNING 

l. Upptagningstekniken får icke sv~rl skada levande tv~skaliga blötdjurs skal eller vävnad. 

2. Leva.nde tvåskaliga blötdjur måste på lämpligt säll efter upplagning skyddas från krossning, skavning eller 
vibrationer och får inte ulsällas för extrem värme eller kyla. 

3. Teknik för upplagning, transpon, landning och hantering av levande tvåskaliga blötdjur får icke resullera i 
yllerligare kontamination av produkten, ej heller i betydelsefull ncdsäuning av dess kvalile l eller i förändringar 
som hctydclsefulll påverkar dess lämplighet till behandling i reningcentcr, beredning eller återutläggning. 

4. Levande tvåskaliga blötdjur får icke slå under vallen viikel skulle kunna orsaka yuerligare kontamination 
mcllau upplagning och landning. 

5. Transportmedel avsedda för lransJXlfl av levande tvåskaliga blötdjur måste användas p~ säll som skyddar de 
senare mot yllerligare kontamination och krossning av skal. De måste lillåla avrinning och rengöring. 

Vid bulktransport av levande lvåsl;aliga blötdjur över långa distanser till expedilionscenter, reningscenter, 
återutläggningsområde eller beredningsanläggning måste Iransportmedel vara utrustat på sådant säll att bästa 
möjliga överJc,·nadsdllkor säkerställs och i synnerhel måste dc uppfylla kraven fastställda i kapitel IX, avsnitt 
2 i denna bilaga. 

6. Registreringshandling för identifiering av parti levande tvåskaliga blötdjur under transporl från upplagningsom
r~de till expedilionscenter, reningscenler, ålerulläggningscenler eller beredningsanläggning skall utf.irdas av 
behörig myndighel på begäran av upplagaren. För varje parti m~slc upplagaren läsligt och outplånligt ifylla 
den relevanta delen av registreringshandlingen som måste innchåJJa föJjandc information: 

Upptagarens identitel oc.h signatur. 
Dag för upplagningen. 
Upptagningsområdets läge angivet så detaljerat som möjligt 

Nr L 268113 
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Slag och kvantitet skaldjur angivet så detaljerat som möjligt. 
Tillståndsnummer och destinationsplats för förpackning, äterutläggning, rening eller beredning. 

Registreringshandlingarna milsta ständigt numreras i ordningsföljd. Dehörig myndighet miste bilila ett register 
som anger registreringshandlingarnas nummer tillsammans med namnen pil upptagarna av dc levande tviskaliga 
blötdjur och för vilka handlingama är utfärdade. Registreringshandlingar för varje parti levande tviskaliga 
blötdjur skall dagstämplas vid leverans av ett parti till ett expcditionsccntcr, rcningsccnter, iterutläggningsom
rilde eller beredningsanläggning och miste bchällas av driftschefen för detta center, omrilde eller anläggning 
minst 60 dagar. 

Om upptagningen utförs av samma personal som driver expeditionscenter, reningscen ter, äterutläggningscenter 
eller beredningsanläggning pä platsen fär registreringshandlingen ersättas av ett permanent transporttillslind 
beviljat av behörig myndighet. 

7. Om upptagnings- eller iterutläggningsomrilde är temporärt stängt [är behörig myndighet icke utfärda 
registreringshandligar för detta omräde och omgilende suspendera gihigheten av alla redan utfardade 
registrerinshanlingar. 

KAPITEL III 

BESTÄMMELSER FÖR ÅTERUTLÄGGNING AV LEVANDE TV.\SKAL!GA BLÖTDJUR 

Följande bestämmelser skall gälla: 

l. Levande tvilskaliga blötdjur milsic tas upp och transporteras enligt bestämmelserna i kapitel !l i denna bilaga. 

2. Tekniken vid hantering av levande tvåskaliga blötdjur avsedda för återutläggning mäste tillåta att H treringsför
mågan för foderupptagning kan återupptas efter äterutläggning i naturliga vatten. 

3. Levande tviskaliga blötdjur fär inte äterutläggas så tätt att reningen hindras. 

4. Levande tvåskaliga blötdjur måste vara nedsänkta i havs- eller sjövatten i återutläggningsområde under en 
tidsperiod vilken m!ste överskrida den tid det tar för fekala bakterier att minska till nivåer till!tna enligt delta 
direktiv som tar hänsyn till standardena i kapitel V i denna bilaga. 

5. Lägsta möjliga vattentemperatur för effektiv äterutläggning måste, om nödvändigt, bestämmas och kungöras 
av kompetent myndighet för varje slag levande tvåskaliga blötdjur och godkänt åtcrutläggningsomrilde. 

6. Omride för återutläggning av levande tvåskaliga blötdjur mäste godkännas av behörig myndighet. Gränsen 
mellan lotterna måste tydligt fastställas med bojar, stolpar eller andra fasta hjälpmedel. Avståndet mellan 
äterutläggningsområdeu måste vara minst300meter liksom mellan literutläggningsområde och upptagningsom
råde. 

7. Lotterna inom återutläggningsområde miste vara väl Mskilda för undvikande av sammanblandning av partierna. 
Principen allt in, allt ut m!lste följas sil att ett nytt parti inte kan tas in förrän det föregående i sin helhet 
avlägsnats. 

8. Driftchefen för återutläggningsområde skall vid inspektion av behörig myndighet ständigt kunna dokumentera 
de levande lviiskaliga blötdjurens ursprung, åtcrutläggningspcrioder, iltcrutläggningsområden, samt därpå 
följande destination. 

9. Efter upptagning från återutläggningsområde måste partier under transport från äterutläggningsområde till 
godkänt expeditionscenter, reningscenter ellerberedningsanläggning åtföljas av registreringsdokument omnämnt 
i kapitel Il, avsnitt 6 i denna bilaga, med undantag av i dc fall då samma personal leder b!de illerutläggnings
område och expeditionscenter, reningscenter eller beredningsanläggning. 

KAPITEL IV 

BESTÄMMELSER FÖR GODKÄ!.._N,\NDE AV EXI'EDITIONS- ELLER RENINGSCENTRER 

l. Allmänna l'illkor n:latcrndc till byggnader och utrustning. 

Centrer fär inte lokaliseras till områden belägna nära obehaglig lukt, rök, damm eller andra kontaminanter. 
Platsen fär inte översvämmas vid normalt högt tidvatten eller genom avrinning från omgivande områden. 

24.9.91 
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Centrer måste ha minst 

l. inom fastigheten där levande tvåskaliga blötdjur hanteras eller lagras, 
a) byggnader eller anordningar av god konstruktion, avsedda och nöjaktigt underhållna i avsikt att 

undvika att levande tvåskaliga blötdjur kontamineras av orent avfallsvatten, rök, smuts eller genom 
förekomst av gnagare eller andra djur, 

b) golvbeläggning som är lätt att hålla ren och lagd på sätt som underlättar avrinning, 
c) lämpligt arbetsutrymme som tillåter tillfredställande utförande av alla arbetsmoment, 
d) hållbara väggar som är lätta att hålla rena, 
e) tillräcklig naturlig eller artificiell belysning. 

2. tillgång tilllämpligt antal omklädningsrum, tvättfat och toalettrum. Tvättfat i tillräckligt antal måste finnas 
i nära anslutning till toalettrummen, 

3. lämplig utrustning för rengöring av redskap, behållare och utrustning. 

4. anordningar för tillgång till, och om behövligt, Jagring av enbart dricksvatten enligt innebörden av rådets 
direktiv S0/778/EEG, daterat den 15 juli !9SO, om kvalitet på dricksvatten' dler anordning för tillgång 
till renvatten. 

Tillgång till icke drickbart vatten får tillåtas. Vattnet ifråga får inte komma i direkt kontakt med levande 
tvåskaliga blötdjur eller användas till rengöring av behållare avsedda för dc.sinfektion, eller av anläggning 
eller utrustning som kommer i kontakt med levande tvåskaliga blötdjur. Rörledningar och avlopp för icke 
drickbart vatten måste klart skiljas från sådana avsedda för dricksvatten. 

5. utrustning och redskap eller deras ytor, avsedda att komma i kontakt med levande tvåskaliga blötdjur skall 
vara tillverkade i rostfritt material, lämpat för upprepad tvätt och rongöring. 

II. Allmiinna kra,· p:\ hygien 

Hög grad av renlighet och hygien måste krävas av personal, Jol<alcr, utrustning och arbetsförhållanden: 

l. l synnerhet personal som behandlar eller hanterar levande tvåskaliga blötdjur måste vara iförda rena 
arbetskläder och om lämpligt handskar som är ändamålsenliga till det arbete personen utför. 

2. Personalen måste avhålla sig från personligt uppförande, exempelvis spottning, som kunde resultera i 
kontamination av levande tvåskaliga blötdjur. Person lidande av sjukdom som kan överföras av levande 
tvåskaliga blötdjur måste temporärt till efter tillfriskning hindras från arbete med eller hantering av dessa 
produkter. 

3. Gnagare, insekter eller maskar som päträffas måste oskadliggöras och hindras från vidare invasion. Husdjur 
får ej vistas i lokalerna. 

4. Lokaler, utrustning och verktyg använda vid hantering av levande tvåskaliga blötdjur måste hällas rena 
och i gott skick. Utrustning och verktyg måste noggrant rengöras vid slutet av dagens arbete och för övrigt 
när det behövs. 

5. Lokaler, verktyg och utrustning får ej utan tillstånd av behörig myndighet användas till annat ändamAJ än 
hantering av levande tvåskaliga blötdjur. 

6. Avfallsprodukter måste förvaras hygieniskt på avskilt ställe och om möjligt i täckta behållare lämpade för 
sitt ändamål. Avfallsmaterial måste avlägsnas från anläggningens grannskap med lämpliga intervall. 

7. Slutprodukten måste förvaras övertäckt och måste föras bort frän område där andra djur än levande 
tvåskaliga blötdjur, excmpc.lvis skaldjur hanteras. 

IU. Bestiimmclsc:r rör reningscentrer 

Tillsammans med bestämmelserna i avsnitt l och Il skall följande villkor uppfyllas: 

l. Golv och väggar i reningstankar och andra tankar för f<lrvaring av vatten miste ha en jämn, hård och 
ogenomtränglig yta och vara lätta att rengöra genom skrubbning eller spolning med högtryck. 
Reningstankens basyta måste vara tillräckligt lutande och försedd med av lopp, dimensionerat efter tankens 
arbetsvolym. 

EGT nr L 229, 30.8.!9SO, s. 11. Direktivet senast ändrat genom 1985 års tilläggsakt EGT nr 302, 15.11.1985, 
s. 218. 
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2. Levande tvl.skaliga blötdjur måste spolas rena från dy med renvallen eller dricksvallen under tryck före 
reningen. Före reningens början får även första tvällningen utföras i reningstanken. Avloppet skall vara 
öppet hela tiden och tillräcklig tid därefter för att systemet skall bli renspolat innan reningsproceduren 
börjar. 

3. Reningstanken måste tillföras ett tillräckligt flöde havs- eller sjövatten per timme och ton behandlade 
levande blötdjur. 

4. Renvatten eller genom behandling renat havs- eller sjövallen måste användas för rening av levande 
tvåskaliga blötdjur. Avståndet mellan platserna för intag av havs- eller sjövatten och utsläpp av 
avloppsvallen måste vara tillräckligt för all undvika kontamination. Om behandling av havs- eller sjövatten 
är nödvändig skall proccduren godkännas så snart dess effektivitet styrkts av behörig myndighet. 
Dricksvatten framställt av havs- eller sjövallen genom avlägsnande av större delen av dess kemikalier 
måste uppfylla kraven fastställda i direktiv 80/778/EEG. 

5. Reningsproceduren måste utföras på sådant sätt all den tillåter levande tvåskaliga blötdjur att snabbt återfå 
förmågan att filtrera näring, skyddar dem från kontamination genom kloakvallen eller återkontamination 
så all dc efter rening kan leva vidare i lämplig kondition för förpackning, lagring och transport före 
saluhällande. 

6. Kvantiteten levande tvåskaliga blötdjur som renas får inte överstiga reningscentrets kapacitet. De tvåskaliga 
blötdjuren måste kontinuerligt renas under en period tillräcklig att uppfylla mikrobiologiska standarden 
fastställd i kapitel V i denna bilaga. 

7. Om en reningstank innehåller flera partior levande tvåskaliga blötdjur måste de vara av samma slag och 
härstamma från samma upptagningsområde eller från olika områden med överensstämmande hälsostatus. 
Behandlingens längd måste anpassas efter det parti som kräver Hingst reningsperiod. 

8. Sumpar som används för rening av levande tvl.skaliga blötdjur måste ha en konstruktion som tillåter 
genomströmning av havs- el !or sjövatten. Lagret levande tvåskaliga blötdjur får inte vara så stort att skalen 
hindras att öppna sig under reningen. 

9. Skaldjur, fisk eller andra marina arter får icke hJIJlas i sumpar där levande tvåskaliga blötdjur genomgår 
rening. 

10. Efter avslutad rening skall de t,·åskaliga blötdjurens skal ingående tvättas genom spolning med 
dricksvatten eller ren vatten, vilket om nödvändigt får utföras i sumpen. 1\·ättvattnet får icke återcirkuleras. 

11. Reningscentrer måste ha sina egna laboratorier elkr köpa tjänster av ett laboratorium utrustat för 
mikrobiologisk kontroll av reningens effektivitet. 

12. Reningscenter måste regelbundet journalföra följande data: 

Resultat av mikrobiologiska prov från reningssystemets vatten vid inllödet i tanken. 
Resultat av mikrobiologiska prov från ej renade levande tvåskaliga blötdjur. 
Resultat av mikrobiologiska prov från renade levande tvåskaliga blötdjur. 
Dag och kvantitet för leverans av levande tvilskaliga blötdjur till reningscenter och motsvarande 
registreringshandlings nummer. 
Tidpunkt för fyllning och tömning av reningssystem (rcningstid). 
Detaljer om expediering av konsignation efter rening. 

Denna journal måsta vara fullständig och exakt, läsbar och Jörd i en beständig liggare som måste vara 
tillgänglig för inspektion av behörig myndighet. 

13. Reningscentrer får endast mottaga parti levande tväskaliga blötdjur, som är ätföljt av registreringshandling 
omtalad i kapitel Il i denna bilaga. 

Reningscenter som sänder parti levande tvåskaliga blötdjur till expeditionscenter måste förete 
registreringshandling omtalad i kapitel Il, avsnitt 6 i denna bilaga. 

14. Varje kolli innehållande renade levande tvåskaliga blötdjur måste förses med ett märke som intygar att 
samtliga blötdjur är renade. 
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IV. Bestämmelser rör expeditionscentrer 

l. Tillsammans med bestämmelser i avsnitten J och Il skall följande villkor uppfyllas: 

a) Konditionering får inte orsaka kontamination av produkten. Vidtagna åtgärder måste vara godkända 
av behörig myndighet med särskild hänsyn till mikrobiologisk och kemisk kvalitet av det använda 
havs- eller sjövattnet. 

b) Redskap och sumpar använda vid konditionering får ej vara källa till kontamination. 

c) Åtgärder vid kalibrering av levande tvåskaliga blötdjur får icke orsaka ytterligare kontamination av 
produkten eller andra förändringar som påverkar dess lämplighet till Jagring och förpackning. 

d) Varje tvättning eller rengöring av levande tviskaliga blötdjur skall utföras med renvatten eller 
dricksvatten under tryck. Tvättvatten får icke återanvändas. 

2. Expeditionscenter får endast motta parti levande tviskaliga blötdjur åtföljt av registreringshandlingar enligt 
kapitel n, avsnitt 6 i denna bilaga och härstammande från godkänt upptagnings- iterutläggnings- eller 
reningscen ter. 

3. Expeditionscenter måste ha eget laboratorium eller försäkra sig om service av ett laboratorium med 
nödvändig utrustning för kontroll, bland annat, huruvida blötdjuren uppfyller mikrobiologisk standard 
enligt kapitel V i denna bilaga. Laboratorium utanför centret måste vara godkänt av behörig myndighet. 

4. Expeditionscentrum måste hålla följande data tillgängliga för behörig myndighet: 

Resultat av mikrobiologisk undersökning av levande tvåskaliga blötdjur från godkänt upptagningsom
råde eller återutläggningsområde. 
Dag och kvantitet för lc••erans levande tvåskaliga blötdjur till expeditionscenter och motsvarande 
registrerinhandlings nummer. 
Detaljer om spedition. 

Dessa data måste klassificeras kronologiskt och bevaras en tid. fastställd av behörig myndighet, dock minst 
tre månader. 

5. E.'peditionscenter ombord fartyg skall omfattas av bestämmelserna i punkt J b), l eJ och l d) och i punkt 
3 och 4. Bestämmelserna fastställda i avsnitt! och ll skall efter vederbörliga ändringar tillämpas på dessa 
expeditionscentrer ehuru särskilda bestämmelser får fastställas enligt !ör farande i artikel 12 i detta direktiv. 

KAPITEL V 

BESTÄMMELSER OM LEVANI>E TVASKAI.IGA BLÖTDJUR 

Levande tvll.skaliga blötdjur avsedda till konsumtion i r.irskttillståud måste uppfylla följande villkor: 

1. Vara synbarligen färska och livskraftiga med skal fria från smuts, reagera normalt på perkussion och ha 
inlravalvu1är vätska av normalt utseende. 

2. De milste ha en halt mindre än 300 fekala koliforma bakterier eller mindre än 230 E. coli per JOO g kött och 
intravalvulär vätska vid femrörs MPN test vid spädning J/3 eller annat mikrobiologiskt test med samma 
känslighet. 

3. Salmonella får icke förekomma i 25 g blötdjurskött. 

4. De får icke ha så stora halter toxiska eller främmande ämnen, naturligt uppträdande i, eller tillsatta 
omgivningen, som de som anges i bilagan till direktiv 79/923/EEG, att det beräknade dagliga intaget överstiger 
tillätet gränsvärde eller försämrar blötdjurens smak. 

Enligt tillvägagångssättet fastställt i artikel 12 i detta direktiv, skall kommissionen fastställa testmetoder för 
kontroll av kemiska kriterier och tillämpliga gränsvärden. 
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5. Hallen radioaktiva ämnen får inte överskrida av gemenskapen fastställd övre gräns för livsmedel. 

6. Totala halten PSP (paralytiskt skaldjursgift) i blötdjurets ätbara del (hela kroppen eller varje ätbar del separat) 
får inte överstiga 80 mikrogram per 100 g blötdjurskött enligt den biologiska testmetoden -om nödvändigt 
tillsammans med en kemisk metod för upptäckt av saxitoxin - eller varje annan metod erkänd enligt förfarande 
fastställt i artikel 12 i detta direktiv. 

Om resullaten bestrids skall den biologiska metoden vara rcfercnsmctod. 

7. Gängse biologiska testmetod pä halten DSP (diarrciskt skaldjursgift) fär icke vara positiv i ätbara delar av 
blötdjuren (hela kroppen eller varje ätbar del separat). 

8. Vid fränvara av rutinmetoder för virustestning och upprättande av virologiska standarder måste kontroller ske 
genom räkning av fekala bakterier. 

Undersökningar för kontroll av överensstämmelse med bcstänlllelsema i detta kapitel måste utföras i enlighet med 
förfarande fastställt i artikel 12 av detta direktiv. 

För enhetlig tillämpning av detta direktiv miste provtagning planeras säväl som metoder och analytiska toleranser 
tillämpas i avsikt att kontrollera överensstämmdse med bestämmelserna i artikel 12 i detta direktiv. 

Effektiviteten av de fekala indikatorbakterierna och deras numeriska gränser så \'ä) som de ö\·riga parametrarna 
fastställda i detta kapitel mäste hållas under ständig uppsikt och när vetenskapliga belägg visar behovet därav, 
revideras enligt förfarande fastställt i artikel 12 i detta direktiv. 

När vetenskapliga indicier visar behovet av all införa andra kontroller eller all ändra parametrarna i detta kapitel 
i syfte att skydda allmänhetens hälsa, måste åtgärder beslutas enligt llirfarandc i artikel 2. 

KAPITEL VI 

OFFENUG KOll/TROLL OCH ÖVERVAK~I!\'G AV I'RODUKTION 

Ett offentligt kontrollsystem måste upprättas av behörig myndighet med avsikt att kontrollera om bestänlffielsema 
i detta direktiv följs. Detta kontrollsystem skall omfatta: 

l. Periodisk kontroll av återutläggnings- och upptagningsområden för levande tvåskaliga blötdjur med avsikt att: 

a) Undvika varje bristnillighet beträffande de levande tvåskaliga blötdjurens ursprung och destination. 

b) Kontrollera de levande tvåskaliga blötdjurens mikrobiologiska status i relation till upptagnings- och 
ilterutläggningsområden. 

c) Kontrollera eventuell förekomst av toxinproducerande plankton i upptagnings- och återutläggningsområden 
och av biotoxiner i levande tviskaliga blötdjur. 

d) Kontrollera eventuell förekomst av kemiska kontaminantcr, vilkas tröskelvärde fastställs den 31 december 
1992 i enlighet med förfarande fastställt i artikel 12 i ovan nämnda direktiv. 

Enligt syftet i punkt c) och d) skall planer på provtagning upprällas av behörig myndighet för kontroll med 
jämna mellanrum eller anhopade i händelse av oregelbundna upptagningspcrioder. 

2. Planer för provtagning föreskrivna i punkt l måste särskilt räkna med: 

a) Sannolik variation av fekal kontamination i varje upptagnings- och åtcrulläggningsomrlde. 

b) Tänkbar variation i upptagnings- och ilterulläggningsområden vid förekomst av plankton innehällande 
marina toxiner. Provtagning måste ske på följande sätt: 

i) Kontroll: periodisk provtagning organiserad att avslöja förändringar i sammansättning och geografisk 
fördelning av toxinhaltig plankton. Information som kdcr till misstanke om upplagring av toxin i 
blötdjurskött måste leda till intensiv provtagning. 
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ii) Intensiv provtagning: 

Kontroll av plankton i lillväxl- och fiskevallen genom ökning av antalet provtagningsställen och 
antalet provtagningar, och 

Toxicitetskontroller av blötdjur från angripna områden som är mest mollagliga för smiua. 

Saluhållande av blötdjur från della område får åter tillåtas först när nya provtagningar visat 
tillfredställande värden på toxiciteten. 

c) Tänkbar kontamination av blötdjuren i upplagnings- och åtcrulläggningsområden. 

Om resultat av provtagningsplan visar au saluhållande av levande tvåskaliga blötdjur kan vara hälsovådligt 
måste behörig myndighel avstänga upplagningsområdet för berörda blötdjur intill dess situationen 
ålerupprällals. 

3. Laboratoriekontroller i avsikt all kontrollera överensstämmelsen med bestämmelser för slutprodukten fastsiliii da 
i kapitel V i denna bilaga. Kontrollsystem måste inRiras all övervaka all nivån marina biotoxiner icke 
överskrider säkerhelsgränsen. 

4. Inspektion av företagen med jämna mellanrum. Dessa inspektioner skaU särskilt kontrollera 

a) all gällande bestämmelser fortfarande följs, 

b) renligheten i lokaler. anordningar, utrustning samt personalens hygien, 

c) all levande tvåskaliga blötdjur handhas och behandlas på räll säll, 

d) an systemet för rening och konditionering fungerar korrekt. 

e) journalföringen, refererad till i kapitel IV avsnin III i denna bilaga, 

f) kontrollmärkningens korrekta utförande. 

Dessa kontroller får omfaUa provtagning för laboratoriekontrolkr. För anläggningen ansvarig personal skall 
unerrättas om resultatet av dessa prov. 

5. Kontroller av lagrings- och transportförMIIandcn för konsignationer levande tvåskaliga blötdjur. 

KAPITEL \11 

FÖRI'ACKJI\1:-IG 

1. Levande tvåskaliga blötdjur måste förpackas under tillfresställande hygieniska förhållanden. 

Förpackningsmaterial eller behållare skall 

icke försämra levande tvåskaliga blötdjurs karakteristiska lukt och smak, 

icke överföra hälsovådliga ämnen till le\'ande tvåskaliga blötdjur, 

\'ard tillräckligt starkt all ge levande tvåskaliga blötdjur tillräckligt skydd. 

2. Ostron skall förpackas med konkava skalet nedåt. 

3. Förpackningar innehållande levande tvåskaliga blötdjur skall vara försc.glade under Je"eransen från 
expeditionscentret till konsumenten eller åtcrförs:iljaren. 

KAPITEL V!ll 

l. Levande tvåskaliga blötdjur skall förvaras i lokal med temperatur som icke skadligt påverkar deras kvalitet och 
användbarhet, förpackningarna får icke komma i kontakt med lagerlokakos golv utan måste placeras på en ren, 
upphöjd yta. 

2. Levande tvåskaliga blötdjur få icke nedsänkas i eller besprutas med \'allen sedan dc förpackats och lämnat 
expeditionscentret annal än i händelse av återförsäljning i expcditionsccntrel. 
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KAPITEL IX 

TUANSI'ORT FIL-l'l EXl'EDITIONSCENTRET 

l. Konsignation levande tvä.skaliga blötdjur avsedda för konsumtion måste transporteras som förseglade paket 
från expeditionscentret tills de utbjuds till försäljning till konsument eller itcr!örsäljare. 

2. Transporlmedel för konsignation levande lviskaliga blötdjur måste utmärkas av följande: 

a) Innerväggarna och varje annan dd som kan komma i beröring med dc levande tvåskaliga blötdjuren måste 
vara tillverkade av korrosionsbeständigt material. Väggarna måste vara släta och lätta att rengöra. 

b) De miste vara lämpligt utrustade för att lämna effektivt skydd åt dc tvåskaliga blötdjuren mot extrem hetta 
eller kyla, kontamination av smuts eller damm eller skador på skalen av skakningar och skavningar. 

c) Levande tvåskaliga blötdjur får icke transporteras tillsammans med andra produkter som kan kontaminera 
dem. 

3. Levande lviiskaliga blötdjur måste tranSJX>Tieras och distribueras i täckta fordon eller tankar som bibehilller 
produktema vid en temperatur som icke skadligt påverkar deras kvalitet elkr användbarhet. 

Paket innehillande levande lviiskaliga blötdjur får icke tranporleras i direkt kontakt med fordonets golv och 
beltälJare måste stå pi upphöjt underlag eller på annat sätt hindras från golvkon takt. 

Is som används vid transport av konsignationer levande tväsk;diga blötdjur måste vara tillverkad av 
dricksvatten eller renvattcn. 

KAPITEL X 

M}i.RKNING AV KONSIGNATIOl\'ER 

l. Alla paket i en konsignation levande tvåskaliga blötdjur miste förses med kontrollmärke så att det ursprungliga 
expeditionscentret kan identifieras vid alla ti!Hällen under Iransport och distribution fram till ii.terförsäljningen. 
Utan hänsyn tagen till direktiv 79/112/EEG måste märket innehitila löljande information: 

Avsändarens land. 
Slaget h·iskaliga blötdjur (gängse och vetenskapligt namn). 
Idc.ntificring av expeditionscentret genom godkänt nummer utfårdat av behörig myndighet. 
Förpackningens datering. innefattande åtminstone dag och månad. 

Genom undantag från direktiv 79/112/EEG får hållbarhetsdag t-rsättas av noteringen dessa djur mllste vara 
levande vid försäljning. 

2. Kontrollmärket får tryckas på omslagsmaterialet eller sällas på en separat etike.u som sedan fasts på eller läggs 
innanför omslagsmaterialet Det får också vara av vridbands- eller härtklammermodcll. Självhäftande 
kontrollmärke får icke användas även om dc är icke löstagbara. Kontrollmärken av alla slag m!.ste vara avsedda 
enbart för engångsbruk och får icke övernytta.,. 

3. Kontrollmärke milstc vara hållhart och impregnerat och dess text outplånlig och läslig i lätt tydbara bokstäver. 

4. Kontrollmärke P.ist pä konsignation levande lviiskaliga blötdjur som inte är av storlek lämplig för konsument 
måste bevaras minst 60 dagar ,_. återförsäljaren sedan innehållet i konsignationen delats upp. 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 5 augusti 1985 

om hälsoproblem för människa och djur i samband med handeln med 
värmebehandlad n\iölk inom gemenskapen 

(85/397/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DEITA DIREKTIV 

Nr L 226113 

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande1
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yurande2
, och 

med beaktande av följande: 

Så länge handeln mellan medlemsstaterna hindras av skillnader mellan medlemsstaternas hälsobestämmelser för mjölk, kommer en 
en väl fungerande gemensam marknad, och särskilt den relevanta gemensamma marknadsorganisationen, inte att ha önskad effekt. 

För att undanröja sådana skillnader måste en tillnärmning av medlemsstaternas hälsobestämmelser komma tiii stånd. 

Med hänsyn till mejerisektorns storlek och de många olikartade problem som ska lösas, bör den första begränsade åtgärden bli att 
fastställa normer för värmebehandlad mjölk, interimistiskt uteslutande andra produkter som framställs av mjölk, bortsett från att 

EGT nr C 36, 12.4.1972, s. 12. 
EGT nr C 4, 20.1.1972, s. 5. 
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koncentrerad pastöriserad mjölk som levereras i tank, skall utgöra ett undantag med tanke på denna produkts särskilda 
användningsområde. 

Mjölken bör tas från kor som inte har några för människan hälsovådliga sjukdomar. Dock bör hänsyn tagas till de skillnader som 
fortfarande råder mellan medlemsstaterna ifråga om djurstammens hälsotillstånd. 

Produktionsanläggningarna skall vara utrustade på ett sätt som säkerställer tillfredsställande hygieniska förhållandena i samband med 
djurhållningen och mjölkutvinningen. Åtgärder bör vidtagas för utarbetandet av en hygienisk standard som reglerar dessa förhållanden. 

Det är nödvändigt att införa bestämmelser om hygienen i samband med insamling och transport av mjölk till insamlings- och 
standardiseringscentraler eller behandlingsanläggningar, och att fastställa hälsokraven på personal som arbetar i dessa anläggningar. 

Den obehandlade mjölken från varje produktionsanläggning bör regelbundet analyseras eller testas för att säkerställa att den följer 
gällande normer. Det bör även vara möjligt att på anläggningen kontrollera de hygieniska förhållandena i samband med 
mjölkutvinningen samt det allmänna hälsotillståndet hos mjölkdjuren. Sättet att utföra sådana kontroller skall fastställas på 
gemenskapsnivå. 

Principen om stickprovskontroller för att fastställa förekomsten av restämnen som kan ha en negativ inverkan på mjölkens 
hälsosamhet, bör antagas. 
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Destinationsländer bör beredas möjlighet att utföra icke-diskriminerande kontroller och undersökningar av sändningarnas 
överensstämmelse med kraven i detta direktiv, med förbehåll för att de allmänna bestämmelserna i fördraget skall följas. 

Värmebehandlad mjölk bör framställas, förvaras och transporteras under förhållanden som till fullo säkerställer hygienen. 
Nödvändigheten att registrera eller godkänna insamlings- eller standardiseringscentraler och behandlingsanläggningar kan underlätta 
kontrollen av att dessa bestämmelser följs. Ett förfarande bör införas för att slita tvister som kan uppstå mellan medlemsstater om 
det berättigade i att godkänna en behandlingsanläggning eller central. 

Tillsyn pil gemenskapsnivå bör införas för att konstatera om fastställda normer tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstaterna. 
Det bör fastställas att de närmare bestämmelserna för denna tillsyn skall utarbetas i enlighet med en gemenskapsprocedur inom den 
den ständiga veterinärmedicinska kommitten. 

När det gäller handeln mellan medlemsstaterna är ett intyg, som utfärdas av den berörda myndigheten i det exporterande landet, det 
lämpligaste sättet att ge behöriga myndigheter i destinationslandet en försäkran om att en sändning med värmebehandlad mjölk 
uppfyller kraven enligt detta direktiv. 

Medlemsstaterna skall ha möjlighet att vägra införa och inom sitt område fritt sprida värmebehandlad mjölk från en annan 
medlemsstat, om det har konstaterats att mjölken inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv. Det bör emellertid vara tillåtet att 
återsända sådan mjölk om det inte finns några hälsoskäl som talar emot sådan återsändning, och om avsändaren eller dennes 
företrädare sil begär. För att berörda parter ska kunna ta del av skälen till ett förbud eller en begränsning är det dessutom viktigt att 
avsändaren eller dennes företrädare, samt i vissa fall behöriga myndigheter i det exporterande landet, underrättas därom. 

Avsändaren bör ha möjlighet att begära ett expertutlåtande om det skulle uppstå en tvist mellan avsändaren och myndigheterna i den 
medlemsstat som är mottagare om huruvida det är befogat med ett förbud eller en begränsning. 

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att inom sina områden förbjuda införsel av pastöriserad mjölk från en medlemsstat där en 
epizootisk sjukdom har brutit ut. Beroende på den epizootiska sjukdomens art och karaktär bör ett sådant förbud antingen begränsas 
till mjölk från en del av det exporterande landets område, eller omfatta mjölk från hela detta område. Om det skulle utbryta en 
smittsam sjukdom inom en medlemsstats område är det nödvändigt att snabbt vidta lämpliga motåtgärder för att bekämpa sjukdomen. 

24 321232Q LIITE Pri. 
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Riskerna med sådana sjukdomar och de motåtgärder som de föranleder bör bedömas på samma sätt i hela gemenskapen. Med hänsyn 
till detta bör det inom ovannämnda permanenta veterinärkommille införas en gemenskapsprocedur för nödsituationer varigenom 
nödvändiga åtgärder kan vidtagas. 

Kommissionen bör Aläggas att vidta vissa åtgärder för genomförandet av detta direktiv. Av denna anledning bör ett förfarande 
fastställas för ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom den permanenta veterinärkommitten. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel l 

I detta direktiv fastställs hälsokraven på människa och djur för värmebehandlad mjölk avsedd för handel mellan staterna inom 
gemenskapen. 

I avvaktan på att gemenskapsbestämmelser på detta område skall träda i kraft, och med förbehåll för att de allmänna bestämmelserna 
i fördraget skall följas, skall handeln inom gemenskapen med produkter som är framställda på basis av mjölk, inte omfattas av detta 
direktiv. Med undantag för de definitioner som fastställs i artikel 2 skall emellertid koncentrerad, pastöriserad mjölk som importeras 
till en medlemsstat i tank för utsläppande på marknaden med eller utan behandling vara underkastade kraven i detta direktiv. 

Artikel 2 

Vid tillämpning av detta direktiv skall definitionerna i artikel 2 i direktiv 64/432/EEG', senast ändrat genom direktiv 85/320/EEG', 
och i artikel 3 i förordning (EEG) nr 1411/71', tillämpas vid behov. 

Vidare avses med: 

a) obehandlad mjölk: mjölk, som framställts genom utsöndring från en eller flera mjölkkors mjölkkörtlar, 

b) produktionsanläggning: en anläggning inom en medlemsstats område som håller en eller flera mjölkproducerande kor, 

c) värmebehandlad mjölk: mjölk, som är avsedd till konsumtion av männi~kan och som erhålls direkt och uteslutande från 
obehandlad mjölk enligt definitionen i punkt a) genom att värmebehandlas och presenteras i form av pastöriserad mjölk, UHf
mjölk eller steriliserad mjölk enligt definitionen i bilaga A, kapitel VII, punkterna 2 - 6, 

EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64. 
EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 36. 
EGT nr L 148, 3.7.1971, s. 4. 

24 321232Q LIITE Sek. 
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d) exporterande land: medlemsstat från vilken värmebehandlad mjölk levereras till en annan medlemsstat, 

e) destinationsland: den medlemsstat till vilken värmebehandlad mjölk levereras från en annan medlemsstat, 

f) officiell myndighet: veterinärmyndighet eller annan motsvarande myndighet som av berörd medlemsstat utsetts att kontrollera 
genomförandet av detta direktiv, 

g) mjölkbelumdlingsanläggning: anläggning inom en medlemsstats område vid vilken mjölk värmebehandlas. 

Artikel 3 

A Medlemsstaterna skall säkerställa au de till en annan medlemsstat endast exporterar mjölk av nedanstående slag: 

1. Värmebehandlad mjölk som uppfyller följande allmänna krav: 

a) Den skall vara framställd av obehandlad mjölk enligt definitionen i artikel 2 b 

i) från vilken ingenting har tagits bort eller till vilken ingenting har tillagts, annat än som en naturlig följd av 
fetthaltsstandardisering 

ii) som utvunnits från kor som uppfyller kraven enligt bilaga A, kapitel VI, avsnitt A, 

iii) som kommer från produktionsanläggning som uppfyller dc allmänna hygienvillkor som fastställts i bilaga A, kapitel 
VI, avsnitt B, 

iv) som med hänsyn till de hygieniska normer som iakttagits under mjölkning, insamling, hantering och transport, och 
av personalen som utför dessa operationer, uppfyller kraven enligt bilaga A, kapitel VI, avsnitt C, 

v) som utvinns från kor och produktionsanläggningar som kontrolleras med jämna mellanrum av behöriga nationella 
myndigheter vid tillämpning av, i synnerhet, artikel 11.1, 

vi) som har kontrollerats enligt artikel 11.2 och som uppfyller de normer som anges i bilaga A, kapitel VI, avsnitt D. 

b) Den skall komma från en mjölkbehandlingsanläggning som uppfyller villkoren enligt bilaga A, kapitlen l, D och V. Om 
mjölken har passerat en mjölkinsamlingscentral skall dessutom denna central uppfylla villkoren enligt bilaga A, kapitlen 
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I, III och V och om den obehandlade mjölken har passerat en standardiseringscentral skall denna central uppfylla villkoren 
enligt bilaga A, kapitlen I, IV och V. 

c) Där måste mjölken ha behandlats enligt kraven i bilaga A, kapitel VII. 

d) Om den är förpackad skall den ha förpackats enligt bilaga A, kapitel VIII på en mjölkbehandlingsanläggning där mjölken 
har behandlats. 

e) Den skall ha förvarats enligt bilaga A, kapitel IX. 

f) När den transporteras till ett destinationsland mäste den i enlighet med bilaga A, kapitel X åtföljas av ett sundhetscertifikat 
som överensstämmer med exemplet i bilaga B. 

g) Den skall transportera~ under tillfredsställande hygieniska förhållanden i enlighet med bilaga A, kapitel XI. 

2. Pastöriserad mjölk som uppfyller kraven enligt punkt l och har genomgått enbart pastöriseringsprocess. 

3. Värmebehandlad mjölk avsedd för direkt konsumtion av människa och som dessutom har en vikt på minst l 030 gram per liter 
etablerad mjölk vid l5°C eller motsvarande från helt fettfri mjölk vid zo•c och innehåller minst 28 gram protein per liter och 
en fettfri torrhalt på minst 8,5%, förutsatt att och med beaktande av de bestämmelser som antagits i sammanhanget med den 
gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter, strängar krav inte får fastställas för mjölk avsedd för 
industriellt bruk. 

B. Medlemsstater som beviljar godkända anläggningar inom sina områden något av de und.antag som anges i artikel 4.2 och bilaga 
A, kapitel VII, punkt 6, får inte förbjuda eller begränsa införseln till sina områden av värmebehandlad mjölk från en 
behandlingsanläggning i en annan medlemsstat som omfattas av samrna undantag. 

Artikel 4 

Medlemsstater skall säkerställa att: 

- Mjölktankbilar uteslutande används till transport av mjölk, mjölkprodukter och dricksvatten. 

- Lokaler, installationer och arbetsutrustning inte används till annal än insamling, behandling och förvaring av mjölk och 
mjölkprodukter. 
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Om en anläggning tillverkar produkter som helt eller delvis härstammar från mjölk och mjölkprodukter, skall de livsmedel som 
används vid tillverkningen av dessa produkter, om dessa inte tidigare har genomgått värmebehandling eller annan typ av behandling 
som inte har en negativ inverkan på mjölk eller mjölkprodukter, förvaras och behandla~ i separata lokaler särskilt avsedda för detta 
syfte. 

2. Medlemsstater som, genom undantag från punkt l, bemyndigar att tankbilar och arbetsutrustning vid olika tidpunkter används 
till transport och tillverkning av andra flytande livsmedel, skall säkerställa att alla lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra förorening 
eller försämring av de produkter som omfattas av detta direktiv. 

Medlemsstater skall informera kommissionen och övriga medlemsstater om de undantag som beviljats och tillhandahålla en lista över 
de anläggningar som omfattas av dessa undantag. 

3. Den lista över livsmedel avsedda för konsumtion av människa som nämns i punkt 2 och som görs till föremäl för undantaget 
rörande transport, skall sammanställas av rådet på förslag av kommissionen. 

De villkor som skall iakttagas när tankbilar återgår till mjölktransport efter att ha använts till transport av livsmedlen enligt det första 
stycket skall anta~ enligt samma förfarande. 

4. Medlemsstaterna skall säkerställa att: 

a) Tankar som omfattas av undantaget enligt punkt 2 inte används till transport av värmebehandlad mjölk avsedd för en medlemsstat 
som inte godkänner ett sådant undantag. På den statens begäran skall den behöriga myndigheten i den exporterande medlemsstaten 
tillhandahälla den mottagande medlemsstaten en lista över tankar som inte omfattas av detta undantag. 

b) Sundhetscertifikatet innehMler en klar beteckning varmed tankar som uteslutande används till transport av värmebehandlad mjölk, 
kan identifieras. 

Artikel 5 

l. Varje medlemsstat skall sammanställa en lista över sina godkända mjölkbehandlingsanläggningar och, i den mån de sysslar med 
handel med värmebehandlad mjölk mellan medlemsstaterna, en lista över godkända insamlings- och standardiseringscentraler, varvid 
valje sådan anläggning skall ha ett gC'lkännandenummer. 
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Medlemsstaterna skall överlämna dessa listor till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. 

En medlemsstat får inte godkänna en anläggning eller central såvida inte iakttagandet av detta direktiv är tryggat. En medlemsstat 
skall återkalla godkännande om villkoren för dess beviljande upphör att uppfyllas. Om ett godkännade återkallas skall övriga 
medlemsstater och kommissionen informeras om detta. 

2. Regelbunden besiktning av godkända anläggningar och centraler skall utföras av den officiella myndigheten. Tillsynen och den 
fortlöpande kontrollen av anläggningar och insamlings- och standardiseringscentraler skall utföras under ansvar av den officiella 
myndigheten. 

Personalen på den officiella myndigheten kan biträdas av personal som särskilt utbildas för detta syfte. Personalen på den officiella 
myndigheten skall vid alla tidpunkter bereda fritt tillträde till alla delar av anläggningar eller centraler som är sysselsatta med 
produktion av värmebehandlad mjölk för att säkerställa att detta direktiv efterlevs. 

3. Om en medlemsstat anser, särskilt efter att ha utfört en kontroll eller besiktning enligt artikel 7.1 och 7.2, att bestämmelserna 
om godkännande inte iakttas, eller inte längre iakttas i en anläggning eller central i en annan medlemsstat, skall den medlemsstaten 
informera de behöriga centrala myndigheter i den staten om detta. Denna myndighet skall vidtaga alla nödvändig åtgärder, som kan 
innefatta återkallandet av godkännandet, och meddela den behöriga centrala myndigheten i den första medlemsstaten om vilka beslut 
som fattats och skälen till sådana beslut. 

Om den första medlemsstaten misstänker att sådana åtgärder inte vidtas eller inte är tillräckliga, skall dc två medlemsstaterna 
tillsammans försöka komma fram till vägar och medel att rätta till situationen. Om så är lämpligt kan detta medföra ett besök. Om 
en tvist skulle uppstå rörande tillämpningen av bestämmelser i detta direktiv, som inte täcks i artikel 10, skall en lösning sökas på 
basis av en referensmetod och/eller referensstandard som godkänts efter det att den vetenskapliga veterinärmedicinska kommitten 
har yttrat sig i enlighet med anvisningarna i artikel 14. 

Berörda medlemsstater skall informera kommissionen om tvister och vilka lösningar som uppnåtts. 

4. Om ifrågavarande medlemsstater inte kan enas skall endera av dem, inom skälig tid, framlägga saken för kommissionen, som 
skall uppdraga åt en eller flera sakkunniga att yttra sig. 
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I avvaktan på detta yttrande skall den exporterande medlemsstaten, av tvingande folkhälsoskäl på begäran av destinationsmedlemssta
ten, skärpa kontrollen av värmebehandlad mjölk från anläggningen ifråga. 

Destinationsmedlemsstaten, å sin sida, tar skärpa kontrollen av värmebehandlad mjölk från samma anläggning och, om positivt 
resultat erhålls, vidtaga åtgärder enligt artikel 7.4. 

På begäran av endera av eller båda de berörda medlemsstaterna skall kommissionen omedelbart uppdraga åt en sakkunnig att besöka 
det ställe där den sändning som är föremål för tvisten förvaras, och/eller avsändarens anläggning, för att föreslå lämpliga interintistiska 
skyddsåtgärder. 

I ljuset av det yttrande som avges enligt första stycket kan medlemsstaterna få bemyndigande att, enligt det förfarande som fastställs 
i artikel 13, tillfålligt förbjuda införsel till sina områden av värmebehandlad mjölk från den anläggningen. 

Ett sådant tillstånd tar återkallas enligt anvisningarna i artikel 13 och i ljuset av ett yllerligare utlåtande som avges av en eller flera 
sakkunniga. 

En sakkunnig skall vara medborgare i en annan medlemsstat än dc som är inblandade i tvisten. 

5. De allmänna bestämmelserna för tillämpning av denna artikel skall antas enligt artikel 14. 

Artikel 6 

l. Veterinära sakkunniga från kommissionen får, i samarbete med behöriga myndigheter i medlemsstaterna, göra kontroller på platsen 
i den utsträckning som detta är nödvändigt för all säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet. Dc f'ar kontrollera om godkända 
anläggningar och centraler verkligen följer direktivet, särskilt bilaga A 

En medlemsstat inom vars område en kontroll utförs skall ge all nödvändig hjälp till de sakkunniga när dessa utför sina uppgifter. 
Komntissionen skall informera berörd medlemsstat om resultatet av undersökningen. 

Berörd medlemsstat skall vidtaga alla nödvändiga åtgärder med hänsyn till resultatet av undersökningen. Om medlemsstaten inte 
vidtar dessa åtgärder får kommissionen, efter det att situationen har undersökts av den permanenta veterinärkommitten, anlita 
bestämmelserna i femte och själle stycket i artikel 5.4. 
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2. Innan kontrollerna enligt punkt 1 utförs, enligt artikel 14, skall dc allmänna bestämmelserna för tillämpning av denna artikel 
fastställas och en fickhandbok utarbetas med de regler som skall följas vid kontrollerna enligt punkt 1. 

3. Före den 1 juli 1990 skall rådet revidera denna artikel på basis av en rapport från kommissionen, som även får lämna förslag i 
samband med detta. 

Artikel 7 

1. Med beaktande av artikel 5 och 6 får ett destinationsland kontrollera att alla sändningar av värmebehandlad mjölk enligt 
definitionen i artikel 2 åtföljs av föreskrivna sundhetsintyg. 

2. Om det finns en allvarlig misstanke om oegentligheter, får destinationslandet utföra icke-diskriminerande kontroller för att 
fastställa om kraven i detta direktiv har uppfyllts. 

3. Som en allmän regel skall kontroller och besiktningar utföras på varornas destinationsplats eller annan lämplig plats, i det senare 
fallet förutsatt att den valda platsen så litet som möjligt stör varornas transportväg. 

Kontrollerna och besiktningarna enligt punkterna 1 och 2 får inte onödigt försena varornas passage och utsläppande på marknaden, 
eller förorsaka förseningar som kan ha en negativ inverkan på mjölkens kvalitet. 

4. Om det under en besiktning enligt punkt 2 konslateras att mjölken inte överensstämmer med delta direktiv, får behörig myndighet 
i destinationslandet, förutsatt att detta medges ur hälsosynpunkt, låta avsändaren, mottagaren eller dennas företrädare avgöra om 
sändningen på dera.~ bekostnad skall returneras, mjölken skall användas för andra syften eller förstöras, eller om hälsoskäl inte 
medger detta, beordra att mjölken skall förstöras. I alla händelser skall förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra orättmätig 
användning av sådan mjölk, och på intyget skall tydligt finnas angivet för vilket syfte mjölken är avsedd. 

5. a) Sådana beslut, och skälen till dem, skall kommuniceras till avsändaren eller dennes företrädare. Om vederbörande så begär 
skall denna information omedelbart överlämnas skriftligen tillsammans med angivande av besvärskanaler under gällande lag 
och typer av besvär och tidsfrister inom vilka dc är öppna. 
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b) Om sådana beslut grundas på en smittsam eller infektiös sjukdom, eller en för människa eller djur hälsovådlig försämring, 
eller en allvarlig överträdelse av detta direktiv, skall de genast överlämnas till behörig central myndighet i den producerande 
medlemsstaten och till kommissionen. 

c) Efter detta meddelande får lämpliga åtgärder vidtas enligt artikel 13, särskilt för att samordna de åtgärder som vidtagits i 
andra medlemsstater med hänsyn till berörd mjölk. 

6. Före den l juli 1990 skall rådet revidera denna artikel på grundval av en rapport från kommissionen, som även får lämna förslag 
i samband med detta. 

Artikel 8 

1. Detta direktiv skall inte påverka några besvärsinstanser under gällande lag i medlemsstaterna som behandlar beslut som fattats 
av behöriga myndigheter och som anges i detta direktiv. 

2. Vatje medlemsstat skall bevilja avsändare av mjölk som det är förbjudet all släppa ul på marknaden enligt artikel 7, rätten att 
få ett utlåtande av en sakkunnig. Innan behöriga myndigheter vidtar några andra åtgärder, t.ex. förstör mjölken, skall vatje 
medlemsstat säkerställa att de sakkunniga får möjlighet att avgöra om villkoren i artikel 7.4 faktiskt är uppfyllda. 

En sakkunnig skall vara medborgare i en annan medlemsstal än det exporterande landet och destinationslandet 

På förslag av medlemsstaterna skall kommissionen sammanställa en lista över dc sakkunniga som kan ges i uppdrag att avge sådana 
yttranden. 

De allmänna bestämmelserna för tillämpning av denna artikel, särskilt rörande formulering av sådana yttranden, skall antagas enligt 
anvisningarna i artikel 14. 

Artikel 9 

Ändringar av bilagorna till detta direktiv för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen skall beslutas av en kvalificera majoritet 
av rådet på förslag av kommissionen. 

Artikel JO 

1. Medlemsstaterna skall säkerställa au, med beaktande av de ytterligare krav som fastställs artikel 3 (A) punkt 3, endast 
värmebehandlad mjölk från mjölkbehandlingsanläggningar som uppfyller dc 
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standarder som fa~tställs i Bilaga A, kapitlen VI och VII för steg 1 får exporteras till en annan medlemsstat. 

En medlemsstat som, fr.o.m. datum enligt artikel 16, för värmebehandlad mjölk avsedd för hemmakonsumtion, tillämpar de 
mikrobiologiska normer som fa~tställs för steg 2 får, efter det att sådan tillämpning har fastställts enligt anvisningarna i artikel 14, 
göra införseln av steriliserad mjölk och UIIT -mjölk i sitt område, föremål för sanm1a normer som fastställts i detta steg för 
slutprodukten, och införseln av pastöriserad mjölk föremål för de normer som fastställts för såväl obehandlad mjölk som pastöriserad 
mjölk. 

Medlemsstaterna skall tillse att senast den 1 januari 1993 skall dc normer som fastställts i bilaga A, kapitlen VI och VII för steg 2 
gälla för handeln inom gemenskapen, om inte rådet på grund av en rapport från kommissionen samt eventuella förslag, med 
kvalificerad majoritet beslutar att uppskjuta tidsfristen med högst två år. 

Vidare skall normerna för steg 2 fr.o.m. den 1 april 1990 gälla för mjölk avsedd för direkt konsumtion. 

2. Analys- och testmetoder för att kontrollera iakttagandet av normerna enligt stycke 1, skall före den 1 januari 1989antas i enlighet 
med anvisningarna i artikel 14. 

Enligt samma förfarande skall en metod införas, efter ett yttrande av veterinärvetenskapliga kommitten, som ersätter det modifierade 
Aschaffenburgs prov (turbiditetstest) och gör det möjligt att göra en distinktion mellan steriliserad mjölk och UIIT -mjölk. 

l avvaktan på dessa beslut skall medlemsstaterna emellertid, under tillämpningsperioden för steg l, som referensmetoder erkänna 
internationellt accepterade analys- och testmetoder. 

Artikel 11 

l. Medlemsstaterna skall säkerställa att produktionsanläggningar regelbundet besiktiga~ för att säkerställa att hygienkrav är uppfyllda. 

Om det finns rimliga skäl att misstänka att hälsokraven för djur enligt bilaga A, kapitel Cl, inte uppfylles, skall medlemsstaterna 
säkerställa att den officielle veterinären kontrollerar mjölkdjurens allmänna hälsotillstånd och, om nödvändigt, låter göra en klinisk 
undersökning av dessa djurs juver. 

Om besiktningen eller besiktningarna enligt första och andra stycket visar att inte alla hygienkrav är uppfyllda, skall den officiella 
myndigheten vidta lämpliga åtgärder. 
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2. Medlemsstaterna skall säkerställa att obehandlad mjölk och värmebehandlad mjölk kontrolleras av mjölkbehandlingsanläggningar, 
under övervakning och ansvar av den officiella myndigheten och med periodisk inspektion av den officiella myndigheten, för att 
säkerställa att mjölken överensstämmer med kraven i detta direktiv. 

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att kontroller genomförs för att upptäcka restämnen som har en farmakologisk eller hormonell 
verkan, och antibiotika, pesticider, rengöringsmedel och andra ämnen som är skadliga eller som kan ändra de oganoleptiska 
egenskaperna hos mjölk eller göra konsumtion farlig eller skadlig för människans hälsa, i den mån som dessa restämnen överskrider 
tillåtna toleransgränser, eller om toleransen har fastställts, den mängd som har vetenskapligt har visat sig vara ofarlig och om vilken 
veterinärvetenskapliga kommitten har yttrat sig. 

4. Om den undersökta mjölken inte överensstämmer med detta direktiv och visar spår särskilt av restämnen som överskrider tillåtna 
toleranser, måste den värmebehandlade mjölken uteslutas från handeln mellan medlemsländerna. 

Sådana undersökningar för att konstatera förekomsten av restämnen måste utföras i enlighet med beprövade och vetenskapligt erkända 
metoder, särskilt de som anges i gemenskapsdirektiv eller andra internationella standarder. 

Det måste vara möjligt att använda utvärdera resultaten av undersökningen för restämnen med användning av referensmetoder som 
anges enligt artikel 10. 

För inspektionen av producentjordbruk och i enlighet med den procedur som anges i artikel 14, skall en allmän hygienkod utarbetas 
med fastställande av de allmänna hygienvillkor som producentjordbruk skall uppfylla, särskilt villkoren för underhåll av lokaler och 
de som har att göra med mjölkhanteringen. Kommissionen kommer att offentliggöra denna standard. 

5. Om det finns goda skäl att misstänka att kraven i detta direktiv inte uppfylles, skall officiella avdelningen utföra nödvändiga 
kontroller och, om misstanken bekräftas, vidta lämpliga åtgärder, särskilt indragning av godkännandet. 

6. Senast två år från notifieringen av detta direktiv skall rMet med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen, fastställa 
de närmare detaljerna för kontrollerna enligt punkt l och 2, hur ofta de skall göras samt toleranserna enligt punkt 3. 
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Enligt samma förfarande kan ett beslut fattas om alt utvidga undersökningen till alt gälla andra ämnen än dem som anges i punkt 
3. 

7. Tills tillämpningsåtgärderna för denna artikel har trätt ikraft skall nationella regler tillämpas med förbehAll för att de allmänna 
bestämmelserna i fördraget skall iakttas. 

Artikel 12 

l. En medlemsstat får vidta följande åtgärder med vederbörlig hänsyn till de aUmänna bestämmelserna i fördraget: 

a) Om mul- och klövsjuka skulle bryta ut i en annan medlemsstat, kan medlemsstaten tillfälligt förbjuda eUer begränsa införsel till 
sitt område av pastöriserad mjölk som erhAllits från en godkänd anläggning som samlar in obehandlad mjölk i skyddsomr!det, 
som skall fastställas enligt direktiv 64/432EEG, eller som är beläget inom det området. 

b) Om en epizootisk sjukdom sprider sig allmänt eller om ytterligare en infektiös sjukdom av allvarlig art bryter ut, kan 
medlemsstaten tillfålligt förbjuda eUer bcgrän~a införseln till sitt område av pastöriserad mjölk och UliT -mjölk från hela den 
statens område. 

2. Varje medlemsstat skall omedelbart informera övriga medlemsstater och kommissionen om det inom dess område bryter ut en 
sjukdom enligt punkt l (b) som inte omfattas av direktiv 82/894/EEG' och om dc åtgärder som vidtagits för att bekämpa den. 
Medlemsstaten skaU även utan dröjsmål meddela övriga medlemsstater när sjukdomen är botad. 

3. De åtgärder som medlemsstaterna vidtagit enligt punkt l och undanröjandet av dessa åtgärder, skaU utan dröjsmål meddelas övriga 
medlemsstater och kommissionen med angivande av skälen till sådant agerande. 

Det får beslutas, enligt förfarande som fastställts i artikel 13, att åtgärderna bör ändras, särskilt för att säkerstäUa att de samordnas 
med dem som antagits eUer avskaffats av övriga medlemsstater. 

4. Om den situation som anges i punkt l uppstår och det verkar nödvändigt an andra medlemsstater vidtar åtgärder enligt den 
punkten, möjligen ändrade enligt punkt 3, skaU beslut om lämpliga åtgärder faltas enligt artikel 14. 

EGT nr 378, 31.12.1982, p. 58. 
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Artikel 13 

l. Om fårfarandet enligt denna artikel skall följas, skall ärenden utan dröjsm51 hänskjutas till den permanenta veterinärkommille 
som tillsatts enligt rådets beslut av den 15 oktober 1968 (här nedan kallad kommilten) av dess ordförande, antingen p1 dennes eget 
initiativ eller p1 begäran av en medlemsstat. 

2. I kommitten skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall inkomma med ett förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över dessa åtgärder inom två 
dagar. Yttranden skall avges med en majoritet av 45 röster. 

4. Kommissionen skall själv anta och omedelbart genomföra åtgärderna, om de har tillstyrkts av kommitten. Om åtgärderna inte 
har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges, skall kommissionen omedelbart föreslå förelägga rådet ett förslag till 
åtgärder. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. 

Om rådet inte har antagit några åtgärder 15 dagar efter det att förslaget förelades, skall kommissionen anta de föreslagna åtgärderna 
och omedelbart genomföra dem, såvida inte rådet, med enkel majoritet, liar förkastat dessa åtgärder 

Artikel 14 

l. Om fårfarandet enligt denna artikel skall följas, skall ärenden utan dröjsmål hänskjutas till kommilten av dess ordförande, antingen 
p1 dennes eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat. 

2. I kommitten skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall inkomma med eu förslag till åtgärder. Kommitlen skall yttra sig över dessa åtgärder inom den 



385L0397/S 

Nr L 226128 Europeiska gcmenskapcrnas officiella tidning 24.8.85 

tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttranden skall avges med en majoritet av 45 röster. 

4. Kommissionen skall själv anta och omedelbart genomföra åtgärderna, om dc har tillstyrkts av kommitten. Om Atgärdema inte 
har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges, skall kommissionen omedelbart förelägga rådet ett förslag rörande åtgärder. 

RAdet skall anta åtgärderna med kvalificerad majoritet. 

Om rådet inte har antagit några åtgärder tre månader efter det att förslaget förelades rådet, skall kommissionen anta de föreslagna 
åtgärderna och omedelbart genomföra dem, såvida inte rådet har förkastat dessa åtgärder med enkel majoritet. 

Artikel 15 

I avvaktan på antagandet av ett gemenskapssystem rörande import av värmebehandlad mjölk från länder som inte är medlemmar i 
gemenskapen, får nationella Jagbestämmelser rörande sådan import inte vara mer gynnsamma än dem gällande handeln mellan 
medlemsländerna. 

Artikel 16 

Medlemsstaterna skall sätta ikraft de Jagar och andra bestämmelser som är nödvändiga för att dc skall kunna genomföra detta direktiv 
senast den l januari 1989. 

Artikel 17 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 5 augusti 1985 

På rådets vägnar 

Ordfärande 

J.l'OOS 
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BilAGA A 

KAPITEL l 

Allmänna kmv ror godkihmandc 

Behandlingsanläggningar och insamlings- och standardiseringscentraler skall vara inrymda i sådana lokaler all mjölken inte kan ha en negativ effekt 
p! människans hälsa och dess naturliga egenskaper inte kan ändras, samt minst: 

1. I rum där värmebehandlad mjölk behandlas eller förvaras skall: 

a) Golven vara lätta att rengöra och desinficera och lagda på sådant säll all det är enkelt all avleda vätskor, 

b) Väggama vara släta, tåliga och ogenomträngliga väggar och ha en minst två meter ljus och tvättbar yta. l sval- eller kylrum och i förråd, 
till minst lagringshöjd, om inte mjölken förvaras i hermetiskt tillslutna tankar. övergångar mellan vägg och golv måste vara avrundade eller 
ha liknande utformning utom i förråd och sval- eller kylrum. 

c) Dörrar av slitstarkt och icke-korroderande material. Dörrar av trä skall ha en slat och ogenomtränglig beläggning p! båda sidorna. 

d) Rötbeständigt och luktfritt isoleringsmaterial. 

e) Fullgod ventilation och vid behov god utsläppning av ånga. 

l) Fullgott naturligt eller artificiellt ljus. 

g) Så nära arbetsstationerna som möjligt skall finnas tillräckligt många anordningar för rengöring och desinficering av händer och för rengöring 
av verktyg med varmvatten. För handtviiii skall dessa tvällfat ha rinnande varmt och kallt vallen eller vallen som förblandats tilllämplig 
temperatur, rengörings- och desinficeringsmedel och engå.ngshanddukar. 

2. Tillräckligt antal omklädningsrum med släta, vattentäta, tvättbara väggar och golv, tvättfat, duschar och spoltoaletter. De senare fh ej ha direkt 
tilltriide till arbetsrummen. Tvättfaten skall ha rinnande varmt och kallt vatten eller vatten som förblandats till lämplig temperatur, medel för 
rengöring och desinficering av händer och engångshanddukar. Kranar på. tvättfat få.r ej vara handmanövrerade. Det skall finnas tillräckligt antal 
sådana tviiiifat i anslutning till toaletterna. 

3. Ett särskilt omräde och tillräckliga anordningar för rengöring och desinficering av behållare och tankar. Detta område och dessa anordningar är 
emellertid inte obligatoriska om det finns bestämmelser som kräver all behållare och tankar skall rengöras och desinficeras av andra centraler i 
närheten av behandlingsanläggningen. 

4. Utrustning som tillhandahäller dricksvaltcif enligt direktiv SOn78/EEG1
• 

Användning av icke drickbart vatten är tillåtet som ell undantag vid ångproduktion, brandbekämpning och kylning i kylutrustning, förutsatt att 
de ledningar som installerats for detta syfte utesluter användning av detta vatten för andra ändam11 och inte utgör någon risk f<ir att mjölken skall 
förorenas. Ångan och vattnet ifråga få.r inte komma i direktkontakt med mjölken och inte heller användas till all rengöra eller desinficera behållare, 
anläggningar eller utrustning som kommer i kontakt med mjölken. Ledningar med icke drickbart vallen skall vara klart ltskilda från ledningar 
med dricksvatten. 

5. Umplig utrustning för skydd mot skadedjur, t.ex. insekter och gnagare. 

6. Utrustning, ledningar och instrument eller deras ytor som är avsedda att komma i kontakt med mjölk skall vara gjorda av slätt material som är 
lätt alt tvätta, rengöra och desinficera, som motstär korrosion och inte överför ämnen till mjölken i sådana mängder att den blir hälsovådlig, eller 
att det leder till en försämring av mjölkens sammansättning eller har en negativ inverkan på mjölkens organoleptiska egenskaper. 

KAPITEL Il 

Siirskilda krav for godkiinnande av beb:mdlingsanl!iggningar 

Utöver de allmänna krav som fastställs i Kapitel l skall behandlingsanläggningar minst vara utrustade med: 

a) Utrustning för mekanisk ifyllning och korrekt automatisk tillslutning av behållare som ska användas efter ifyllning som förpackning för 
värmebehandlad mjölk; detta gäller dock inte mjölkkärl och tankar. 

b) Utrustning för sval- och kylförvaring av värmebehandlad mjölk och, i det fall som anges i kapitlen III, IV och VII (1} obehandlad mjölk. 
Kylförråd skall vara utrustade med termperaturmätare. 

EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 11. 
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c) - med avseende på förpackning i engängsbehlllare, ett utrymme för förvaring av sådana behållare och för förvaring av det råmaterial som 
används vid tillverkningen därav. 

med avseende på förpackning i äteranvändbara behållare, ett särskilt utrymme för förvaring av dessa och utrustning för att mekaniskt rengöra 

och desinficera dem. 

d) Behållare för förvaring av obehandlad mjölk, standardiseringsutrustning och behållare för förvaring av standardiserad mjölk. 

e) Centrifuger och andra godkända eller tillätna medel för rening av mjölk. 

f) Värmebehandlingsutrustning som är godkänd eller tilläten av den officiella myndigheten, och är försedd med: 

automatisk temperaturreglering, 
temperaturskri vare~ 
automatisk säkerhetsanordning som fOrhindrar otillräcklig uppvärmning, 

, ett fullgott säkerhetssystem som förhindrar att pastöriserad eller steriliserad mjölk blandas med ofullständigt uppvärmd mjölk, 
,en automatisk anordning för säkerhetsregistrering som förhindrar ovannämnda blandning, 

g) Behandlingsanläggningen skall ha sitt eget laboratorium eller utnyttja dc ljänslcr som erbjuds av ett laboratorium som är utrustat med erforderliga 
anordningar för att utföra nödvändiga mjölkanalyser och -testeL 

KAPITEL 1JJ 

Särskilda krtn' får registrering uv insmnlingsccntrnlcr 

Utöver de allmänna bestämmelserna i kapitel I skall mjölkinsamlingscentraler minst vara utrustade med: 

a) Kylutrustning eller lämpliga anordningar för att kyla mjölk och, om mjölken förvaras i insamlingscentralen, en installation för kYlförvaring av 
mjölk. 

b) Om mjölk renas på mjölkinsamlingscentralen skall reningen utföras med hjälp av centrifuger eller andra anordningar som är godkända eller tilllina 
av den officiella myndigheten. 

KAPITEL IV 

Slirskilda krav ror registrering m· st:mdardiseringscentralcr 

Utöver de allmänna bestämmelserna i kapitel I skall standardiseringscentraler minst vara utrustade med: 

a) Behållare för kylförvaring av obehandlad mjölk, standardiseringsutrustning och behållare för förvaring av standardiserad mjölk. 

b) Centrifuger eller andra anordningar som den är godkända eller lillltna av den officiella myndigheten för rening av mjölk. 

KAPITEL V 

Hygienkrav avseende anliiggning:ars lokaler, utrustning och personal 

l. Den högsta graden av renlighet skall krävas av personal. lokaler, installationer och utrustning: 

a) Personal som behandlar eller hanterar mjölk skall särskilt bära rena arbetskläder och huvudbonad. Personalen skall även ha rena händer. 
Rökning skall vara förbjuden i utrymmen där mjölk hanteras och förvaras. 

b) Djur får inte komma in i anläggningen. Alla gnagare, insekter och andra skadedjur som hittas skall utrotas systematiskt. 

c) Utrustning och installationer som används vid behandlingen av mjölken skall hilllas rena och i gott skick. 

i) Behandlingslokalerna skall rengöras minst en gång per arbetsdag. 

ii) Utrustning, behållare och installationer som kommer i kontakt med mjölk, mjölkprodukter eller andra livsmedel skall tvättas, rengöras 
och desinficeras i slutet av varje arbetsoperation och minst en gäng per arbetsdag. 

2. Snarast möjligt efter varje resa, eller serie av resor där tidsrymden mellan avlastning och påföljande lastning är mycket kort, men i alla händelser 
minst en gång per dag, skall behållare och tankar som används för att transporlera obehandlad mjölk till mjölkinsamlings- eller 
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standardiseringscentral eller mjölkbehandlingsanläggning, rengöras och desinficeras innan de används på nytt. 

3. Om obehandlad mjölk inte transporteras via ledning från mjölkinsamlings- eller standardiseringscentral till behandlingsanläggning, skall de 
behållare som krävs för mjölktransporten uppfylla kraven enligt punkt l (c). 

4. Om kemikalier används till desinficering enligt punkt l skall dessa vara godkända mr detta ändamål av den officiella myndigheten. 

5. Det är förbjudet för personer som via mjölken kan överföra infektionssjukdomar eller andra typer av sjukdomar att arbeta med, behandla, hantera 
eller transportera mjölken. 

6. Den som anställs för att arbeta med eller hantera mjölk skall anmodas att visa läkarintyg på att det inte finns några hinder för sådan anställning. 
Läkarintyget skall förnyas varje år, om inte någon annan hälsokontrollprocedur som erbjuder motsvarande garantier, erkänns enligt det förfarande 
som anges i artikel 14. 

25 321232Q LIITE Pri. 



385L0397/S 

Nr L 226/32 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 24.8.85 

KAPITEL VI 

Krav i samband med inf<irandc av obehandlad mjölk i bclumdlingsanläggningar 

A. Ursprungsbesättning 

l. Den obehandlade mjölken skall utvinnas från kor: 

a) som tillhör en nötkreatursbesättning som officiellt är fri från tuberkulos och fri eller officiellt fri från brucellos, 
b) som inte visar nilgra symptom pil infektionssjukdomar som kan överföras till människan via mjölk, 
c) vars allmänna hälsotillstånd inte är nedsatt av någon synlig rubbning och som inte filr lida av nilgon infektion med utsöndring 

genitalieområdet, enterit med diarre och feber eller någon igenkännlig inflammation som påverkar juvret eller huden på juvret, 
d) som inte visar något juversår som kan inverka pil mjölken, 
e) som ger minst två liter per dag, 
f) som inte har behandlats med ämnen som är överförbara till mjölk och som är eller kan vara hälsofarliga för människan, om inte mjölken har 

underkastats en officiell väntetid. De officiella väntetiderna skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen. 

2. Obehandlad mjölk skall uteslutas från behandling om den: 

a) kommer från djur som inte uppfyller kraven enligt direktiv 81/602/EEG', 

b) innehåller restämnen av de substanser som avses i artikel 11.3 i detta direktiv. 

B. Producentens hygien 

l. Obehandlad mjölk skall komma från produktionsanläggningar som är registrerade och besiktigade enligt artikel 11 i detta direktiv. De lokaler 
som används till detta skall vara utformade, konstruerade och undorhållna på ett sätt som säkerställer: 

i) Goda logi-, hygien-, renlighets- och hälsoförhållanden för korna. 

ii) Goda hygieniska förhällanden för mjölkning, hantering och förvaring av mjölk. 

Lokaler som används till särskilda ändamäl skall uppfylla villkoren i följande stycken. 

2. Lokaler där kor mjölkas eller där mjölk förvaras, hanteras eller kyls, skall vara sil belägna och byggda att det inte finns nigon risk att mjölken 
skall förorenas. De skall vara lätta att tvätta och desinficera samt skall: 

a) Väggar och golv vara lätta att rengöra i utrymmen som är utsatta för nedsmutsning eller smittämnen. 

b) Golv läggas pil. ett sildant sätt att det är lätt att avleda vätskor. Det skall även finnas tillfredsställande anordning för hantering av spill. 

c) Fullgod ventilation och belysning finnas. 

d) Det skall finnas fullgod och tillräcklig tillgilng pil dricksvatten enligt direktiv 80/778/EEG för användning vid mjölkning, rengöring och 
kylning. 

e) Det skall finnas fullgod avskildhet från alla föroreningskällor, t.ex. toaletter och gödsdstackar. 

f) Beslag och utrustning skall vara lätta att tvätta, rengöra och desinficera. 

g) Dessutom skall lokaler för mjölkförvaring vara utrustade med lämplig mjölkky lningsanordningar, vara skyddade mot skadedjur och 
tillfredsställande "''skilda från lokaler där djur härbärgeras. 

3. Om ett flyttbart bås används skall kraven enligt punkt 2 d) och f) uppfyllas och dessutom skall båset: 

a) placeras pi rent underlag som är fritt från ansamling av exkret och andra spillämnen, 

b) ge mjölken skydd under hela användningsperioden, 

c) vara så konstruerad och ytbehandlad att de inre ytorna kan hållas rena. 

4. Om korna är frigående skall ett mjölkningsrum eller mjölkningsutrymme finnas. tillräckligt avskilt från djurens härbärgeringsområde. 

5, Det skall gå att isolera djur som har eller misstänks ha nilgon av dc sjukdomar som 0\'ses i A(!) (b), och att effektivt avskilja djur som avses 
i A (l) (c) från resten av hjorden. 

EGT nr L 222. 1.8.1981, s. 32. 

25 321232Q LIITE Sek. 
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6. Djur av alla arter miste hilllas borta frln lokaler och platser där mjölk förvaras, hanteras eller kyls. 

C. Hygien vid mjölkning, vid insamling av obehandlad mjölk och vid tran>port från produktionsanläggningen till insamlings- eller 
standardiseringscentral eller till mjölkbehandlingsanliiggningen - Personalens hygien 

1. Mjölkning skall utföras hygieniskt och under förhillanden enligt den hygienkod som nämns i artikel 11.4 i direktivet. 

2. Omedelbart efter mjölkning skall mjölken placeras på en rent ställe som är så utrustat att det inte finns risk för ogynnsamma effekter p1 mjölken. 
Om mjölken inte insamlas senast tv!. timmar efter mjölkning skall mjölken kylas till minst s•c om insamlingen sker dagligen, i annat falltill 
6•c. Under mjölkens transport till behandlingsanläggningen skall dess temperatur vara högst w•c. 

3. Utrustning och instrument eller deras ytor, som är avsedda att komma i kontakt med mjölk (redskap, beh!.llare, tankar, osv, avsedda för mjölkning, 
insamling eller transport av mjölk) skall vara gjorda av släta material som är lätta att tvätta, rengöra och desinficera, motstär korrosion och inte 
överför ämnen till mjölken i sidana mängder all den blir hälsovldlig, att det leder till en försämring av mjölkens sammansättning eller att det 
inverkar negativt på mjölkens organoleptiska egenskaper. 

4. Efter användning skall redskap som används vid mjölkning, den mekaniska mjölkningsutrustningen och behållarna som kommer i kontakt med 
mjölken p!. nlgot sätt, tvättas, rengöras och desinficeras. Efter varje resa eller serie av resor där tidsrymden mellan avlastning och plföljande 
lastning är mycket kort, men i alla händelser minst en gång per dag skall behållare och tankar som an\'änds för att transportera obehandlad mjölk 
till mjölkinsamlings- eller standardiseringscentral eller mjölkbehandlingsanläggning, rengöras och desinficeras innan de används pl nytt. 

5. Om kemikalier används till desinficering enligt punkt 4 skall sådana kemikalier vara godkända för detta ändamål av den officiella avdelningen. 

6. Tankar som används vid insamlingen av mjölk skall endast användas till transJx>rt av mjölk, mjölkprodukter och dricksvatten. 

7. Det är förbjudet för personer som via mjölken kan överföra infektionssjukdomar eller andra typer av sjukdomar att arbeta med, behandla, hantera 
eller transportera mjölken. 

D. Normer som skall uppfyllas vid inieverans av mjölk 

För all kunna bli värmebehandlad och för att uppfylla kraven enligt detta direktiv, skall obehandlad mjölk frln varje producent uppfylla följande 
miniminormer. 

Efterlevnaden av normerna skall kontrolleras antingen genom stickprov under insamling på bondgården, eller när den obehandlade mjölken tas emot 
på behandlingsanläggningen, eller på mjölkinsamlings- eller mjölkstandardiseringscentrakn. 

Etapp l Etapp 2 

Blodplättstal 3o•c "'300 0001 

(per ml) "' 100 000
1 

Celltal (per ml) "'soo ooo' "'400 0002 

Fryspunkt ("C) "'-0,520 "'-0,520 

Antibiotika (per ml) 
-penicillin < 0,0004 [tg < 0,0004 [tg 
-övriga ej påvisbart ej påvisbart 

Genomsnitt registrerat under två minader med rrunst två. 
prov per månad. 
Genomsnitt registrerat under tre minader med minst ett prov 
per mlnad. 

Dessutom skall obehandlad mjölk underkastas ett pyrodruvtest eller annat prov som ger likvärdiga resultat och i detta prov uppfylla de standarder som 
skall fastställas före den l januari !989 i enlighet med anvisningarna i artikel 14 i direkti,·ct och efter det att veterinärvetenskapliga kommitten har 
avgivit sitt yttrande. I avvaktan på det beslutet skall artikel 10.2 tre.dje stycket gälla. 

Behandlingsanläggningen skall snarast möjligt informera den officielle veterinären när maximistandarderna som fastställts för cellräkningen har 
uppnåtts. Den officielle veterinären skall vidta lämpliga åtgärder. 

Om mjölken frln produktionsanläggningen ifråga efter en månad inte uppfyller fastställda standarder, skall den behandlas vid ett annattillfälle än mjölk 
avsedd för handel mellan medlemsstatema och uteslutas frln denna handel. 
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KAPITEL VII 

Krav i samband med vänncbchandling 

l. När obehandlad mjölk tas emot pä en behandlingsanläggning skall den, om den inte behandlats inom fyra timmar efter ankomsten, kylas ned till 
en temperatur pä högst +5"C och billlas vid den temperaturen tills den värmebehandlas. 

Om obehandlad mjölk inte behandlas inom 36 timmar efter ankomsten, skall ytterligare ett test genomföras pil den mjölken innan den 
värmebehandlas. Om det genom en direkt eller indirekt metod konstateras att blodplättstal för mjölken vid 30"C överstiger 600 000 per m1 filr 
etapp 1 och 200 000 för etapp 2, skall den obehandlade mjölken ifrilga behandlas vid ett annat tillfaJie än den mjölk som är avsedd för bandelo 
mellan medlemsstaterna. 

2. Pastöriserad mjölk skall ha erh!llits genom en behandling som medför hög temperatur under kort tid (lägst 71,rc i 15 sekunder eller nilgon 
likvärdig kombination). 

Vid stickprovskontroller som utförs i en behandlingsanläggning skall pastöriserad mjölk även uppfylla följande standarder: 

Etapp l Etapp 2 

Sjukdomsfrarnkal- inga inga 
land e 

Koliforma bakterier < 5 <l 
(per ml) 

Blodplättstal 30"C "'50 000 "'30 000 
(per ml) 

Efter inkubation i 5 
dagar vid 6 •c: 

Blodplättstal 2l"C "'250 000 "'100 000 
(per ml) 

Fosfatas - -
Peroxidas + + 

Antibiotika (per ml) Ej påvisbart Ej plivisbart 

Fryspunkt ("C) "'-0,520 "'-o,520 

Dessutom skall pastöriserad mjölk underkastas ett pyrodruvtest eller annat prov som ger likvärdiga resultat och i detta prov uppfylla de standarder 
som skall fastställas i enlighet med anvisningarna i artikel 14 i direktivet och efter det att veterinärvetenskapliga kommitten har yttrat sig. 

3. Ulff-mjölk skall uppfylla följande villkor: 

Den skall vara framställd genom kontinuerlig genomströmning i en oavbruten uppvärmningsprocess vid hög temperatur under kort tid (minst 
+ 135•c i minst en sekund) och skall förpackas i aseptiska ogenomskinliga behilllarc. 

Hållbarheten skall vara sådan att ingen försämring av UHT -mjölken kan noteras vid stickprovstagning efter 15 dagars förvaring i sluten 
behilllare i en temperatur på +30"C. Vid behov kan samma sak gälla för 7 dagars förvaring i oöppnad förpackning i en temperatur pil +55°C. 

Den skall reagera positivt pil Aschaffenburgs modifierade prov (turbiditetstcst) eller annat prov som skall utarbetas innan direktivet träder 
ikraft, efter yttrande av veterinärvetenskapliga kommitten i enlighet med anvisningarna i artikel 14. 
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Dess fryspunkt skall vara högst -0,520"C. För mjölk som har behandlats med änginjektion gäller emellertid en fryspunkt pl -0,515"C under 
två lr. 

Om en mjölkbehandlingsprocess vid "ullrahög temperatur" genomförs med direktkontakt mellan mjölk och ånga, skall ångan erhållas från 
dricksvatten och den flr inte lämna avlagringar av främmande ämnen i mjölken eller p!verka den negativt. Dessutom skall användning av denna 
process inte leda till någon förändring av vattenhallen i den behandlade mjölken. 

4. steriliserad mjölk skall: 

Ha uppvärmts och steriliserats i hermetiskt tillslutna förpackningar eller hehilllare, vars förslutning skall vara oskadad. 

Vid stickprovstagning ha en sådan hållbarhet alt ingen försämring av mjölken kan noteras efter 15 dagars förvaring i sluten behållare i en 
temperatur på +30"C. Vid behov kan samma sak gälla för sju dagars förvaring i oöppnad behållare i en temperatur på +55"C. 

Den skall reagera negativt på Aschaffenburgs modifierade prov (turbiditctstcsl) eller annat prov som skall utarbetas innan direktivet träder 
ikraft, efter yttrande av veterinärvetenskapliga kommitten i enlighel med anvisningarna i artikel 14. 

Dess fryspunkt skall vara högst -0,520"C. 

5. Vid stickprovstagning i behandlingsanläggning skall steriliserad mjölk och UllT-mjölk uppfylla följande standarder: 

Etapp l Etapp 2 

Efter inkubation i 
15 dagar vid 6"C: 

a) Blodplättstal < 10 <lO 
30"C (per 0,1 
mi) 

b) Organoleptisk normal normal 
kontroll 

Antibiotika (per mi) Ej påvisbart Ej påvisbart 

Dessutom skall mjölk underkastas en LPS-kontroll eller annan typ av prov som ger likvärdiga resultat och i detta prov uppfylla de standarder 
som skall fastställas i enlighet med anvisningarna i artikel 14 i direktivet och efter yttrande av veterinärvetenskapliga kommitten. 
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6. Pastöriserad mjölk, UHT -mjölk och steriliserad mjölk får tillverkas av obehandlad mjölk som p1 en annan anläggning har underkastats en fdrsta 
värmebehandling under kortare tid och vid lägre temperatur än vad som är fallet vid pastörisering och som därför skall ha positiv fosfatas. 
Utnyttjande av detta undantag skall anmälas till behöriga myndigheter. På. intyget skall denna första värmebehandling anges. 

7. Uppvärmningsprocesser, temperaturer och duration en av uppvärmningen av pastöriserad och steriliserad mjölk samt UHT -mjölk, 
uppvärmningsutrustningarna, strömningsomkastarventilen och de värmereglerande anordningarna och temperaturskrivarna skall vara godkända 
eller tillätna av den behCriga centrala myndigheten i medlemsstaterna. 

8. Efter pastörisering skall mjölken ornedelbart kylas för att snarast möjligt hälla temperaturangivelserna enligt kapitlen IX och XL 

9. De kurvor som framställs av temperaturskrivare skall vara daterade och bevaras i tv1 är sil. att de pil. begäran kan visas för de personer som den 
officiella myndigheten utser till att besiktiga anläggningarna. 

KAPITEL VIII 

Förpackning på behandlingsanläggningen av vännebehandlad tl\iölk i behållare avsedda för direktf<irsäljning till konsumenterna 

l. Behil.llare avsedda för direktförsäljning till konsument« skall överensstämma med alla bestämmelser om hygien. Särskilt gäller att de inte skall 
överfora ämnen till mjölken i sädana mängder att den blir hälsovil.dligt, att det leder till försämring av mjölkens sammansättning eller bar en 
negativ inverkan p!. mjölkens organoleptiska egenskaper med hänsyn till de standarder som fastställts i gemenskapsbestämmelser eller, i avsaknad 
av sädana, i de nationella regler som gäller när direktivet anmäls. Återanvändbara behållare skall vara sä konstruerade att de är lätta att tvätta, 
rengöra och desinficera. 

Tvättning, rengöring och desinficering skall utföras enligt kapitel XI, stycke J, tredje strecksatsen. 

2. Upplappning, ifyllning, förslutning av behällare och förpackning skall utföras automatiskt. 

3. Förslutning skall utföras i den behandlingsanläggning där värmebehandlingen skell och omedelbart efter ifyllning med hjälp av en 
förslutningsanordning som säkerställer all mjölken skyddas från yure negativ invorkan på. dess egenskaper och på sildant sätt att förslutningen 
efter öppnande inte kan användas pä nyll. 

4. Producenten skall i kontrollsyfte säkerställa all utöver de uppgifter som krävs enligt direktiv 79/112/EEG' skall följande uppgifter tydligt och 
läsbart anges pil. produktförpackningen: 

a) Typ av värmebehandling som mjölken har genomgått. 

b) Uppgifter som gör det möjligt att fastställa datum för värmebehandling och, när det gäller pastöriserad mjölk, angivande av produktens 
förvaringstemperatur. 

c) Behandlingsanläggningens godkännandenummer och nil.gon av följande beteckningar: CEE - EEG - EWG - E0F - EEC - EOK. 

KAPITEL IX 

Förvaring av pastöriserad mjölk i bch:mdliugs:mliigguiug 

Efter kylning får pastöriserade mjölk förvaras ,·id högst +6•c till den lämnar bchandlingsanliiggningcn. 

Förvaringstemperaturen i förrådsrum skall registreras. 

KAPITEL X 

Sundhctsccrtililmt 

Originalet av det sundhetscertifikat som skall åtfölja värmebehandlad mjölk under transporten till dcstinationslandet, skall utfärdas vid lastningstillfållet 
av den officielle veterinären eller annan behörig, likvärdig myndighet som utseils av den behöriga centrala myndigheten. 

Sundhetscertifikatet skall till formen och innehållet överensstämma med exemplet som återges i bilaga B. Det skall utarbetas på destinationslandet 
officiella språk och innehälla uppgifter som anges i exemplet i bilaga Il. 

EGT nr L 33, 8.2.1979, s. l. 



385L0397/S 

24.8.85 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 226/37 

KAPITEL XI 

Transport av \'änucbch:mdlad nliölk 

1. Tankar, mjölkkärl och andra behållare som används vid transporl av pastöriserad mjölk skall överensstämma med alla bestämmelser om hygien 
och särskilt följande: 

Deras insidor och andra delar som kan komma i kontakt med mjölken skall vara gjorda av slätt material som är lätt att tvätta, rengöra och 
desinficera, som motstår korrosion och inte överför ämnen till mjölken i sildana mängder att den blir hälsovådlig, att det leder till försämring 
av mjölkens sammansättning eller att det har en negativ inverkan på mjölkens organoleptiska egenskaper. 

De skall vara utformade sä att mjölken kan avledas helt. Om de är utrustade med kranar skall dessa vara lätta att avlägsna, montera bort, 
tvätta, rengöra och desinficera omedelbart efter varje användning enligt behov innan de liter används. Rengöring och desinficering skall utföras 
enligt kapitel V, punkt l (c). 

De skall före transport tillslulas herrnetiskt och under transporten vara hermetiskt tillslutna. Tillslutningen skall göras med hjälp av vattentät 
försiutningsanordning. 

2. Fordon och behållare som används till transporl av pastöriserad mjölk skall vara utformade och utrustade pil ett slidan! sätt att temperaturangivel
serna enligt punkt 5 kan hällas under hela transporten. 

3. Fordon som används till transport av värmebehandlad mjölk och mjölk i smil behilllare eller mjölkkärl, skall vara i gott skick. De Br inte användas 
till transport av andra produkter eller föremilJ som kan medföra att mjölken lörsämras. Deras insidor skall vara släta och lätta att tvätta, rengöra 
och desinficera. Insidorna av fordon som är avsedda att användas till transporlen skall överensstämma med alla bestämmelser om hygien. Fordon 
som är avsedda all användas till transport av värmebehandlad mjölk i smil behilllare eller mjölkkärl skall vara utformade pli sådant sätt att de ger 
behållarna eller kärlen fullgoll skydd mot förorening och atmosfärisk pilverkan och Ur inte användas till djurtransport. 

4. a) Tank som är används till transporl av pastöriserad mjölk avsedd tör handeln mellan medlemsländerna, skall vara godkänd av den officiella 
myndigheten och under transporten vara försedd med el! blysigill som ilsalls när den behöriga myndigheten undertecknar intyget. 

b) För det!a syfte skall den behöriga myndigheten före avsändande säkerställa au transportmedlen och lastningsförhlllandena uppfyller 
hygienkraven enligt detta kapitel. 

5. Under transport filr temperaturen på pastöriserad mjölk som transporteras i tankar eller är lörpackad i smil behlllare eller kärl, vara högst 6"C. 
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JJTLAGA B 

SUNDIIETSlNTYG FÖR VÄR.\1EBEIIA!Io'DLAD MJÖLK AVSEDD FÖR ANNAN MEDLEMSSTAT 

Nr ......•....•..... 
(I förekommande fall) 

Exporterande land: 

Departement: ..................................................................... . 

Avdelning: 

Ref.: 
(I förekommande fall) 

I. Produktbeteckning 

Produkttyp: ................................................................... . 

Produkten har/har inte framställts av obehandlad mjölk som pil annan anläggning har genomgAtt en första 
värmebehandling under kortare tid och vid lägre temporator än vad som är fallet vid pastörisering. Därför bar 
denna mjölk positiv fosfatas. 

Datum för och typ av värmebehandling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (temperatur/tid) 

UHT mjölkbehandlingsprocess har/har inte' tillämpats genom direktkontakt mellan mjölk och inga. 

Förpackningstyp: 

Antal behållare: 

Sändningsnummer: 

II. Produktens ursprung 

Behandlingsanläggningens adress och godkännandenummer: ................................ . 

III. Produktens destination 

Produkten sändes fr!n: 
(anändningsort) 

Avsändarens namn och adress: 

tiiJ ......................... ················· ······················•··· 
(destinationsland oe.h -ort) 

Mottagarens namn och adress: 

Med följande transportmedel': 

Den tank som har använts vid den transport som avses i detta intyg har/har inte' använts uteslutande till 
transport av värmebehandlad mjölk. 

Stryk ej tiiiärnpligt alternativ. 
För järnvägs- och godsvagnar anges registreringsnummer, för flygplan anges flight nummer och för fartyg 
anges namnet. 

24.8.85 
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IV. Intyg 

Härmed intygas att den mjölk som avses ovan har framställts under produktionsförhållanden och underkastats 
kontroll enligt rådets direktiv 85/397/EEG av den 5 augusti 1985 om hälsoproblem för människa och djur i 
samband med handeln med värmebehandlad mjölk inom gemenskapen. 

Vidare intygas att den mjölk som avses ovan uppfyller: 

de mikrobiologiska normer som föreskrivs i ovannämnda direktiv för etapp 21 2
, 

normerna enligt steg 2 för mjölk avsedd för direkt konsumtion av människa'. 

Intyg skall utfärdas för mjölk avsedd för medlemsstater som för att införa värmebehandlad mjölk pl sina 
områden kräver efterlevnad av detta villkor. 
Stryk ej tillämpligt alternativ. 
För perioden l april 1990 - l januari 1993. 

Nr L 226/39 
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RÅDETS DIRF:K'riV 
av den 27 november 1990 

om hälsofrågor och djurhälsofrågor som påverkar produktionen och 
saluhållandet av kaninkött och kött av hägnat vilt 

(91/495/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Nr L 268/41 

Kaninkött och kött av hägnat vilt finns med i förteckningen över produkter i bilaga 2 till fördraget. Uppfödning av kaniner och hägnat 
vilt ingår vanligen i jordbrukssektorn och utgör en inkomstkälla för delar av jordbruksbefolkningen. 

För att säkerställa en rationell utveckling av denna sektdr och för att förbättra produktiviteten, skall regler rörande hälsofrågor och 
djurhälsofrågor som påverkar produktionen och saluhållandet av kaninkött och kött av hägnat vilt fastställas på gemenskapsnivå. 

Olikbeter mellan medlemsstaterna rörande hygienförhållanden i medlemsstaterna bör undanröjas för att främja handeln mellan 
medlemsstaterna med kaninkött och kött av hägnat vilt i syfte att genomföra den inre marknaden. 

Sjukdomar som kan överföras till husdjur och människor kan spridas via kaninkött och kött av hägnat vilt. Det är nödvändigt att 
fastställa regler som gör det möjligt att kontrollera dessa risker. 

Det berörda köttet skall behandlas under goda hygieniska förhållanden så att man undviker infektioner och förgiftningar som sprids 
via maten. 

Rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom 

EGT Nr C 327, 30.12.1989, s. 40. 
EGT Nr C 260, 15.10.1990, s. 154. 
EGT Nr C 124, 21.5.1990, s. 7. 
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gemenskapen• i dess lydelse enligt direktiv 89/162/EEG' fastställer kraven för anmälan av djursjukdomar i gemenskapen. Det är 
lämpligt att ha samrna information för vissa smittsjukdomar som påverkar hägnat vilt som för andra husdjur. 

R!dets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienfrågor som påverkar handeln mellan medlemsstatena med f"arskt kött", 
i dess lydelse enligt direktiv 89/662/EEG7 och rådets direktiv 711118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrågor som p!verkar 
handeln mellan medlemsstaterna med färskt kött av fjäderfä8 i dess lydelse enligt direktiv 90/539/EEG9 fastställer de hygienkrav för 
färskt kött och fårskt kött av fjäderfä. Hägnat vilt avsett för produktion av vilt liknar husddjur och fjäderfä. Det är därför lämpligt 
att utvidga de hygienregler som redan tillämpas vid handel med fårskt kött och kött av fjäderfå med hänsyn tagen till vissa speciella 
aspekter till att gälla även kött av hägnat vilt. 

Det är lämpligt att fastställa undantag för små mängder kaninkött och kött av hägnat vilt som används för lokal handel. 

Med hänsyn till organisation och uppföljning av de kontroller som utförs av den mottagande medlemsstaten och de skyddsTilgärder 
som skall genomföras bör man hänvisa till de allmänna regler som fastställts i rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om 
veterinära zootekniska kontroller som görs i handeln mellan medlemsstaterna i syfte att genomföra den inre marknaden10

• 

Kommissionen bör anförtros uppgiften att vidta åtgärder för att följa detta direktiv. J det syftet bör man föreskriva förfaranden som 
etablerar ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom den Ständiga veterinära kommitten. 

EGT Nr L 378, 31.12.1982, s. 58. 
EGT Nr L 61, 4.3.1989, s. 48. 
EGT Nr L 121, 29.7.1964, s. 2012/64. 
EGT Nr L 395, 30.12.1989, s. 13. 
EGT Nr L 55, 8.3.1971, s. 23. 
EGT Nr L 303, 31.10.1990, s. 6. 

10 EGT Nr L 224, 18.9.1990, s. 29. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖlJANDE. 

KAl'HEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel l 

Detta direktiv fastställer krav som gäller frågor om människors och djurs hälsa, vilka påverkar produktionen och saluhållandet av 
kaninkött och kött av hägnat vilt. 

Artikel 2 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall de definitioner som ges i artikel 2 i direktiv 64/433/EEG och i artikel 2 i direktiv 71/118 
tillämpas. 

Även följande definitioner skall tillämpas: 

l. kaninkött: alla delar av tama kaniner som är tjänliga som livsmedel. 

2. kött av hägnat vilt: allt kött av vilda landdäggdjur och vildfåglar, inklusive de arter som avses i artikel 2.1 i direktiv 90/539/EEG, 
som avlas, föds upp och slaktas i fångenskap och är tjänliga som livsmedel. 

3. hägnat vilt: landdäggdjur eller fåglar som inte anses tama och som inte avses i artikel 1.1 i direktiv 64/433/EEG eller i artikel 
l i rådets direktiv 71/118/EEG men som föds upp som husdjur. Vilda däggdjur som lever inom ett inhägnat område under sådana 
frihetsförhållanden som liknar de som vilda djur lever under skall inte anses vara hägnat vilt. 

4. produktions/and: den medlemsstat på vars territorium produktionsanläggningen är belägen. 

KAI'fi"EL II 

Regler som gäller produktion och saluhållande av knninkött 

Artikel 3 

l. Medlemsstaterna skall se till att kaninköttet 

a) framställs på en anläggning som uppfyller de allmänna kraven i direktiv 71/118/EEG och som godkänts för syftet i detta kapitel 
i enlighet med artikel 14, 

b) kommer från djur från gårdar eller områden som inte ålagts några förbud av veterinärbesiktningsskäl, 
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c) kommer från djur som har genomgått besiktning före slakt utförd av en besiktningsveterinär eller av assistenter i enlighet med 
artikel 4 i direktiv 71/118/EEG. Besiktningen skall utföras i enlighet med kapitel I i bilaga 1 till detta direktiv och som har 
bedömts lämpliga för slakt efter en sådan besiktning, 

d) har behandlats under tillfredsställande hygieniska förhållanden liknande de som avses i kapitel V i bilaga 1 till direktiv 
71/118/EEG med undantag av förhållandena i punkterna 28 a och 28 b, 

e) i enlighet med kapitel II i bilaga l till detta direktiv har genomgått en besiktning efter slakt som utförs av en besiktningsveterinär 
eller, enligt artikel 4 i direktiv 71/118/EEG, av assistenter och inte har visat någon förändring med undantag av traumatiska skador 
som uppträtt strax före slakt eller lokala missbildningar eller förändringar under förutsättning att det är fastställt, vid behov genom 
lämpliga laboratorieundersökningar, att dessa inte gör slaktkroppen eller de ätliga organen otjänliga som livsmedel eller farliga 
för människor, 

f) har ett kontrollmärke i enlighet med kapitel Ill i bilaga l till detta direktiv. 

Vid behov får man fatta beslut för att ändra eller komplettera bestämmelserna i ovannämnda kapitel i enlighet med förfarandet 
i artikel 20 för att bl.a. beakta de olika presentationsformcrna, under förutsättning att de överensstämmer med hygienreglerna. 
Detta förfarande skall bl.a. och med avvikelse från detta kapitel före den l januari 1992 för första gången fastställa de villkor 
enligt vilka saluhållande i storförpackningar, som inte märkts i enlighet med avsnitt 11.3 a i det kapitlet, med slaktkroppar, delar 
av slaktkroppar eller av ätliga organ får tillåtas. 

g) lagras i enlighet med kapitel IV i bilaga l till detta direktiv efter besiktningen efter slakt under tillfredsställande hygieniska 
förhållanden vid anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 14 eller i lager som godkänts i enlighet med gemenskapsregler, 

h) har transporterats under tillfredsställande hygieniska förhållanden i enlighet med kapitel V i bilaga l till detta direktiv, 

i) när det gäller delar av slaktkroppar eller urbenat kött även har framställts under liknande förhållanden som de som avses i artikel 
3 i direktiv 71/118/EEG på anläggningar som speciellt godkänts för detta ändamål i enlighet med artikel 14 i detta direktiv. 

2. Varje medlemsstat skall även se till att färskt kaninkött som skickats till en annan medlemsstats territorium åtföljs av ett 
sundhetsintyg under transporten till mottagarlandet. 

Originalet av det sundhetsintyg som skall åtfölja det fårska kaninköttet under transporten till moltagaren skall utfärdas av en 
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besiktningsveterinär vid lastningen. Sundhetsintyget skall till form och innehåll följa mallen i bilaga 2. Det skall vara upprättat p! 
det eller de språk som förekommer i mottagarlandet och skall innehålla den information som avses i mallen i den berörda bilagan. 

Artikel 4 

l. Med avvikelse från artikel 3 får medlemsstaterna tilåta 

a) direkt leverans av kaninkött från en liten producent till en privatperson för egen konsumtion, 

b) leverans av fårskt kaninkött i små mängder från jordbrukare som föder upp kaniner i liten skala 

antingen direkt till konsumenten på lokala marknader som ligger intill deras gårdar, 

- eller till en grossist i syfte att sälja direkt till konsumenten under förutsättning att en sådan grossist bedriver sin verksamhet 
på samma ort som producenten eller på en närliggande ort. 

Detta möjliga undantag skall inte omfatta ambulerande försäljning, postorderförsäljning och, beträffande grossister, försäljning på 
en marknad. 

2. Medlemsstaterna skall vidta dc åtgärder som behövs för att säkerställa en kontroll av de arbetsmoment som avses i punkt l och 
att anta regler som gör det möjligt att identifiera ursprungsanläggningen för sådant kött. 

3. Enligt det förfarande som fastställts i artikel 20 får kommissionen anta närmare regler för att tillämpa denna artikel och bl.a., på 
begäran av en medlemsstat, fa~tställa de största mängder som får levereras enligt punkt l. 

KAPflEL 1ll 

Regler som gäller produktion och saluhållamle av kött av hägnat vilt 

Artikel 5 

Medlemsstaterna skall säkerställa att handeln mellan medlemsstaterna med kött av hägnat vilt underkastas, 

a) när det gäller hägnat fjädervilt, kraven i rådets direktiv 91/494/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsofrågor som p!verkar 
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handeln mellan medlemsstaterna och import från tredje land av fårskt kött av fjäderfå1
, 

b) när det gäller andra slag av hägnat vilt, kraven i rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hygienfrågor som 
påverkar handeln mellan medlemsstatern med farskt kött' i dess lydelse enligt direktiv 89/662/EEG. 

Artikel 6 

l. Kött av hägnat vilt som framställts av vilda landdäggdjur med klövar skall uppfylla de kraven i artikel 3 och artikel 5 b-k i 
direktiv 64/433/EEG, under förutsättning att originalbesättningen genomgår regelbunden veterinärbesiktning och inte har några 
restriktioner efter den översikt som utförts i enlighet med artikel 11 eller som ett resultat av en veterinärbesiktning. Närmare regler 
för denna besiktning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 20. 

De berörda djuren skall hanteras åtskilt från nötkreatur, svin, får och getter. 

Det sundhetsintyg som skall åtfölja sådant kött skall följa mallen i bilaga 4 till detta direktiv. 

Kött av hägnade vildsvin eller andra djurarter som är mottagliga för trikiner skall genomgå en undersökning av matsmältningen i 
enlighet med rådets direktiv 77/96/EEG av den 21 december 1976 om trikinundersökning (trichinella spiralis) vid import från tredje 
land av fårskt kött av tama svin' i dess lydelse enligt direktiv 89/321/EEG'. 

2. Trots punkt l kan den behöriga myndigheten tillåta slakt av hägnat vilt på ursprungsplatsen om det inte kan transporteras för att 
undvika all risk för den som hanterar djuren eller för att skydda djuren. Detta tillstånd får ges under förutsättning 

- att besättningen genomgår regelbundna veterinärbesiktningar och inte har några restriktioner enligt den översikt som gjorts i 
enlighet med artikel 12 eller som ett resultat av en veterinärbesiktning, 

- att en förfrågan görs av djurägaren, 

- att den behöriga myndigheten informeras i förväg om datum för slakt av djuren, 

- att anläggningen har ett inspektionscentrum där besiktning före slakt kan utföras av den grupp som skall slaktas, 

EGT Nr L 268, 24.9.1991, s. 43. 
EGT Nr L 302, 31.12.1972, s. 24. 
EGT L 26, 31.1.1977, s. 67. 
EGT Nr L, 133, 17.5.1989, s. 33. 
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- att anläggningen har lämpliga lokaler för slakt, stickning och avbladning, 

- att slakt genom stickning och avbladning föregås av bedövning, som skall utföras under de förhållanden som fastställts i direktiv 
74/577!EEG1

• Veterinärorganet f"ar tillåta skjutning endast i speciella fall. 

- att de slaktade och avbladade djuren hängs upp så snart som möjligt efter slakt och transporteras under tillfredsställande 
hygieniska förhållanden till ett slakteri som godkänts i enlighet med direktiv 64/433/EEG. Om vilt som slaktats på 
uppfödningsplatsen inte inom en timme kan föras till ett slakteri som godkänts i enlighet med artikel 8 i direktiv 64/433/EEG, 
skall det transporteras i en container eller transportmedel där temperaturen hålls mellan o•c och 4°C. Urtagning skall utföras 
senast tre timmar efter bedövning. 

- att under transport till slakteriet skall de slaktade djuren åtföljas av ett intyg utfärdat av veterinärorganet som intygar ett positivt 
resultat av besiktningen före slakt, att avbladningen gjorts på rätt sätt och tiden för slakt. Intyget skall följa mallen i bilaga 3. 

3. l avvaktan på att hygienregler som tillämpas på kött som är avsett för hemmamarknaden träder i kraft, kan trots punkt l slakt 
av hägnat storvilt och styckning samt lagring av det kött som avses i punkt 1 utföras på anläggningar som godkänts av nationella 
myndigheter för hemmamarknaden, under förusättning att sådant kött inte förekommer i handeln mellan medlemsstaterna. 

Artikel 7 

l. Mottagarländerna får, med hänsyn tagen till de allmänna bestämmelserna i fördraget, ge ett eller flera mottagarländer allmänna 
tillstånd eller tillstånd som är begränsade till speciella fall genom vilka det farska kött som avses i artikel 5 b och i-k i direktiv 
64/433/EEG får komma in på deras territorier. 

Sådant farskt kött får skickas iväg endast i enlighet med artikel 3.1 och 3.3 i direktiv 64/433/EEG. 

2. Om ett mottagarland ger ett generellt tillstånd i enlighet med punkt l, skall det omedelbart underrätta övriga medlemsstater och 
kommissionen om detta. 

3. Mottagarländerna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sundhetsintygen, en mall återfinns i bilaga 4, nämner 
att en av de möjligheter i punkt 1 har använts. 

EGT Nr L 316, 26.11.1974, s. 10. 

26 321232Q LIITE Pri. 
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Artikel 8 

Kött av hägnat fjädervilt skall uppfylla de krav som fastställts i artikel 3 i direktiv 71/118/EEG. 

Kött av fjädervilt avsett för handeln mellan medlemsstaterna skall åtföljas av ett sundhetsintyg enligt artikel 8 i direktiv 71/118/EEG, 
vilket skall följa mallen i bilaga 4 i detta direktiv. 

När den teknik som används för urtagning av organ beträffande vaktel och duva inte gör det möjligt att utföra en fullständig 
besiktning av varje enskilt djurs organ, kan denna besiktning, trots kapitel V, punkt 23 i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG, utföras 
p! ett stickprov på minst 5% av varje grupp om 500 fåglar och i motsvarande proportion utöver 500 fåglar, under förutsättning att 
grupperna är homogena beträffande art, vikt och ursprung. 

Om resultaten inte är helt tillfredsställande skall det yttrande som avges på grundval av en sådan stickprovsbesiktning av organ för 
att se om de slaktade fåglarna är tjänliga som livsmedel gälla för hela gruppen. 

Artikel 9 

Utan att det påverkar artikel 8, första stycket när det gäller kött av fjädervilt som framställs och saluhS!ls på deras territorier, får 
medlemsstaterna med hänsyn tagen till de allmänna bestämmelserna i fördraget medge dc slakterier och styckningsanläggningar som 
är belägna på deras territorier som bedrev denna aktiviet före den dag då detta direktiv anmäldes och vilka uttryckligen begär det, 
undantag från bestämmelserna om slakt och urtagning som fast~tällts i kapitel V i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG när det gäller 
produktion av delvis urtaget eller ourtaget fjädervilt 

Användningen av det kontrollmärke som avses i kapitel X i bilaga 1 till direktiv 71/118/EEG skall förbjudas om detta undantag 
utnyttjas. 

Artikel 10 

Artikel 8 skall inte tillämpas på kött av hägnat fjädervilt som i enskilda fall levereras av producenten direkt till konsomentern för 
egen konsumtion på annat sätt än genom ambulerande försäljning, postorderförsäljning eller försäljning på marknaden. 

Enligt det förfarande som fastställs i artikel 20 kan kommissionen anta närmare regler för att tillämpa denna artikel och särskilt på 
begäran från en medlemsstat fastställa de maximala mängder som får levereras enligt första stycket. 

26 321232Q LIITE Sek. 
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KAPITEL IV 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 11 

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att en översikt över hälsan hos kaniner och hägnat vilt görs på anläggningar på deras territorier 
med jämna mellanrum. 

2. I detta syfte skall ett centralt organ få i uppgift att samla och använda resultaten från besiktningarna som utförs i enlighet med 
detta direktiv om sjukdomar som kan överföras till människor och djur eller om förekomst av restämnen över de tillåtna gränserna 
har konstaterats. 

3. Om en sjukdom eller ett tillstånd som avses i punkt 2 konstaterats, skall resultaten från översikten i det enskilda fallet meddelas 
så snart som möjligt till det offentliga organet som ansvarar för övervakning av den slaktenhet från vilken djuren härstammar. 

4. Beroende på den epizootiska situationen skall det offentliga organet utföra speciella prover på hägnat vilt för att upptäcka 
förekomst av de sjukdomar som avses i bilaga l till direktiv 82/894/EEG. 

Förekomsten av dessa sjukdomar skall meddelas till kommissionen och till övriga medlemsstater i enlighet med det direktivet. 

Artikel 12 

1. Medlemsstaterna skall komplettera sina åtgärdsprogram rörande de restämnen som avses i artikel 4 i rådets direktiv 86/469/EEG 
av den 16 september 1986 rörande undersökning av djur och färskt kött för att konstatera förekomst av restämnen1 för att underkasta 
kaniner och hägnat vilt de besiktningar som avses i det direktivet och även att undersöka vilt för att konstatera förekomst av 
föroreningar i miljön. 

2. Med hänsyn till resultaten av den undersökning som avses i artikel 11.4, skall medlemsstaterna införa begränsningar 
användningen av kött av hägnat vilt från anläggningar eller områden som är föremål för undersökning. 

3. Kommissionen skall anta närmare regler för tillämpningen av denna artikel i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 
20. 

Artikel 13 

Kaninkött och kött av hägnat vilt skall inte användas som livsmedel 

EGT Nr L 275, 26.9.1986, s. 36. 
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a) om det befunnits ha ett av de fel som finns uppräknade i punkt 9 a i bilaga l, 

b) om det härstammar från djur till vilka ämnen som kan göra köllet farligt eller skadligt för människor har getts och om vilket ett 
beslut har fattats i enlighet med förfarandet i artikel 20 efter ett yllrande från den Vetenskapliga veterinära kommitten. l väntat 
på det beslutet skall nationella regler om tillåtna ämnen även fortsättningsvis gälla i enlighet med de allmänna bestämmelserna 
i fördraget. 

c) om det utan att det påverkar eventuella gemenskapsförordningar som tillämpas på jonisering, behandlats med joniserande eller 
ultraviolett strålning eller behandlat med mörningsensymer eller andra ämen som kan påverka köttets organoleptiska egenskaper 
eller andra färgämnen än de som används för kontrollmärkning. 

Artikel 14 

l. Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över de anläggningar den godkänt och där varje anläggning skall ha ett 
statskontrollnummer. Medlemsstaterna får för slakt och styckning av kaniner och hägnat vilt godkänna anläggningar som godkänts 
i enlighet med direktiv 71/118/EEG eller direktiv 64/433/EEG under förutsållning att dessa anläggningar är utrustade för framställning 
av kaninkött och/eller kött av hägnat vilt och att dessa arbetsmoment utförs så att de uppfyller hygienkraven. Medlemsstatema skall 
sända denna förteckning till övriga medlemsstater och till konm1issioncn. 

2. Ingen medlemsstat skall godkänna en anläggning om den inte överensstämmer med del! a direktiv. Medlemsstatema skall återkalla 
ett godkännande om villkoren inte längre är uppfyllda. 

3. Om en kontroll har gjorts i enlighet med artikel 16, skall den berörda medlemsstaten beakta de slutsatser som dragits av den. 
Övriga medlemsstater och kommissionen skall underrättas om återkallandet av godkännandet. 

4. Kontroll och övervakning av godkända anläggningar skall utföras under ansvar av besiktningsveterinären som, utan att det 
påverkar de arbetsuppgifter som överlåtits till assistenter enligt direktiv 71/118/EEG får biträdas i rent konkreta uppgifter av personal 
som har speciell utbildning för detta. Besiktningsveterinären skall hela tiden ha fritt tillträde till alla delar av anläggningarna för att 
säkerställa att detta direktiv följs. 

Närmare regler som gäller detta biträde skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20. 

Artikel 15 

Veterinära experter från kommissionen får så länge det är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv göra 
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inspektioner på platsen i samarbete med behöriga myndigheter i medlemsstaterna. De får kontrollera om de godkända anläggningarna 
verkligen uppfyller detta direktiv. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultaten av dessa inspektioner. 

Den medlemsstat på vars territorium en kontroll utförs skall ge all nödvändig hjälp till de experter som utför sitt arbete. 

De allmänna bestämmelserna för att genomföra denna artikel skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 
20. 

Artikel 16 

l. De regler som fastställts i rådels direktiv 89/662/EEG rörande veterinära kontroller som skall utföras inom bandel mellan 
medlemsstaterna i syfte att genomföra den inre marknaden skall bl. a. tillämpas på organisationen av och de åtgärder som skall vidtas 
efter de kontroller som utförts av mottagarlandet samt på de säkerhetsåtgärder som skall vidtas beträffande hygienfrågor som påverkar 
produktionen och distributionen av kaninkött och kött av hägnat vilt på gemenskapens territorium. 

2. Direktiv 89/662/EEG skall ändras på följande sätt: 

a) i bilaga A bör följande läggas till i slutet: 

•- rådets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1190 om hälso-och djurhälsofrågor som påverkar produktionen och 
saluhållandet av kaninkött och kött från hägnat vilt. (EGT Nr L 268, 24.9.1991, s.41) (Med undantag av kaninkött och kött 
av hägnat vilt som importeras från tredje land)", 

b) i bilaga B skall strecksatsen "kött av kanin och hägnat vilt" ersältas med "vilt kött". 

Artikel 17 

I avvaktan på att gemenskapens bestämmelser rörande import av kött av kanin och hägnat vilt träder i kraft, skall medlemsstaterna 
på sådan import tillämpa bestämmelser som minst motsvarar de i delta direktiv. 

I avvaktan på att dessa bestämmelser träder i kraft skall dock medlemsstaterna säkerställa alt import från tredje land underkastas de 
regler som fastställts i artikel 6.1 b, tredje stycket i direktiv 89/662/EEG och även alt 

i) fårskt kaninköl och kött av hägnat vilt inte under några omständigheter får ha den kontrollstämpel som avses i kapitel X i bilaga 
l till direktiv 71/118/EEG och, om det är styckat och urbenat., skall det behandla~ i enlighet med artikel 3.1 B i det direktivet. 
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ii) att kött av djurarter som är mottagliga för trikiner skall underkastas undersökning av matsmältningen i enlighet med direktiv 
77/96/EEG. 

KAPITEL V 

Slutbcst:immclscr 

Artikel 18 

Detta direktiv skall inte påverka de gemenskapsregler som antagits för alt skydda djurlivet. 

Artikel 19 

Bilagorna till detta direktiv skall ändras w rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen för att bl. a. uppdatera dem 
med den tekniska utvecklingen. 

Artikel 20 

1. När ett förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendena till den Ständiga veterinära 
kommitten (nedan kallad "kommitten"), som inrättats genom beslut 68/361/EEG' utan dröjsmål, antingen på eget initiativ eller på 
begäran av en medlemsstat. 

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommitten ett förslag till åtgärder. Kommittt!n skall yttra sig över förslaget inom den 
tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som fastställts 
i artikel 148.2 i fördraget som skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta pä förslag av kommissionen. Medlemsstatemas röster 
skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta. 

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommitten. 

4. Om förslaget inte har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka 
åtgärder som skall vidtas. 

Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. 

Om rådet inte fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna 

EGT Nr L 255, 18.10.1968, s. 23. 
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åtgärderna skall vidtas och genomföra dem omedelbart, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget. 

Artikel 21 

I väntan på att regler för hygienregler och regler för veterinärbesiktning rörande produktion och saluhållande av kött av hägnat vilt 
skall antas senast den 31 mars 1991, skall kött av vilt avsett för konsumtion underkastas reglerna i artikel 3.3, i artikel 4.1. andra 
stycket, andra strecksatsen samt reglerna i artikel 5.2 i direktiv 89/662/EEG. 

Artikel 22 

l. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den l januari 
1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 
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2. När medlemsstaterna vidtar dessa åtgärder skall de innehå11a en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning 
när de offentliggörs. Medlemsstaterna skall fastställa metoder för att göra en sådan hänvisning. 

Artikel 23 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 27 november 1990. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

V. SACCOMANDI 
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8/l.AGA J 

KAPITEL I 

Besiktning rore slakt "'' kaniner 

l. Djuren skall genomgå en besiktning före slakt innan de avlivas. I allmänhet skall en sådan besiktning före slakt 
ulföras på anläggningen före lastning. 

a) Om en besiktning före slakt har utförts på ursprungsanläggningen, kan en besiktning före slakt på slakteriet 
begränsas till att upptäcka skador som uppkommit under transJX>rten om kaninerna har besiktigats på 
ursprungsanläggningen under de närmasta 24 timmarna och befunnits vara vid god hälsa. Dessutom skall 
kaninernas identitet styrkas vid ankomsten till slakteriet. 

Om en besiktning före slakt inte har utförts på ursprungsanläggningen eller på slakteriet av samme 
besiktningsveterinär, skall ett sundhetsintyg som anger den information som krävs enligt bilaga 3 åtfölja 
djuren. 

b) Om besiktningen före slakt inte utförs på ursprungsanläggningen, skall kaniner avsedda för slakt genomgå 
en besiktning före slakt inom 24 timmar efter ankomsten till slakteriet. Ilesiktningen skall upprepas 
omedelbart före slakt om mer än 24 timmar har gått efter besiktningen före slakt. 

Produktionschefen på slakteriet eller dennes företradare skall underlätta arbetet med besiktningarna före 
slakt och särskilt all hantering som anses nödvändig. 

Varje djur eller grupp av djur som sänds till slakt skall identifieras för att möjliggöra för behörig 
myndighet att fastställa dess ursprung. 

2. Besiktningen före slakt skall utföras av besiktningsveterinären enlighet med yrkesmässiga regler 
tillfredsställande belysning. 

3. Besiktningen skall fastställa 

a) huruvida djuren lider a.· någon sjukdom som kan överföras till människor eller djur, huruvida de visar 
tecken pli. sjukdom eller om deras allmäntillstånd är sådant att sjukdom kan uppstå, 

b) huruvida de visar tecken pli. sjukdom eller på en störning som kan påverka deras allmäntillstånd vilket kan 
göra köttet otjänligt som livsmedel. 

4. Djur får inte slaktas för att förtäras av människor om det fastställts att de lider av de förhållanden som avses 
i punkt 3. 

5. Djur som avses i punkt 4 skall avlivas separat eller efter slakt av alla andra kaniner och köttet från dem skall 
avlägsnats på ett hygieniskt säll. 

KAPITEL Il 

Besiktning ef'tcr slakt av !Gmincr 

6. Slaktade kaniner skall besiktigas omedelbart efter slakt. 

7. Besiktningen efter slakt skall utföras i tillfredsställande belysning. 

8. Besiktningen efter slakt skall omfatta 

a) okulärbesiktning av det slaktade djuret, 

b) palpation och vid behov anskärning av lungor, lever, mjälte, njurar och delar av slaktkroppen SQm har 
genomgått någon förändring, 

c) undersökningar av avvikelser beträffande konsistens, färg, lukt eller vid behov smak, 

d) vid behov laboratorieundersökningar. 

Nr L 268/55 
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9. a) Kaniner skall anses vara hell otjänliga som livsmedel om besiktningen efler slakt visar följande: 

Sjukdomar som kan överföras till människor eller djur. 
Maligna eller flertaliga tumörer. flertaliga bölder. 
Utbeeli parasilangrepp i underhuds- eller muskelvävnaderna. 
Förekomst av restkoncentrationer av förbjudna änmen eller reslkoncentralioner som översliger de 
Iiilåtna gemenskapsnivåerna. inklusive ämnen med fannakologisk inverkan. 
Förgiflning. 
Utbredda skador eller utbredda blod- och serumutgjutningar. 
Avvikelser beträffande färg, lukt eller smak. 

b) Delar av slaktade djur som uppvisar lokala skador eller föroreningar som inte påverkar resten av köllet 
skall anses otjänligt som livsmedel. 

c) Resullalen av besiktningarna före och efter slakt skall registreras av besiktningsveterinären och, om det 
förekommer någon av de sjukdomar som avses i punkt 3 oller förekomst av restkoncentrationer, skall de 
meddelas till de myndigheter som ansvarar för den slaktenhet varifrån djuren kommer såväl som till den 
person som ansvarar för den berörda slaklenheten. 

KAPITEL Il1 

Kontrollmiirkning 

10. Kontrollmärkningen skall utföras under besiktningsveterinärens ansvar. För della ändamål skall han ansvara 

a) för utrustning som är avsedd för kontrollmärkning av köll och som han endast får överlämna till 
assistenterna när märkning skall ulföras och för den lidsperiod som behövs för del, 

b) för etikeller och emballeringsmaterial som har cll märke eller ell sigill enligt punkt 11. Dessa elikeller, 
emballeringsmaterial och sigill skall överlämnas till assistenterna när de skall användas. 

11. l. Kontrollmärkningen skall bestä av följande: 

a) - I övre delen avsändariandels initialer med versaler B, D, OK, EL, ESP, F, IRL, l, L, NL, P, UK, 

I millen slakteriets stalskontrollnummer eller vid behov styckningsanlägningarnas. 

I nedre delen en av följande förkortningar: CEE, EEG, EWG, EOF, EEC eller EOK. 

Bokstäverna och siffrorna skall vara 0,2 cm höga eller 

b) en oval som innehåller den information som anges i a, bokstäverna skall vara 0,8 cm höga och 
siffrorna 1,1 cm höga. 

2. Det material som används för kontrollslämpling skall uppfylla alla hygienkrav och den information som 
avses i punkt l skall finnas på del i perfekt läsligt skick. 

3. a) Kontrollstämplingen som avses i punkt l a skall göras 

pil oemballerade slaktkroppar med hjälp av en sigill som innehäller den information som avses 
i punkt l a, 

pil eller synligt under emballaget eller annan förpackning av förpackade slaktkroppar, 

pil eller synligt under emballaget eller annan förpackning av delar av slaktkroppar eller ätliga 
organ förpackade i små kvantiteter, 

b) den kontrollstämpling som avses i punkt l b skall göras pä storförpackningar. 

24.9.91 
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4. Om en kontrollslämpling finns på emballaget eller förpackningen i enlighel med punkt 3 

skall den anbringas på sådant sätt alt den förstörs när emballaget eller förpackningen öppnas eller 

emballaget eller förpackningen skall vara förseglat så au det inte kan återanvändas efter öppnandet. 

KAPITEL IV 

Lagring 

12. Efter besiktningen efter slakt skall kaninkönet kylas eller frysas och hållas vid en temperatur som inte får 
överstiga -4•c om det kylls eller -12•c om dot frysts. 

KAPITEL V 

Tr:msport 

13. Kaninköltel skall sändas iväg på sådant säll alt del under transporl är skyddat mol allt som kan förorena det 
eller påverka del negativt med hänsyn lagen till Iransportens längd och samt till dc Iransportmedel som 
används. Bl.a. skall fordon som används för denna transport utrustas så au man kan säkerställa att de 
temperaturer som fastställts i punkt 12 inte överskrids. 

Nr L 268/57 
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Bll.AGA 2 

MALL 

SUl\'DIIETSINTYG 

fOr fårskt kaninkött' avsett for leverans till Cll medlemstat inom gemensk:1pcn 

Exporterande land: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr': 

Departement: ..................................................................... . 

Behörig myndighet: ................................................................ . 

Referens': 

I. Köttets identitet 

Kött av: 
(djurslag) 

Typ av styckningsdetalj: .......................................................... . 

Typ av förpackning: 

Antal förpackningar: 

Nettovikt: 

Il. Köttets ursprung 

Godkända slakteriers adress och statskontrollnummer': 

Godkända styckningsanläggningars adresser och statskontrollnummer': 

III. Köttets destin:ttion 

Köttet skall skickas 

frän 
(lastningsort) 

till 
(destinationsland och -ort) 

med följande transportmedel': 

Uverantörens namn och adress: ......................... , ....... , .................. . 

Mottagarens namn och adress: 

Färskt kaninkött som inte har behandlats för att säkerställa dess hållbarhet. Kaninkött som har kylts eller frysts 
skall dock anses vara färskt. 
frivillig uppgift 
Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, llightnummer för flygplan och namn för bätar. 
Stryk det som inte är tillämpligt. 

24.9.91 
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IV. SUNDHETSINTYG 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar 

a) att det kaninkött' 

b) att detta kött har ansetts tjänligt som livsmedel efter en veterinärbesiktning som utförts i enlighet med 
rådets direktiv 90/495/EEG av den 27 november 1990 om djurhälsokrav som piverkar produktion och 
saluhillande av kaninkött och kött av hägnat vilt, 

c) att transportfordon eller containrar och lastningsförhillandena av denna leverans uppfyller de hygienkrav 
som fastställts i det direktivet. 

Utfårdat i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. den 

(bcsiktningsveterinärcns namnteckning) 

Strykt!fjtt som inte är tillämpligt. 

Nr L 268/59 
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BILAGA 3 

MALL 

SUNI>IIETSINTYG 

fOr kaniner och hägnat vilt1 som transporteras !"rån gården till slakteriet 

Behörig myndighet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr": ..................................... . 

l. I>jnrcns identitet 

Djurslag: ..................................... , ............................... . 

Antal djur: 

ldentitetsmärkning: 

Il. Djurens ursprung 

Ursprungsgilrdens adress: 

III. Djurens destination 

Djuren skall sändas till följande slakteri: 

med följande transportmedel: 

IV. Intyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar härmed att de djur som beskrivits ovan har genomgillt en besiktning 
före slakt pil ovanstående anläggning i ............................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den . . . . . . . . . . . . . och befunnits vara friska. 

Utfärdat i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den 

(besiktnings\'etcrinärens namnteckning) 

Enligt de krav som avses i artikel 6.3 i direktiv 90/495/EEG. 
Frivillig uppgift 

24.9.91 
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BILAGA 4 

MALL 

SUNDHETSINTYG 

för fiirskt kött nv hägnat ''ilt1 m·sctt ror leverans till en mcdlcmsst:lt inom gcmcusk:tpcn 

Exporterande land: .......................... Nr': 

Departement: ..................................................................... . 

Behörig myndighet: 

Referens2
: 

I. Köttets identitet 

Kött av: 
(djurslag) 

Typ av styckningsdetaljer: 

Typ av förpackning: 

Antal förpackningar: 

Nettovikt: 

IL Köttets urspnmg 

Slakteriets adress och statskontrollnummer': 

styckningsanläggningens adress och statskontrollnummer4
: •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

III. Köttets destination 

Köttet skall sändas 

från 
(lastningsort) 

till 
(mottagarland och -ort) 

med följande transportmedel': 

l.everantörens namn oc.h adress: .................................................... . 

Mottagarens namn och adress: 

Fårskt kött av hägnat fjädervii och hägnade vilda däggdjur som inte har behandlats för att säkerställa dess 
hållbarhet. Kött som har kylts eller frysts skall dock anses vara fårskt. 
Frivillig uppgift 
Ange registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, för flygplan nightnummer och för båtar namn. 
Stryk det som inte är tillämpligt 

Nr L 268/61 
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IV. Sundhetsintyg 

Undertecknad besiktningsveterinär intygar 

a) - att ovan angivet kött' 

att förpackningen för det kött som beskrivits ovan' 

har en stämpel som visar 

att köttet kommer frän djur som slaktats på godkända slakterier' 

alt köttet styckats på godkända styckningsanläggningar4 

b) att detta kött har ansetts vara tjänligt som livsmedel efter en veterinärbesiktning som utförts i enlighet med 

rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienfrägor som pilverkar handeln med 
fars k t kött av fjäderfa', 

rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienfrågor som påverkar handeln mellan 
medlemsstatema med färskt kött4 

c) att transportfordonen eller containrarna och lastningsförhållanden vid denna leverans uppfyller de 
hygienkrav som fastställts i det direktivet. 

Utfärdat i ...................... den .................................. . 

(besiktningsveterinärens namnteckning) 

Stryk det som inte är tillämpligt 

24.9.91 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 2S juli 1977 

om renrasiga avelsiljur av nötkreatur 

(77/504/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Produktionen av nötkreatur upptar en mycket viktig plats i 
gemenskapens jordbruk. Tillfredsställande resultat är till stor 
del beroende av användningen av renrasiga avelsdjur. 

De flesta medlemsstater har hittills strävat efter att som ett led 
i den nationella avelspolitiken främja produktionen av husdjur 
av ett begränsat antal raser som uppfyller särskilda avels
mässiga normer. Raser och normer varierar från en med
lemsstat till en annan och dessa skillnader hindrar handeln 
inom gemenskapen. 

Om dessa skillnader skall kunna avlägsnas, vilket skulle leda 
till en ökning av jordbrukets produktivitet på området, måste 
handeln inom gemenskapen med alla renrasiga avelsdjur 
gradvis göras fri. En fullständig frihet i handeln förutsätter en 
ytterligare harmonisering, särskilt i fråga om godkännande för 
avel. 
1 EGT nr C 76, 3.7.1974, s. 52. 
2 EGT nr C 116, 30.9.1974, s. 33. 

27 321232Q LIITE Pri. 

Medlemsstatema måste få möjlighet att kräva att härstam
ningsbevis som är utformade enligt ett gemenskapsförfarande 
skall uppvisas. 

Inom vissa tekniska områden bör åtgärder för genomförande 

vidtas. För att besluta om sådana åtgärder bör ett förfarande 
fastställas som leder till ett nära samarbete mellan medlems
statema och kommissionen inom Ständiga kommitten för 
husdjursavel. Till dess att beslut fattas om dessa åtgärder för 
genomförande skall nu gällande bestärnrnelser på de områden 
det är fråga om förbli oförändrade. 

Det måste säkerställas att import av renrasiga avelsdjur av 
nötkreatur från icke-medlemsländer inte får ske på villkor som 
är mindre stränga än de som tillämpas inom gemenskapen. 

HÄRIGFNOM FÖRESKRNS FÖUANDE. 

Artikel l 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall följande definitioner 
gälla: 

a) Renrasigt avelsdjur av nötkreatur: varje nötkreatur vars 
föräldrar samt far- och morföräldrar är införda eller 
registrerade i en stambok för samma ras och som självt 
är infört eller är registrerat och berättigat till införande 

i en sådan stambok. 
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b) Stambok: varje bok, förteckning eller dataregister 

som förs av en avelsorganisation eller avelsförening 

som är officiellt godkänd av den medlemsstat där 
organisationen eller föreningen bildats, och 

där renrasiga avelsdjur av en viss ras av nötkreatur 

är införda eller registrerade med uppgifter om deras 

härstamning. 

Artikel 2 

Medlemsstatema skall se till att följande inte får förbjudas, 
begränsas eller hindras på avelsmässiga grunder: 

Handel inom gemenskapen med renrasiga avelsdjur av 

nötkreatur. 

Handel inom gemenskapen med sperma och embryon 
från renrasiga avelsdjur av nötkreatur. 

Upprättande av stamböcker förutsatt att de uppfyller 

kraven i artikel 6. 

Godkännande av organisationer eller föreningar som för 

stamböcker enligt artikel 6. 
Handel inom gemenskapen med tjurar som används för 

artificiell insemination, om inte annat följer av artikel 3. 

Artikel 3 

Rådet skall på förslag från kommissionen före den l juli 1980 
anta gemenskapsbestämmelser för godkännande av renrasiga 

avelsdjur av nötkreatur för avelsändamåL 

Till dess att sådana bestämmelser träder i kraft skall god

kännande av renrasiga djur av nötkreatur för avelsändamål, 

godkännande av tjurar för artificiell insemination samt an

vändning av sperma och embryon lyda under nationell rätt, 

förutsatt att denna inte är mer restriktiv än den lagstiftning som 
är tillämplig på renrasiga avelsdjur av nötkreatur, sperma och 

embryon i den medlemsstat som är destinationsland. 

Artikel 4 

Avelsorganisationer eller avelsföreningar som är officiellt 

godkända av en medlemsstat får inte motsätta sig att renrasiga 

avelsdjur av nötkreatur från andra medlemsstater införs i deras 

stamböcker, förutsatt att djuren uppfyller de krav som fast

ställts enligt artikel 6. 

Artikel 5 

Medlemsstatema får kräva att renrasiga avelsdjur av nötkreatur 

samt sperma och embryon från sådana djur vid handel inom 

gemenskapen skall åtföljas av ett härstamningsbevis av en 

modell som utformats enligt det förfarande som fastställts i 
artikel 8, särskilt då det gäller resultat från husdjurskontroll 
och avelsprövningar. 

Artikel 6 

l. Följande skall bestämmas enligt det förfarande som 
fastställts i artikel 8: 

Metoder för husdjurskontroll och avelsprövningar samt 
metoder för beräkning av djurens avelsvärde. 
Villkor för godkännande av avelsorganisationer eller 
avelsföreningar. 
Villkor för upprättande av stamböcker. 
Villkor för införande i stamböcker. 
Vilka uppgifter som skall anges i härstamningsbeviset 

2. Till dess att bestämmelserna i första, andra och tredje 
strecksatsen i punkt l träder i kraft 

a) skall de officiella kontroller som avses i den första 
strecksatsen i punkt l och som utförs i varje medlems
stat, samt de stamböcker som för närvarande finns, 
erkännas av övriga medlemsstater, 

b) skall godkännandet av avelsorganisationer eller avels
föreningar även fortsättningsvis regleras av de före
skrifter som för närvarande gäller i varje medlemsstat, 

c) skall införandet av nya stamböcker även forsättningsvis 
uppfylla de villkor som för närvarande gäller i varje 
medlemsstat. 

Artikel 7 

Till dess att gemenskapsregler införs på området får de villkor 
som är tillämpliga på import av renrasiga avelsdjur av nöt
kreatur från icke-medlemsländer inte vara mer gynnsamma än 
de som gäller för handeln inom gemenskapen. 

Medlemsstaterna får inte tillåta import av renrasiga avelsdjur 
av nötkreatur från icke-medlemsländer om inte djuren åtföljs 
av ett härstamningsbevis som intygar att de är införda eller 
registrerade i en stambok i det exporterande icke-medlemslan
det. Bevis måste framläggas på att djuren är införda eller 
ärregistrerade och berättigade till införande i en stambok i 
gemenskapen. 

Artikel 8 

l. Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall 
användas skall ordföranden, antingen på eget initiativ eller på 
begäran av en medlemsstat, utan dröjsmål överlämna ärendet 
till Ständiga kommitten för husdjursavel (i det följande kallad 
"kommitten"), upprättad genom rådets beslut 77/505/FEG. 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas så 
som fastställts i artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte 

27 321232Q LIITE Sek. 
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rösta. 

3. Företrädaren för kommissionen skall framlägga ett 
förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över dessa 
åtgärder inom en tidsgräns som fastställs av ordföranden 
beroende på hur brådskande ärendet är. Yttranden skall avges 
med en majoritet på 41 röster. 

4. Kommissionen skall besluta om åtgärderna och tillämpa 
dem omedelbart om de överensstämmer med kommittens 
yttrande. Om de inte överensstämmer med kommittens yttrande 
eller om något yttrande inte har avgetts skall kommissionen 
utan dröjsmål föreslå rådet att fatta beslut om åtgärderna. 
Rådet skall fatta beslut om åtgärderna med kvalificerad 
majoritet. 

Om rådet inte beslutat om några åtgärder inom tre månader 
från den dag då förslaget överlämnades skall kommissionen 
besluta om de föreslagna åtgärderna och tillämpa dem om
edelbart utom om rådet har röstat emot dessa åtgärder med 
enkel majoritet. 

Artikel 9 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den l januari 1979 och genast underrätta kommissionen om 
detta. 

Artikel lO 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfardat i Bryssel den 25 juli 1977. 

På rådets vägnar 

H. SJMONET 

Ordförande 
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

RÅDETS DIREKTIV 
av den 20 december 1985 

om införande av tekniska anpassningar av direktiven 64/432/EEG, 64/433/EEG, 
77/99/EEG, 77/504/EEG, 80/217/EEG och 80/1095/EEG som berör veterinärsektorn 

med anledning av Spaniens och Portugals anslutning 

(85/586/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETfA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

med beaktande av Spaniens och Portugals anslutningsakter, särskilt artikel 396 i dessa, 

med beaktande av kommissionens förslag, och 

med beaktande av följande: 

31.12.85 

På grund av Spaniens och Portugals anslutning bör man komplettera de förteckningar över laboratorier som upprättats enligt 
gemenskapsregler, nämligen rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som berör handeln inom 
gemenskapen med nötkreatur och svin1 i dess lydelse enligt direktiv 85/320/EEG' och rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 
1980 som inför gemenskapsåtgärder för kontroll av klassisk svinfeber' i dess lydelse enligt direktiv 84/645/EEG4

• 

Det är lämpligt att anpassa gemenskapsintygen som avser handel med levande boskap och svin samt hygienmärkning av fårskt kött 
och köttprodukter. Denna anpassning berör direktiv 64/432/EEG, rådets direktiv 64/433/EEG' av den 26 juni 1964 om hygienfrågor 
som berör handeln inom gemenskapen med köttprodukter7 i dess lydelse enligt direktiv 85/328/EEG8

• 

Rådets direktiv 75/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkreatur• 

EGT Nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64. 
EGT Nr L 168, 28.6.1985, s. 36. 
EGT Nr L 47, 21.2.1980, s. 11. 
EGT Nr L 339, 27.12.1984, s. 33. 
EGT Nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64 
EGT Nr L 168, 28.6.1985, s. 47 
EGT Nr L 26, 31.1.1977, s. 85. 
EGT Nr L 168, 28.6.1985, s. 50. 
EGT Nr L 206, 12.8.1977, s. 8. 
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i dess lydelse enligt Greklands anslutningsakt10 bör ändras för att beakta det undantag som medges beträffande Portugal i artikel 343 
i 1985 ärs anslutningsakt 

De kontrollåtgärder som Portugal och Spanien är skyldiga att vidta för att utrota klassisk svinfeber bör fastställas i enlighet med ett 
gemenskapsförfarande. Rådets direktiv 80/1095/EEG av den 11 november 1980 som fastställer förutsättningarna för att åter göra och 
hålla gemenskapens territorium fritt från klassisk svinfeber11 i dess lydelse enligt direktiv 81!47/EEG12 bör antas i detta syfte. 

Begreppet region enligt direktiv 64/432/EEG bör ytterligare definieras för att beakta Spaniens och Portugals anslutning. 

I enlighet med artikel 2.3 i Fördraget om Spaniens och Portugals anslutning får gemenskapens institutioner före anslutningen vidta 
de åtgärder som avses i artikel 396 i anslutningsakten den dag detta fördrag träder i kraft. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel I 

Direktiv 64/433/EEG ändras på följande sätt: 

l. Följande strecksatser skall läggas till i artikel 2 o: 

Spanien: Provincia, 

- Portugal: fastlandet; distri to och andra delar av Portugals territorium; regiao autonoma. • 

2. I bilaga B skall följande punkter läggas till punkt 12: 

"k) Spanien: Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animal, Granada, 

l) Portugal : Laborat6rio Nacional de Investiga<;ao Veterim\ria - Usboa. 

10 EGT Nr L 291, 19.11.1979, s. 17. 
u EGT Nr L 325, 1.12.1980, s. 5. 
12 EGT Nr L 186, 8.7.1981, s. 20. 
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3. I bilaga C skall följande läggas till i punkt A. 9: 

"k) Spanien - Centri Naeional de Brucelosis de Murcia. 

l) Portugal - Laborat6rio Nacional de Investigac;ao Veterioaria - Usboa." 

4. I bilaga F skall fotnot 4 till mall l kompletteras med: 

"Spanien: lnspcctor Veterinario, 

Portugal: Inspcctor veterinårio." 

5. I bilaga F skall fotnot 5 till mall 2 kompletteras med: 

"i Spanien: Inspector Veterinario, 

i Portugal: Inspcctor veterinårio." 

6. I bilaga F skall fotnot 4 till mall 3 kompletteras med: 

"i Spanien: Inspector Veterinario, 

i Portugal: Inspcctor veterinårio." 

7. I bilaga F skall fotnot 5 till mall 4 kompletteras med: 

"I Spanien: Inspcctor Veterinario. 

I Portugal: Inspector veterinårio." 

8. I bilaga G skall följande läggas till i punkt A.2: 

"j) Spanien: Laboratorio de Sanidad y Producdon Animal de Barcelona. 

k) Portugal: Laborat6rio Nacional de Investigac;cao Veterimiria - Usboa." 

Artikel 2 

I kapitel X 49 a i bilaga l till direktiv 64/433/EEG skall ersätta~ den första strecksatsen med " -ESP - P". 

Artikel 3 

I första strecksatsen i punkt 33 a i kapitel VII i bilaga A till direktiv 77/99/f:EG, skall "ESP -P införas efter "E". 

Artikel 4 

Följande stycke skall införas i artikel 2 i direktiv 77 /504/EEG: 

31.12.85 
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"Portugal tillåts dock härmed att fram till den 31 december 1990 behålla de importrestriktioner för nötkreatur som anges i 
föregående stycke, om de djurslag som berörs inte finns med på listan över de djurslag som tillåts i Portugal. Portugal skall 
anmäla förteckningen över ti!Utna djurslag till kommissionen och till medlemsstaterna. • 

Artikel 5 

Följande tillägg skall göras i förteckningen över nationella svinfeberlaboratorier i bilaga 2 till direktiv 80/217/EEG: 

"Spanien: Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animal de Barcelona 

Portugal: Laborat6rio Nacional de lnvestigac;ao Veterinåria - Usboa." 

Artikel 6 

Direktiv 80/1095/EEG ändras på följande sätt: 

1. Följande stycke skall läggas till i artikel 3.2: 

"Portugals och Spaniens status skall fastställas i enlighet med samma förfarande före den 1 juli 1986 för att specificera de 
kontrollåtgärder som kan visa sig lämpliga. • 

2. Följande tillägg skall göras till artikel 12.2: 

"och när det gäller Portugal och Spanien före den 1 juli 1992". 

Artikel 7 

Som följd av att Spaniens och Portugals anslutningsakter träder i kraft skall medlemsstaterna sätta i kraft senast den 1 januari 1986 
de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast meddela kommissionen detta. 

Artikel 8 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdal i Bryssel den 20 december 1985. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

R. STEJCHEN 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 19 december 

om avelsmässiga normer för avelssvin 

(88/661/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 

yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Avel och produktion av svin upptar en mycket viktig plats i 

gemenskapens jordbruk och kan utgöra en inkomstkälla för en 

del av jordbrukarna. 

Produktionen av svin bör därför uppmuntras. Tillfredsställande 

resultat på detta område är till stor del beroende av använd

ningen av renrasiga eller hybridavelsdjur. 

De flesta medlemsstater har hittills strävat efter att som ett led 

i den nationella avelspolitiken främja produktionen av husdjur 
som uppfyller särskilda avelsmässiga normer. Förekomsten av 

skillnader vid genomförandet av denna politik kan hindra 
handeln inom gemenskapen. 

Om dessa skillnader skall kunna avlägsnas och därigenom leda 

till en ökning av jordbrukets produktivitet på området måste 
handeln inom gemenskapen med alla typer av avelssvin 

gradvis göras fri. En fullständig frihet i handeln förutsätter en 

ytterligare harmonisering, särskilt i fråga om godkännande för 
avel och kriterier för stambokföring eller registrering. 

Medlemsstatema måste få möjlighet att kräva att intyg som är 

utformade enligt ett gemenskapsförfarande skall uppvisas. 

Åtgärder för genomförande bör vidtas och för tillämpningen av 

sådana åtgärder bör ett förfarande fastställas som lägger 

grunden till ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och 

kommissionen inom ständiga kommitten för husdjursavel, 

upprättad av rådet genom beslut 77/505/EEG4
• 

1 EGT nr C 44, 21.2.1980, s. 12. 
2 EGT nr C 147, 16.6.1980, s. 34. 
' EGT nr C 182, 21.7.1980, s. 5. 
4 EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 11. 

I avvaktan på vidare gemenskapsbeslut får medlemsstaterna 
fortsätta att tillämpa sina nationella bestämmelser enligt de 
allmänna reglerna i fördraget. 

Det måste säkerställas att import av avelssvin från icke-med
lemssländer inte får ske på villkor som är mer gynnsamma än 
de som tillämpas inom gemenskapen. 

Med tanke på de särskilda förhållanden som råder i Spanien 
och Portugal bör en ytterligare tidsgräns fastställas för genom

förandet av detta direktiv. 

HÄRIGENOM FÖRESKRNS FÖUANDE. 

KAPITEL I 

Definitioner 

Artikel l 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall följande definitioner 

gälla: 

a) Renrasigt avelssvin: valje djur av svinras, vars föräldrar 
samt far- och morföräldrar är införda i en stambok för 
samma ras och som självt är infört eller berättigat till 
införande i en sådan stambok. 

b) Hybridavelssvin: valje djur av svinras som uppfyller 
följande kriterier: 

1. Djuret har framställts genom planerad korsning 
mellan renrasiga avelssvin av olika raser eller 
linjer, 

mellan djur som själva är resultat av korsning 
mellan olika raser eller linjer, eller 
mellan renrasiga djur och djur som tillhör 

någon av deovannämnda kategorierna. 

2. Djuret skall vara infört i ett register. 

c) Stambok: valje bok, förteckning eller dataregister 

som förs antingen av en avelsförening som är 

officiellt godkänd av den medlemsstat där före
ningen är etablerad eller av ett offentligt organ 
medlemsstaten i fråga. 
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Medlemsstatema tar emellertid också föreskriva att 
stamboken skall föras av en avelsorganisation som 
är officiellt godkänd av den medlemsstat där orga
nisationen är etablerad. 

i vilken renrasiga avelssvin av en bestämd ras är 
införda eller registrerade med uppgift om deras 
härstamning. 

d) Register: varje bok, förteckning eller dataregister 

som förs antingen av en avelsförening, en avelsor
ganisation eller ett privat företag med officiellt 
godkännande från den medlemsstat där föreningen, 
organisationen eller företaget finns eller av ett 
offentligt organ i medlemsstaten i fråga, 

i vilken hybridavelssvin är införda med uppgift om 
deras härstamning. 

KAPriEL Il 

Bestämmelser för handel inom gemenskapen med ren
rasiga avelssvin 

Artikel 2 

l. Medlemsstatema tar inte på avelsmässiga grunder 
förbjuda, begränsa eller hindra 

handel inom gemenskapen med renrasiga avelssvin eller 
med sperma, ägg och embryon från sådana djur, 

upprättande av stamböcker, förutsatt att de uppfyller 
villkoren i artikel 6, 

officiellt godkännande av sådana avelsföreningar eller 
avelsorganisationer som avses i artikel l c och som 
upprättar eller för stamböcker enligt artikel 6. 

2. Medlemsstatema tar emellertid även fortsättningsvis 
tillämpa sådana nationella bestämmelser som följer de allmän
na reglerna i fördraget, i avvaktan på att de relevanta gemen
skapsbeslut som avses i artiklarna 3, 5 och 6 skall träda i kraft. 

Artikel3 

Rådet skall senast den 31 december 1990 med kvalificerad 
majoritet på förslag från kommissionen anta gemenskapsbe
stämmelser för godkännande av renrasiga avelssvin för 
avelsändamål. 

Artikel 4 

l. Sådana avelsföreningar och/eller avelsorganisationer som 
avses i artikel l c och som är officiellt godkända av en 
medlemsstat och/eller det offentliga organet i medlemsstaten 
tar inte motsätta sig att renrasiga avelssvin från andra med
lemsstater införs i deras stamböcker, förutsatt att djuren 
uppfyller de krav som fastställts enligt artikel 6. 

2 Medlemsstatema tar emellertid kräva eller tillåta att 
vissa renrasiga avelssvin som sänts från en annan medlemsstat 
och som har särskilda egenskaper, som skiljer dem från den 
mottagande medlemsstatens egna djur av samma ras, registre
ras i en separat del av stamboken för den ras som de tillhör. 

Artikel 5 

Medlemsstatema tar kräva att renrasiga avelssvin samt sperma, 
ägg och embryon från sådana djur vid handel skall åtföljas av 
ett intyg som utformats enligt artikel 6. 

Artikel 6 

l. Följande skall bestämmas enligt det förfarande som 
fastställts i artikel 11: 

Metoder för individprövning och beräkning av av
elsvärdet för renrasiga avelssvin. 

Villkor för upprättande av stamböcker. 

Villkor för införande i stamböcker. 

Villkor för godkännande och tillsyn av sådana 
avelsföreningar och/eller avelsorganisationer som avses 
i artikel l c och som upprättar eller för stamböcker. 

Intyget som nämns i artikel 5. 

2 I avvaktan på att bestämmelserna i punkt l skall träda i 
kraft skall den prövning som avses i punkt l första strecksat
sen genomföras officiellt i varje medlemsstat och stamböckerna 
skall då erkännas av övriga medlemsstater. 

KAPriEL III 

Regler för handel inom gemenskapen med hybridavels
svin 

Artikel 7 

l. Medlemsstatema tar inte på avelsmässiga grunder 
förbjuda, begränsa eller hindra 

handel inom gemenskapen med hybridavelssvin eller 
med sperma, ägg och embryon från sådana djur, 

upprättande av register, förutsatt att de uppfyller de 
villkor som fastställts enligt artikel 10, 

officiellt godkännande av sådana avelsföreningar och/el
ler avelsorganisationer och/eller privata företag som 
avses i artikel l d och som upprättar eller för register 
enligt artikel 10. 

2. Medlemsstatema får emellertid även fortsättningsvis 
tillämpa sådana nationella bestämmelser som följer de 
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allmänna reglerna i fördraget i avvaktan på att de relevanta 
gemenskapsbeslut som avses i artiklarna 8, 9 och 10 skall 
träda i kraft. 

Artikel 8 

Rådet skall senast den 31 december 1990 med kvalificerad 
majoritet på förslag från kommissionen anta gemenskapsbe
stämmelser för godkännande av hybridavelssvin för avelsända
måL 

Artikel 9 

Medlemsstatema får kräva att hybridavelssvin samt sperma, 
ägg och embryon från sådana djur vid handel skall åtföljas av 
ett intyg som utformats enligt artikel 10. 

Artikel JO 

l. Följande skall bestämmas enligt det förfarande som 
fastställts i artikel 11: 

Metoder för individprövning och beräkning av av
elsvärdet för hybridavelssvin. 

Villkor för upprättande av register. 

Villkor för införande i register. 

Villkor för godkännande och tillsyn av sådana 
avelsföreningar och avelsorganisationer och/eller privata 
företag som avses i artikel l d och som upprättar eller 
för register. 

Intyget som nämns i artikel 9. 

2. I avvaktan på att bestämmelserna i punkt l skall träda i 
kraft skall den prövning som avses i punkt l första strecksat
sen genomföras officiellt i valje medlemsstat och registren 
skall då erkännas av övriga medlemsstater. 

KAPITEL IV 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 11 

l. Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall 
följas skall ordföranden, antingen på eget initiativ eller på 
begäran av en medlemsstat, utan dröjsmål överlämna ärendet 
till ständiga kommitten för husdjursavel (i det följande kallad 
"kommitten") upprättad genom beslut 77/505/FEG. 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas 
enligt bestämmelserna i artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden 
får inte rösta. 

3. Företrädaren för kommissionen skall lägga fram ett 
förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över dessa 
åtgärder inom en tidsgräns som fastställs av ordföranden 
beroende på hur brådskande ärendet är. Yttranden skall avges 
med en majoritet på 54 röster. 

4. Kommissionen skall besluta om åtgärderna och tillämpa 
dem omedelbart, om de överensstämmer med kommittens 
yttrande. 

Om de tilltänkta åtgärderna inte överensstämmer med kommit
tens yttrande, eller om något yttrande inte har avgetts, skall 
kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet att fatta beslut om 
åtgärderna. 

Rådet skall besluta om åtgärderna med kvalificerad majoritet. 
Om rådet inte inom tre månader från den dag förslaget 
överlämnades fattat beslut om åtgärder skall kommissionen 
besluta om de föreslagna åtgärderna och tillämpa dem om
edelbart. 

Artikel12 

I avvaktan på att gemenskapsbestämmelser införs på området 
får de avelsmässiga villkor som gäller för import av renrasiga 
och hybridavelssvin från tredje land inte vara mer gynnsamma 
än de villkor som gäller för handeln inom gemenskapen. 

Artikel13 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den l januari 1991. De skall genast underrätta kommissionen 
om detta. 

Spanien och Portugal skall emellertid ha rätt till ytterligare en 
tvåårsperiod inom vilken de skall uppfylla detta direktiv, om 
inte rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommis
sionen beslutar förlänga denna tid. 

Artikel 14 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 19 december 1988. 

På rådets vägnar 

Y. POITAKIS 

Ordförande 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 30 maj 1989 

om renrasiga avelsfår och avelsgetter 

(89/361/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETIA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Avel och uppfödning av Br och getter upptar en viktig plats 
i gemenskapens jordbruk. Denna verksamhet kan utgöra en 
inkomstkälla för en del av jordbrukarna. 

Avelsarbetet med Br och getter bör uppmuntras. Tillfredsstäl
lande resultat i det avseendet är till stor del beroende av 
användningen av renrasiga djur. 

Det föreligger skillnader då det gäller stambokföring. Dessa 
skillnader utgör ett hinder för handeln inom gemenskapen. En 
fullständig frihet i handeln kräver en kommande harmonise
ring, särskilt i fråga om stambokföring. 

För att avlägsna sådana skillnader och därmed bidra till att öka 
jordbrukets produktivitet på området bör handeln inom 
gemenskapen liberaliseras. 

Medlemsstatema bör ges rätt att kräva att intyg som är 
utformade enligt gemenskapsförfaranden skall uppvisas. 

Bestämmelser bör införas för att förhindra att renrasiga 
avelsfh och avelsgetter importeras från tredje land på villkor 
som är mindre stränga än de som tillämpas inom gemenska
pen. 

Beslut bör fattas om åtgärder för genomförande dl det gäller 
vissa tekniska områden. Med tanke på de planerade åtgärderna 
bör förberedelser vidtas för ett nära samarbete mellan med
lemsstatema och kommissionen inom ständiga kommitten för 
husdjursavel. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel I 

1. Detta direktiv omfattar avelsmässiga problem som kan 
uppkomma vid handel inom gemenskapen med renrasiga 

1 EGT nr C 348, 23.12.1987, s. 6. 
2 EGT nr C 94, 11.4.1988, s. 182. 
3 EGT nr C 80, 28.3.1988, s. 35. 

avelsfh och avelsgetter samt med sperma, ägg och embryon 
från sådana djur. 

2. I avvaktan på att relevanta gemenskapsbestänlmelser 
träder i kraft skall nationella föreskrifter för djurhälsan gälla 
vid handel inom gemenskapen, under förutsättning att dessa 
föreskrifter följer de allmänna reglerna i fördraget. 

Artikel 2 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall följande defmitioner 
gälla: 

a) Renrasiga avelsfår och -getter: varje Br eller get vars 
föräldrar samt far- och morföräldrar är införda eller 
registrerade i en stambok för samma ras och som självt 
är infört eller registrerat och berättigat till införande i en 
sådan stambok. 

b) Stambok: varje bok, förteckning eller dataregister 

som förs av en avelsorganisation eller avelsförening 
som är officiellt godkänd av den medlemsstat där 
avelsorganisationen eller avelsföreningen är etable
rad eller av ett offentligt organ i medlemsstaten, 
och 

där renrasiga avelsfh eller avelsgetter av en viss ras 
är införda eller registrerade med uppgift om deras 
härstanlning. 

Artikel 3 

l. Medlemsstatema Br inte på avelsmässiga grunder 
förbjuda, begränsa eller hindra 

handel inom gemenskapen med renrasiga avelsfh eller 
avelsgetter eller med sperma, ägg och embryon från 
sådana djur, 

officiellt godkännande av avelsorganisationer eller 
avelsföreningar som upprättar eller för stamböcker enligt 
artikel 4. 

2. Medlemsstatema Br emellertid även forsättningsvis 
tillämpa sådana nationella bestämmelser som följer de allmän
na reglerna i fördraget, i avvaktan på att de gemenskapsbeslut 
som avses i artiklarna 4 och 6 träder i kraft. 

Artikel 4 

Kommissionen skall, enligt det förfarande som fastlagts 
artikel 8, före den l januari 1991 bestämma 

villkor för godkännande av avelsorganisationer och 
avelsföreningar som upprättar eller för stamböcker, 
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villkor för införande eller registrering i stamböcker, 

metoder för individprövning och beräkning av avelsvär
det hos renrasiga avelsfår och avelsgetter, 

villkor för godkännande av avelsdjur för användning av 
deras sperma, ägg eller embryon. 

Artikel 5 

Medlemsstatema skall underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater om vilka avelsorganisationer och avelsföre
ningar som är godkända att upprätta eller föra stamböcker och 
som uppfyller de villkor som fastställts enligt artikel 4 första 
streeksatsen. 

Artikel6 

Medlemsstatema får kräva att renrasiga avelsfår och avelsgetter 
samt deras sperma, ägg och embryon vid handel skall åtföljas 
av ett härstamningsbevis som utformats enligt den förlaga som 
fastställts av kommissionen enligt förfarandet i artikel 8. 

Artikel 7 

I avvaktan på att gemenskapsbestämmelser införs på området 
lar de avelsmässiga villkor som gäller för import från tredje 

land av renrasiga avelsfår och avelsgetter samt sperma, ägg 
och embryon från sådana djur, inte vara mer gynnsamma än de 
villkor som gäller för handeln inom gemenskapen. 

Artikel 8 

Om det förfar ande som fastställs i denna artikel skall användas 
skall Ständiga kommitten för husdjursavel, upprättad genom 
beslut 77 /505/FEG1 följa de regler som fastställts i artikel 11 
i direktiv 88/661/FEG1

• 

Artikel 9 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den l januari 1991. De skall genast underrätta kommissionen 
om detta. 

Artikel lO 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 30 maj 1989. 

På rådets vägnar 

C. ROMERO HERRERA 

Ordförande 

1 EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 11. 
2 EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36. 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 26 juni 1990 

om avelsmässlga och genealogiska villkor for handeln inom gemenskapen med hästdjur 

(90/427/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag1
, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Levande hästdjur är upptagna på listan över varor i bilaga 2 till 
fördraget. 

För att säkerställa en rationell utveckling av produktionen av 
hästdjur och därigenom öka produktiviteten på det området 
skall regler fastställas på gemenskapsnivå för marknadsförin
gen av hästdjur vid handel inom gemenskapen. 

Avel och uppfödning av hästdjur, i synnerhet hästar, räknas i 
allmänhet till jordbrukssektorn. Verksamheten utgör en 
inkomstkälla för en del av jordbrukarna och bör därför 

uppmuntras. 

Tillfredsställande resultat på det här området beror till stor del 
på användningen av hästdjur som är registrerade i stamböcker 

som förs av officiellt godkända organisationer eller föreningar. 

Det finns skillnader då det gäller stambokföringen. Dessa 
skillnader utgör ett hinder för handeln inom gemenskapen. En 

fullständig liberalisering av handeln kräver en ytterligare 
harmonisering, särskilt med avseende på stambokföring. 

Handeln inom gemenskapen med registrerade hästdjur bör 

gradvis liberaliseras. En fullständig liberalisering av handeln 
kräver en ytterligare harmonisering, särskilt då det gäller 
godkännande för avel av hingst som används till andra ston än 
ägarens samt användning av sperma och ägg enligt reglerna i 

varje stambok. 

1 EGT nr C 327, 30.12.1989, s. 61. 
2 EGT nr C 149, 18.6.1990. 
3 EGT nr C 62, 12.3.1990, s. 46. 

Det är nödvändigt att, i överensstämmelse med ett gemen
skapsförfarande, utforma en harmoniserad modell för intyg 
som anger härstananing och identitet. 

Djurets namn är grundläggande för identifieringen av hästdjur. 
Det är ofta omöjligt att spåra ett djurs avkomma och kontrol
lera dess framsteg om namnbyte sker på den nya ägarens 
begäran. Reglerna för namngivning av hästdjur bör harmonise
ras, särskilt för att förhindra ohederliga förfaranden. 

Bestämmelser bör införas som hindrar import av hästdjur från 
tredje land på villkor som är mindre stränga än de som gäller 
inom gemenskapen. 

Det är lämpligt att besluta om åtgärder för genomförande då 
det gäller vissa tekniska frågor. Med tanke på de planerade 
åtgärderna bör förberedelser vidtas för ett nära och effektivt 
samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom 
Ständiga kommitten för husdjursavel. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel l 

Detta direktiv fastställer de avelsmässiga och genealogiska 
villkoren för handeln inom gemenskapen med hästdjur och 
deras sperma, ägg och embryon. 

Artikel 2 

Vid tillämpningen av detta direktiv avses med följande termer: 
a) Hästdjur: Husdjur av häst- eller åsneras eller korsningar 

mellan dessa. 

b) Registrerade hiistdjur: Hästdjur som är införda eller 
registrerade och berättigade till införande i en stambok, 
i överensstämmelse med de regler som fastställts enligt 
artikel 4.2 b, och som är identifierade genom den 
identitetshandling som anges i artikel 8.1. 

c) Stambok: Varje bok, förteckning eller dataregister 
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som förs antingen av en organisation eller en 
förening som är officiellt godkänd eller erkänd av 
en medlemsstat eller av ett offentligt organ i den 
berörda medlemsstaten, och 

där hästdjur är införda eller registrerade med 
uppgift om alla kända anfäder. 

Artikel 3 

Handel inom gemenskapen med hästdjur och deras sperma, 
ägg och embryon får inte förbjudas eller begränsas p! andra 
avelsmässiga eller genealogiska grunder än de som blir följden 
av tillämpningen av detta direktiv. 

Då det gäller handel inom gemenskapen med registrerade 
hästdjur och deras sperma, ägg och embryon skall nationella 
bestämmelser som följer de allmänna reglerna i fördraget 
tillämpas i avvaktan p! att de relevanta gemenskapsbeslut som 
avses i artiklarna 4 och 8 träder i kraft. 

KAPITEL II 

Genealogiska regler för registrerade hästdjur 

Artikel 4 

l. Då de beslut som avses i punkt 2 fattas skall följande 
principer beaktas: 

a) Erkännande eller godkännande av organisationer och 
föreningar som för eller upprättar stamböcker skall vara 
beroende av om de principer följs som fastställts av den 
organisation eller förening som för stamboken för rasens 
ursprung. 

b) Villkoren för införande eller registrering i stamböcker 
skall fastställas på grundval av rasens särdrag, i synner
het då det gäller vissa fullblodshästar där det föreligger 
ett behov av att reglera införande och registrering av 
hästdjur som tillkommit med artificiella reproduktions
metoder. 

2. Kommissionen skall enligt det förfarande som fastställs 
i artikel lO och i överensstämmelse med principerna i punkt l 
uppställa 

a) 

b) 

c) 

d) 

villkor för godkännande eller erkännande av de organi
sationer eller föreningar som för eller upprättar stam
böcker, 

villkor för införande och registrering i stamböcker, 

vid behov, villkor och metoder för identifiering av 
registrerade häst-och åsnedjur, 

villkor för utformningen av det härstamningsbevis och 

e) 

den identitetshandling som avses i artikel 8. 

vid behov, regler för att säkerställa samordning mellan 
de olika organisationer eller föreningar som avses i 
artikel 5. 

Artikel 5 

En förteckning över organisationer och föreningar som för eller 
upprättar stamböcker och som är erkända på grundval av 

kriterier som kommer att fastställas enligt artikel 4.2 a med 
påföljande ändringar skall överlämnas till kommissionen och 

övriga medlemsstater inom Ständiga kommitten för hus
djursavel. 

Artikel 6 

l. Vid handel inom gemenskapen skall hästdjur som är 
registrerade i den avsändande medlemsstaten, om de två 
berörda organisationerna eller föreningarna inte tillsammans 
kommit överens om n!got annat, registreras eller införas under 
samma namn i motsvarande stambok i den mottagande 

medlemsstaten och med angivande av födelselandets interna
tionellt erkända nationalitetsbokstäver. 

2. Om organisationernas eller föreningarnas stadgar tillAter 

det 

får djurets ursprungliga namn tillfälligtvis eller stadig
varande föregås eller följas av ett annat namn, förutsatt 

att det ursprungliga namnet behålls inom parentes under 
djurets hela livstid och att födelselandet anges med 
internationellt erkända nationalitetsbokstäver, 

får även andra åtgärder vidtas för att skydda djurets 

fortsatta identitet i överensstämmelse med sådana 
förfaranden som kommissionen kommer att fastställa 

enligt artikel 10. 

KAPITEL III 

Avelsmässiga regler för registrerade bästdjur 

Artikel 7 

I den utsträckning som kan vara nödvändig för att säkerställa 
en enhetlig tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv och 

för att följa principerna i artikel 4.1 får kommissionen enligt 
förfarandet i artikel 10 fastställa 

a) metoder för individprövning och avelsvärdering av 
avelsdjur, 
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b) på grundval av metoderna i a, allmänna villkor för god
kännande av handjur och, om det är lämpligt, av hondjur 

för avelsändamål och för användning av deras sperma, 
ägg eller embryon. 

Artikel 8 

Medlemsstatema skall säkerställa följande: 

l. 

2. 

När ett registrerat hästdjur flyttas skall det åtföljas av en 

identitetshandling som utformats av kommissionen enligt 
förfarandet i artikel 10 och som utfärdats av sådana 
organisationer eller föreningar som avses i artikel 5 i 
detta direktiv och i artikel 2 c i direktiv 90/426/EEG av 

den 26 juni 1990, om hälsotillståndet hos djur vid 
förflyttning mellan medlemsstater och import från tredje 

land av hästdjur1
• 

Identitetshandlingen för registrerade hästar skall upp

rättas på gemenskapsspråken och innehålla minst de 
uppgifter som anges i bilagan. Dessa uppgifter får 
utökas eller ändras enligt förfarandet i artikel 10. 

Då sperma, ägg och embryon från registrerade hästdjur 

marknadsförs skall de åtföljas av ett härstamnings- och 
identitetsbevis som utfärdats av den behöriga myndig

heten på minst det mottagande landets språk och enligt 
en förlaga som kommissionen kommer att utforma enligt 

det förfarande som fastställs i artikel 10. 

1 EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 42. 

28 321232Q LIITE Pri. 

Slutbestämmelser 

Artikel 9 

I avvaktan på införande av relevanta gemenskapsregler får de 
villkor som gäller för import från tredje land av hästdjur och 
deras sperma, ägg och embryon inte vara mer gynnsamma än 
de som gäller för handeln inom gemenskapen. 

Artikel 10 

Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall användas 
skall Ständiga kommitten för husdjursavel, upprättad genom 
beslut 77 /505/EEG2

, fatta beslut enligt reglerna i artikel 11 i 
direktiv 88/661/EEG'. 

Artikel 11 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de Jagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktivsenast 
den l januari 1991. De skall genast underrätta kommissionen 
om detta. 

Artikell2 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 26 juni 1990 

På rådets vägnar 

M. O'KENNEDY 

Ordförande 

2 EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 11. 
3 EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 16. 
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l) Identitetsnummer: 

2) Namn: 

5) Ras: 

6) Fallen efter: 

8) Födelsedatum: 

9) Uppfödningsort 

10) Uppfödare: 
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BILAGA 

OBLIGATORisKA UPPGliTER I IDENTITETSHANDLINGEN 

3) Kön: 4) Färg: 

7) och: 

6) Fallen efter: 

11) Härstamningsbevis godkänt den: 

av: 

- Namn på behörig myndighet: 

- Adress: 

- Telefon: 

- Telefax: 

Namnteckning: 
(namnförtydligande och ställning) 

- Stämpel: 

18.8.90 

28 321232Q LIITE Sek. 
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2) Namn: 5) Ras: 

19) Modems kännetecken: 

Huvud: 

Vänster framben: 

Höger framben: 

Vänster bakben: 

Höger bakben: 

Kropp: 

Tecken: 
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Il als 
underifrån 17) 

Mule 

3) Kön: 

Datum: 

13) Vänstersida 

18) 
Framben 

bakifrån 

höger 

4) Färg: 

20) Distrikt: 

21) Behörig veterinärs namnteckning och stämpel 
(eller behörig myndighet) 

(namnförtydligande) 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 26 juni 1990 

om handel med hästdjur som är avsedda rör tävlingar och om villkor för deltagande i 
tävlingar 

(90/428/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANfAGIT 
DETIA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Levande hästdjur är upptagna på listan över varor i bilaga 2 till 
fördraget. 

För att säkerställa en rationell utveckling av produktionen av 
hästdjur och därigenom öka produktiviteten på det området 
skall regler fastställas på gemenskapsnivå för handeln inom 
gemenskapen med hästdjur som är avsedda för tävlingar. 

Avel och uppfödning av hästdjur, i synnerhet hästar, räknas i 
allmänhet till jordbrukssektorn och utgör en inkomstkälla för 
en del av jordbrukarna. 

Det finns skillnader inom gemenskapen då JleLgäller regler för 
tillträde till tävlingar och dessa skillnader •utgör ett hinder för 
handeln inom gemenskapen. 

Handeln med hästdjur som är avsedda för tävlingar samt 
,:deltagande i sådana tävlingar kan äventyras av de skillnader 
som finns i reglerna om användning av en del av prissumman 
eller vinsten för att skydda, utveckla och förbättra aveln i 
medlemsstaterna. Ett fritt tillträde till tävlingarna förutsätter att 
dessa regler harmoniseras. 

I avvaktan på en sådan harmonisering och för att bibeliålla 
eller öka produktiviteten på området bör medlemsstaterna få 

tillstånd att avsätta en.viss del av prissumman eller vinsten~för 
att skydda, utveckla och förbättra sin avelsverksamhet :En 

högsta procentsats bör dock fastställas för detta. 

1 EGT nr C 327, 30.12.1989, s. 61. 
2 EGT nr C 149, 18.6.1990. 
' EGT nr C 62, 12.3.1990, s. 46. 

Det är lämpligt att besluta om åtgärder för genomförande då 
det gäller vissa tekniska frågor. Med tanke på de planerade 
åtgärderna bör förberedelser vidtas för ett nära och effektivt 
samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom 
Ständiga kommitten för husdjursavel. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Detta direktiv fastställer villkoren för handel med hästdjur som 
är avsedda för tävlingar samt villkoren för deltagande i 
tävlingar. 

Artikel 2 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall de definitioner gälla 
som fastställts i artikel 2 i rådets direktiv 90/427/EEG av den 
26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för 
handeln inom gemenskapen med hästdjur•. 

Vidare gäller att "tävling" betyder varje hästtävling, däri 
inräknat hästkapplöpningar, hopptävlingar, parader, dressyr, 
körtävlingar och uppvisningar. 

Artikel 3 

1. Tåvlingsreglerna får inte göra någon åtskillnad mellan 
hästdjur som är registrerade i den medlemsstat där tävlingen 
hålls och hästdjur som är ;registrerade i andra medlemsstater. 

2. Tävlingsreglerna får ;inte göra någon åtskillnad mellan 
hästdjur som kommer från ·ilen medlemsstat där tävlingen hålls 
och hästdjur som kommer från andra medlemsstater. 

Artikel 4 

l. De förpliktelser som fastställts i artikel 3 skall särskilt 
gälla 

a) kraven för tillträde till tävlingen, särskilt minimi- eller 
maximikrav, 

b) bedömningen vid täv !ingen, 

4 EGT nr L 224, 18.8.1990, s. SS. 
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c) 

2. 

prissumman eller vinsten som kan uppkomma genom 
tävlingen. 

Följande undantag gäller emellertid: 

De förpliktelser som anges i artikel 3 får inte inverka på 
organisationen av 

a) tävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en 
särskild stambok och som har till syfte att förbättra 
rasen, 

b) regionala tävlingar med sikte på att välja ut häst
djur, 

c) historiska eller traditionella evenemang. 

Medlemsstater som vill utnyttja dessa möjligheter skall 
dessförinnan underrätta kommissionen om detta. 

För varje tävling eller tävlingstyp skall medlemsstaterna 
ha tillåtelse att, genom för ändamålet officiellt erkända 
eller godkända organisationer, avsätta en viss procentsats 
av den prissumma eller den vinst som avses i punkt 1 c 
för att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet 

Procentsatsen får vara högst 30 procent år 1991, 25 
procent år 1992 och 20 procent från år 1993. 

Villkoren för utdelning från dessa fonder i den berörda 
medlemsstaten skall meddelas till kommissionen och 
övriga medlemsstater i Ständiga kommitten för hus
djursavel. 

Före den 31 december 1992 skall rådet ompröva villko
ren för tillämpningen av dessa bestämmelser på grundval 
av en rapport från kommissionen som skall redogöra för 
de framsteg som gjorts i harmoniseringen av alla de 
problem som har sin grund i villkoren för avel av 
tävlingshästar samt ange ändamålsenliga förslag som 
rådet skall fatta beslut om med kvalificerad majoritet. 

3. De allmänna reglerna för tillämpningen av denna artikel 
skall fastställas enligt förfarandet i artikel 6. 

Artikel 5 

1. Tills dess att relevanta beslut har fattats enligt artikel 4 
i direktiv 90/427/EEG skall ägaren eller hans befullmäktigade 
ombud skriftligen underrättas om skälen till varför ett djur som 
är registrerat i en medlemsstat vägras tillträde till en tävling. 

2. Under sådana förhållanden som beskrivs i punkt 1 har 
ägaren eller hans befullmäktigade ombud rätt att inhämta ett 
expertutlåtande enligt villkoren i artikel 8.2 i direktiv 
89/662/EEG', vilket skall gälla med vederbörliga ändringar. 

3. Kommissionen skall anta regler för tillämpningen av 
denna artikel enligt förfarandet i artikel 6. 

Artikel 6 

Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall användas 
skall Ständiga kommitten för husdjursavel, upprättad genom 
beslut 77 /505/EEG', fatta beslut enligt reglerna i artikel 11 i 
direktiv 88/661/EEG'. 

Artikel 7 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den 1 juli 1991. De skall genast underrätta kommissionen om 
detta. 

Artikel 8 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 26 juni 1990 

På rådets vägnar 

M. O'KENNEDY 

Ordförande 

1 EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13. 
1 EGT nr L 206, 12.8.1988, s. 11. 
3 EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36. 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 25 mars 1991 

om krav beträffande avel och härstamning vid marknadsrorlog av renrasiga cljur samt om 
ändring av direktiv 77/504/EEG och 90/425/EEG 

(91/174/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Remasiga djur, i deras egenskap av "levande djur", ingår i 
förteckningen i bilaga 2 till fördraget. 

Remasiga djur uppföds i allmänbet i samband med jord
bruksverksarnhet. Uppfödningen av sådana djur utgör en 
inkomstkälla för en del av jordbrukarna och bör därför 
uppmuntras. 

Särskilda regler för harmonisering av lagstiftningen på 
avelsområdet har fastställts på gemenskapsnivå för nötkreatur, 
svin, får, getter och hästdjur. 

För att säkerställa en rationell utveckling av uppfödningen av 
renrasiga djur och därmed öka produktiviteten inom området 
bör regler för marknadsföring av sådana djur fastställas på 
gemenskapsni v å. 

I princip får handel inom gemenskapen inte förbjudas, be
gränsas eller förhindras. 

Det är lämpligt att de bestämmelser som är tillämpliga på 
renrasiga avelsdjur av nötkreatur även omfattar renrasiga 
avelsdjur av buffel och direktiv 77/504/EEG4 bör därför 
ändras. 

Det bör föreskrivas att bestämmelserna i direktiv 90/425/EEG' 
skall vara tillämpliga på detta område. 

1 EGT nr C 304, 29.11.1988, s. 6. 
2 EGT m C 12, 16.1.1989, s. 365. 
3 EGT nr C 56, 6.3.1989, s. 25. 
4 EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 8. Direktivet ändrades senast 

genom förordning (EEG) nr 3768/85 (EGT nr L 362, 
31.12.1985, s. 8). 

5 EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet ändrades senast 
genom direktiv 90/675/EEG (EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 
1). 

Bestämmelser bör införas som förhindrar import av renrasiga 
djur från tre d j e land, på villkor som är mer gynnsamma än de 
som tillämpas inom gemenskapen. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall termen renrasiga djur 
avse sådana avelsdjur som finns upptagna i bilaga 2 till 
fördraget och som, i fråga om handel, ännu inte varit föremål 
för särskild gemenskapslagstiftning på avelsomr!det och som 
är införda eller registrerade i en stambok eller ett register som 
förs av en godkänd avelsorganisation eller avelsförening. 

Artikel 2 

Medlemsstatema skall säkerställa 

att marknadsföringen av renrasiga djur och deras sper
ma, ägg och embryon inte förbjuds, begränsas eller 
hindras av skäl som grundar sig på avel eller härstam
ning, 

och, för att säkerställa att kr a vet i första strecksatsen 
uppfylls, att villkoren för godkännande av avelsorgani
sationer eller avelsföreningar, villkoren för införande 
eller registrering i stamböcker eller register, villkoren för 
godkännande för avel av renrasiga djur och för an
dvändning av deras sperma, ägg och embryon samt det 
intyg som fordras för att marknadsföra dem, fastställs på 
ett icke-diskriminerande sätt, med vederbörlig hänsyn 
till de principer som fastlagts av den organisation eller 
förening som för registret eller stamboken för den ras 
det är frågan om. 

I avvaktan på att detaljerade regler införs för tillämpningen, 
enligt vad som föreskrivs i artikel 6, skall nationella lagar 
fortsätta att gälla med vederbörlig hänsyn till fördragets 
allmänna bestämmelser. 

Artikel 3 

I artikel l a i direktiv 77/504/EEG skall orden "inklusive 
buffel" införas efter termen "nötkreatur". 
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Artikel 4 

Följande text skall läggas till i avsnitt 2 i bilaga A till direktiv 
90/425/EEG: 

"Rådets direktiv 91/174/EEG av den25mars 1991 om 
krav beträffande avel och härstamning vid marknadsför
ing av renrasiga djur 

EGT nr L 85, 9.4.1991, s. 37." 

Artikel 5 

Till dess att gemenskapsregler införts på området får de villkor 
som är tillämpliga på import från tredje land av renrasiga djur 
och deras sperma, ägg och embryon inte vara mer gynnsamma 
än de som gäller för handeln inom gemenskapen. 

Artikel 6 

Detaljerade regler för tillämpningen av detta direktiv skall 
antas enligt det förfarande som fastställts i artikel 11 i direktiv 
88/661/EEG'. 

1 EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36, 

Artikel 7 

Medlemsstatema skall före den 1 januari 1992 sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om 
detta. 

När medlemsstaterna fattar beslut om dessa åtgärder skall 
besluten innehålla en hänvisning till detta direktiv eller ocksA, 
då de offentliggörs, åtfölj as av en sådan hänvisning. Med
lemsstatema skall fastställa metoder för hur sådana hän
visningar skall utformas. 

Artikel 8 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 25 mars 1991. 

På rådets vägnar 

R STEICHEN 

Ordförande 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 18 juni 1987 

om godkännande rör avel av renrasiga avelsdjur av nötkreatur 

(87/328/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, 

med beaktande av direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 
om renrasiga avelsdjur av nötkreatur•, i dess lydelse enligt 
förordning EEG nr 3768/852 och särskilt artikel 3 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, och 

med beaktande av följande: 

Direktiv 77/504/EEG var avsett att gradvis liberalisera handeln 
inom gemenskapen med renrasiga avelsdjur av nötkreatur. I 
detta syfte är det nödvändigt med en ytterligare harmonisering 
i fråga om godkännande för avel av sådana djur och deras 
sperma. 

I detta avseende är det nödvändigt att förhindra att nationella 
bestämmelser om godkännande för avel av renrasiga avelsdjur 
av nötkreatur och deras sperma innebär förbud, begränsningar 
eller hinder för handel inom gemenskapen, vare sig det gäller 
naturlig betäckning eller artificiell insemination. 

Det får inte finnas några förbud, begränsningar eller hinder då 
det gäller användningen av renrasiga hondjur av nötkreatur för 
avel. 

Artificiell insemination är en teknik som har stor betydelse för 
att öka användningen av de bästa avelsdjuren och därigenom 
förbättra nötkreatursstarnmen. När den används måste emeller
tid vaJje försämring av arvsaulagen undvikas. Detta gäller 
särskilt avelstjurarna, vars avelsvärde och frihet från ärftliga 
defekter måste kunna garanteras fullt ut. 

1 EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 8. 
2 EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8. 

Det är nödvändigt att göra skillnad mellan å ena sidan ett 
godkännande för artificiell insemination som ges till renrasiga 
tjurar och deras sperma, som genomgått alla de officiella 
prövningar som fastställts för rasen i en medlemsstat, och å 
andra sidan ett godkännande av tjurar och sperma för enbart 
prövning. 

Det är lämpligt att inrätta ett förfarande för att i synnerhet lösa 
sådana svårigheter som kan uppkomma vid bedömningen av 
prövningsresultat 

Bestämmelsen att sperma måste komma från officiellt god
kända stationer som har ansvar för artificiell insemination kan 
ge de nödvändiga garantierna för att det eftersträvade målet 
skall uppnås. 

Det är önskvärt att renrasiga tjurar och deras sperma skall 
kunna identifieras genom blodgruppsundersökning eller någon 
annan lämplig metod. 

Det är lämpligt att vissa organisationer utses för att samarbeta 
vid harmoniseringen av prövningsmetoderna och bedömningen 
av resultaten. 

Mot bakgrund av de särskilda förhållanden som för närvarande 
råder i Spanien och Portugal är det nödvändigt att fastställa ett 
ytterligare uppskov för genomförandet av av detta direktiv. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Om inte annat följer av regler för djurhälsan skall medlemssta
terna säkerställa att det inte finns några förbud, begränsningar 
eller hinder för godkännande av renrasiga hondjur av nöt
kreatur för avel och för godkännande av renrasiga tjurar för 
naturlig betäckning. 
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l. 

Artikel 2 

Bu medlemsstat får inte förbjuda, begränsa eller hindra 

godkännande för officiell prövning av renrasiga tjurar 
eller användningen av deras sperma, inom ramen för den 
kvantitet som godkända organisationer eller föreningar 
behöver för att kunna utföra sådana officiella pröv
ningar, 

godkännande för artificiell insemination inom sitt 
territorium av renrasiga tjurar eller deras sperma om 
tjurarna har godkänts för artificiell insemination i en 
medlemsstat efter prövningar som har utförts enligt 
beslut 86/130/EEG'. 

2. Om tillämpningen av dessa bestämmelser skulle ge 
upphov till tvister, särskilt i fråga om tolkningen av pröv
ningsresultaten, skall de som utfört prövningarna ha rätt att 
begära ettexpertutlåtande. 

Mot bakgrund av expertutlåtandet får beslut om åtgärder fattas 
på begäran av en medlemsstat enligt det förfarande som har 
fastställts i artikel 8 i direktiv 77/504/EEG. 

3. De allmänna reglerna för genomförande av punkt 2 skall 
antas enligt det förfarande som anges i artikel 8 i direktiv 
77/504/EEG. 

Artikel 3 

Medlemsstatema skall se till att vid användningen av renrasiga 
tjurar och deras sperma, enligt artikel 2, identifieringen av 
berörda tjurar sker genom blodgruppsundersökning eller genom 
någon annan lämplig metod som har antagits enligt förfarandet 
i artikel 8 i direktiv 77/504/EEG. 

1 EGT nr L 101, 17.4.1986, s. 37. 

Artikel 4 

Medlemsstatema skall se till art, vid handel inom gemenska
pen, den sperma som avses i artikel 2 är samlad, behandlad 
och lagrad på en officiellt godkänd station för artificiell 
insemination. 

Artikel 5 

Rådet skall på förslag från kommissionen och med kvalificerad 
majoritet utse en eller flera stationer som skall ansvara för 
samarbetet vid harmoniseringen av prövningsmetoderna och 
bedömningen av resultaten. 

Artikel 6 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den l januari 1989. De skall genast underrätta kommissionen 
om detta. 

Spanien och Portugal får emellertid ett ytterligare uppskov på 
tre år för att följa detta direktiv. 

Artikel 7 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 18 juni 1987. 

På rådets vägnar 

P. DE KEERSMAEKER 

Ordförande 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 5 mars 1990 

om godkännande av renrasiga avelssvin för avel 

(90/118/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, 

med beaktande av rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 
december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin1

, 

särskilt artikel 3 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, och 

med beaktande av följande: 

Direktiv 88/661/EEG var särskilt avsett att gradvis liberalisera 
handeln inom gemenskapen med renrasiga avelssvin. Det är 
därförnödvändigt med en ytterligare harmonisering i fråga om 
godkännande av sådana djur för avel. 

Bestämmelserna om godkännande för avel avser såväldjuren 
som deras sperma, ägg och embryon. 

I detta hänseende är det nödvändigt att förhindra att nationella 
bestämmelser om godkännande för avel av renrasiga avelssvin 
samt deras sperma, ägg och embryon, innebär förbud, be
gränsningar eller hinder för handel inom gemenskapen, vare 
sig det gäller naturlig betäckning, artificiell insemination eller 
uttagning av ägg eller embryon. 

Det fär inte finnas några förbud, begränsningar eller hinder för 
avelsarbete med renrasiga suggor eller gyltor, deras ägg eller 
embryon. 

Artificiell insemination utgör en viktig teknik som tillåter en 
ökad användning av de bästa avelsdjuren och därmed en 

1 EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36. 

förbättring av svinraserna. Detta får dock inte medföra att 
arvsanlagen försämras, särskilt inte då det gäller handjuren 
vars avelsvärde och frihet från ärftliga defekter måste knnna 
garanteras. 

Det är nödvändigt att göra skillnad mellan å ena sidan ett 
godkännande för artificiell insemination som ges till renrasiga 
avelssvin och deras sperma, som genomgått alla de officiella 
prövningar som fastställts för rasen i en medlemsstat, och å 
andra sidan ett godkännande för enbart officiell prövning. 

Det är lämpligt att inrätta ett förfarande för att lösa tvister, i 
synnerhet sådana som kan uppkomma vid bedömningen av 
prövningsresultat 

Bestämmelsen att sperma, ägg och embryon skall hanteras av 
officiellt godkänd personal gör att nödvändiga garantier kan 
lämnas för att det eftersträvade målet skall uppnås. 

Mot bakgrund av de särskilda förhållanden som för närvarande 
råder i Spanien och Portugal är det nödvändigt att förutse ett 
ytterligare uppskov för genomförandet av detta direktiv i dessa 
medlemsstater. 

HÄRIGENOM FÖRESKRlVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Medlemsstaterna skall se till att, om inte annat följer av regler 
för djurhälsan, det inte fmns några förbud, begränsningar eller 
hinder för 

godkännande för avel av hondjur, som är renrasiga av
elssvin, 
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godkännande för naturlig betäckning av handjur, som är 

renrasiga avelssvin, 

användning av ägg och embryon från hondjur som är 
renrasiga avelssvin. 

Artikel 2 

En medlemsstat får inte förbjuda, begränsa eller hindra 

godkännande för artificiell insemination inom sill 

territorium av handjur, som är renrasiga avelssvin, eller 
av deras sperma, om djuren har godkänts för artificiell 
insemination i en medlemsstat efter en sådan individ

prövning och avelsvärdering som har utförts enligt 
kommissionens beslut 89/507/EEG1

, 

godkännande för officiell prövning av handjur, som är 

renrasiga avelssvin, eller användning av deras sperma 
inom ramen för den kvantitet som krävs för den individ
prövning och avelsvärdering som skall utföras av 

officiellt godkända föreningar eller organisationer enligt 

beslut 89/507/EEG. 

2. Om tillämpningen av bestämmelserna i punkt l skulle ge 
upphov till tvister, särskilt i fråga om tolkningen av pröv

ningsresultaten, skall de som utfört prövningarna ha rätt att 
begära ett expertutlåtande. 

Mot bakgrund av expertutlåtandet får beslut om åtgärder fattas 

på begäran av en medlemsstat enligt det förfarande som 
fastställs i artikel 4. 

3. De allmänna reglerna för genomförandet av punkt 2 skall 

antas enligt förfarandet i artikel 4. 

1 EGT nr L 247, 23.8.1989, s. 43. 

Artikel 3 

Medlemsstatema skall se till att, om inte annat följer av regler 
för djurhälsan, sperma, ägg och embryon som marknadsförs 
skall samlas, behandlas och lagras på en officiellt godkänd 
station eller av officiellt godkänd personal. 

Artikel 4 

Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall följas 
skall permanenta avelskommitten, upprättad genom beslut 
77/505/EEG2 fatta beslut enligt de regler som fastställs i 
artikel 11 i direktiv 88/661/EEG'. 

Artikel 5 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den 1 januari 1991. De skall genast underrätta kommissionen 
om detta. 

Spanien och Portugal får emellertid ett ytterligare uppskov på 
tvä år för all följa detta direktiv. 

Artikel6 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 1990. 

Pd rådets vägnar 

J. WALSH 

Ordförande 

1 EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 11. 
3 EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36. 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 5 mars 1990 

om godkännande av hybridavelssvin för avel 

(90/119/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETIA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, 

med beaktande av rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 
december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin1, 

särskilt artikel 8 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, och 

med beaktande av följande: 

Direktiv 88/661/EEG var särskilt avsett att gradvis liberalisera 
handeln inom gemenskapen med hybridavelssvin. Det är därför 
nödvändigt med en ytterligare harmonisering då det gäller 
godkännande av sådana djur för avel. 

Bestämmelserna om godkännande för avel avser såväl djuren
som deras sperma, ägg och embryon. 

I detta hänseende är det nödvändigt att förhindra att nationella 
bestämmelser om godkännande för avel av hybridavelssvin 
samt deras sperma, ägg och embryon innebär förbud, be
gränsningar eller hinder för handel inom gemenskapen, vare 
sig det gäller naturlig betäckning, artificiell insemination eller 
uttagning av ägg eller embryon. 

Det får inte fmnas några förbud, begränsningar eller hinder för 
avelsarbete med galtar och suggor som är hybridavelssvin, 
eller med deras sperma, ägg och embryon. 

Bestämmelsen att sperma, ägg och embryon skall hanteras av 
officiellt godkänd personal gör att nödvändiga garantier kan 
länmas för att det eftersträvade målet skall uppnås. 

Mot bakgrund av de särskilda för hällanden som för närvarande 
råder i Spanien och Portugal är det nödvändigt att förutse ett 
ytterligare uppskov för genomförandet av detta direktiv i dessa 
medlemsstater. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Medlemsstatema skall se till att, om inte annat följer av regler 
för djurhälsan, det inte finns några förbud, begränsningar eller 
hinder för 

godkännande för avel av hondjur, som är hybridavels
svin, 

1 EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36. 

godkännande för naturlig betäckning av handjur, som är 
hybridavelssvin, 

godkännande för artificiell insemination av handjur, som 
är hybridavelssvin, och vars linje varit föremål för 
individprövning och avelsvärdering, 

användning av sperma från sådana djur som avses i 
tredje strecksatsen, 

godkännande för officiell prövning av handjur, som är 
hybridavelssvin, eller användning av deras sperma inom 
ramen för den kvantitet som krävs för den individ
prövning och avelsvärdering som skall utföras, 

användning av ägg och embryon från bondjur som är 
hybridavelssvin. 

Artikel 2 

Medlemsstatema skall se till att, om inte annat följer av regler 
för djurhälsan, sperma, ägg och embryon som marknadsförs 
skall samlas, behandlas och förvaras på en officiellt godkänd 
station eller av officiellt godkänd personal. 

Artikel 3 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktivsenast 
den 1 januari 1991. De skall genast underrätta kommissionen 
om detta. 

Spanien och Portugal får emellertid ett ytterligare uppskov på 
två år för att följa detta direktiv. 

Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 5 mars 1990. 

På rådets vägnar 

J. WALSH 

Ordförande 
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KOMMISSIONENS BESLUT 

av den 10 maj 1990 

om villkor för godkännande för avel av renrasiga avelslår och avels getter och för 

användning av deras sperma, ägg eller embryon 

(90/257 !EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR 
FATfAT DETIA BESLUT 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, 

med beaktande av rådets direktiv 89/361/EEG av den 30 maj 
1989 om renrasiga avelsfår och avelsgetter1

, särskilt artikel 4 
i detta, och 

med beaktande av följande: 

Direktiv 891361/EEG är avsett att gradvis liberalisera handeln 
inom gemenskapen med renrasiga avelsfår och avelsgetter. I 
samband härmed är det nödvändigt med en ytterligare harmo
nisering i fråga om godkännande för avel av sådana djur samt 
deras sperma, ägg och embryon. 

Bestämmelserna om godkännande för avel avser såväl djuren 
som deras sperma, ägg och embryon. 

Det bör fastställas att sperma, ägg och embryon endast får 
hanteras av officiellt godkänd personal för att ge full garanti 
för att det eftersträvade målet skall uppnås. 

De åtgärder som fastställs i detta beslut överensstämmer med 
det yttrande som avgetts av Ständiga kommitten för hus
djursavel. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Alla renrasiga och stambokförda avelsfår och avelsgetter, 
handjur eller hondjur, skall godkännas för avel om inte annat 
följer av artikel 2. 

Artikel 2 

l. Handjur, som är renrasiga avelsfår eller avelsgetter, skall 
godkännas för artificiell insemination och användning av 

1 EGT nr L 153, 6.6.1989, s. 30. 

deras sperma om de har genomgått individprövning och 

avelsvärdering enligt kommissionens beslut 90/256/EEG2
• 

2. Handjur, som är renrasiga avelsfår eller avelsgetter skall 

godkännas för officiell prövning och användning av deras 

sperma inom ramen för de kvantiteter som krävs för deras 
individprövning och avelsvärdering enligt beslut 90/256/EEG. 

3. Hondjur, som är renrasiga avelsfår eller avelsgetter skall 

godkännas för avel och för användning av deras ägg och 
embryon. 

Artikel 3 

Sperma, ägg och embryon skall samlas, behandlas och förvaras 
på en officiellt godkänd station eller av officiellt godkänd 
personal. 

Artikel 4 

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 10 maj 1990. 

Pd kommissionens vägnar 

Ray MAC SHARRY 

Ledamot av kommissionen 

2 EGT nr L 145, 8.6.1990, s. 35. 
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3701.0524/S 

Europeiska gemenskapemas officiella tidning 

RÅDETS DIREKTIV 
av den 23 november 1970 

om fodertillsatser 

(70/524/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

Nr L 270/1 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande, 

och med beaktande av följande: 

Husdjursproduktion intar en mycket viktig plats inom jordbruket i Europeiska ekonomiska gemenskapen och tillfredsställande resultat 
är till stor del beroende av att lämpligt foder av god kvalitet används. 

Det är väsentligt att det finns regler beträffande foder för att jordbrukets produktivitet skall kunna öka. 

Det blir allt vanligare att djurfoder innehAUer tillsatser. 

l den mAn medlemsstaterna har fastställt bestämmelser för fodertillsatser, i lagar eller andra författningar, skiljer dessa sig !t när det 
gäller de 

EGT nr C 135, 14.12.1%8, s. 20. 

29 321232Q LIITE Pri. 
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grundläggande principerna. Därav följer att de direkt päverkar upprättandet av en fungerande gemensam marknad och att de därför 
bör harmoniseras. 

l allmänhet avses med tillsatser sädana ämnen som förbättrar både de fodervaror som de ingår i och produktionen av husdjur. 
Antibiotika bör därför också betraktas som en tillsats, eftersom de vid användning i små mängder har en fysiologisk näringsmåssig 
effekt, även om de vid användning i stora mängder har en medicinsk effekt. 

Dessa ämnen får inte användas i foder med huvudsyfte att diagnostisera, behandla eller förebygga sjukdom. likväl bör de tillåtas 
om de enbart har till syfte att förbättra fodret genom att motverka näringsbrist 

Vidare bör vissa rent medicinskt verksamma substanser som t.ex. koccidiostatika i en första etapp betraktas som en fodertillsats, 
eftersom de flesta medlemsstaterna har använt dem för allmänprofylax, särskilt vid uppfödning av fjäderfå. Detta kommer emellertid 
att prövas närmare om ett direktiv om läkemedel i foder kommer att utarbetas. 

Den grundläggande principen för reglerna på det här området måste vara att endast sädana tillsatser som namnges i detta direktiv 
får finnas i foder och endast på de villkor som fastställs i direktivet samt att sädana tillsatser, med vissa angivna undantag, inte får 
användas 

29 321232Q LIITE Sek. 
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pl nlgot annat sätt för utfodring av djur. 

Det är därför nödvändigt att säkerställa att när tillsatser tillåts skall de ha en gynnsam effekt på foderegenskaperna eller på 
produktionen av husdjur. De får inte medföra fara för djurs eller människors hälsa eller vara till skada för konsumenterna. Med 
förbehåll för de angivna undantagen är det tillrådligt att undersöka om sådana tillsatser nu får användas för behandling eller 
förebyggande av sjukdomar eller om det fortfarande fmns allvarliga skäl att begränsa deras användning till medicinska eller veterinära 
ändamål. 

På grund av de särskilda förhållandena i vissa medlemsstater, framför allt på grund av deras olika system för utfodring av djur, är 
det i vissa fall nödvändigt att tillåta avvikelser från ovannämnda principer i en utsträckning som kan accepteras med hänsyn till djurs 
och människors hälsa. 

Medlemsstaterna skall också fortsättningsvis ha befogenhet att temporärt förbjuda användningen av vissa tillsatser eller att sänka de 
högsta tillåtna halterna om djurs eller människors hälsa äventyras. Medlemsstaterna bör emellertid inte kunna använda sig av den 
befogenheten för att hindra de olika varornas fria rörlighet. 

Det bör fastställas att foder som innehåller tillsatser skall märkas särskilt så att användaren kan upplysas om tillsatsens art och 
skyddas mot bedrägeri. Denna bestämmelse berör särskilt tillskottsfoder som innehåller högre halt av vissa tillsatser. 

Gemenskapens regler bör inte gälla för foder som är avsedda för export till tredje land, där i allmänhet andra regler tillämpas. 

För att säkerställa att de krav som fastställts för tillsatser uppfylls vid marknadsföringen, skall medlemsstaterna se till att lämpliga 
kontroller införs. 

Foder som uppfyller dessa krav är endast underkastade de begränsningar i marknadsföringen som fastställs i detta direktiv. 

För att underlätta genomförandet av detta direktiv skall ett förfarande tillämpas som upprättar ett nära samarbete mellan 
medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkommitten. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Detta direktiv skall lillämpas p1 fodertillsatser. 

Artikel 2 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall följande definitioner gälla: 

a) 1illsats: ämne som när det ingår i foder kan plverka fodrets egenskaper eller busdjursproduktionen. 

b) Foder: organiska eller oorganiska ämnen, som används enskilt eller i blandningar, med eller utan tillsatser, för utfodring av djur. 

c) Dagsbehov (dngsgiva): den genomsnittliga totala mängd foder, med en vattenhalt p112 procent, som ett djur av en viss art, 
Udersklass och avkastning behöver per dag för att täcka hela sitt behov. 

d) He/foder: foderblandning som p1 grund av sin sammansättning täcker dagsbehovet. 

e) Tulskottsfoderblandning: foderblandning som bar ett högt innehAll av vissa ämnen, men som p1 grund av sin sammansättning 
endast täcker dagsbehovet om det används tillsammans med annat foder. 

f) Premix (förblandning): koncentrat av fodertillsatser som är avsett för industriell tillverkning av foderblandningar. 

Artikel 3 

l. Medlemsstatema skall föreskriva att endast s!dana fodertillsatser som finns upptagna i bilaga l får blandas in i foder och endast 
p1 de villkor som anges där. Dessa tillsatser får inte användas p1 n5got annat sätt för att utfodra djur. 

2. Högsta och lägsta halt som anges i bilaga l gäller helfoder. 

3. Blandning av tillsatser som anges i detta direktiv skall tillätas i foder endast om tillsatserna är fysiskt och kemiskt förenliga med 
hänsyn till de eftersträvade effekterna. 
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4. Ett anllbiotikum (bilaga l A och bilaga 2 A) fh bara blandas med ett enda antibiotikum av annan typ såvida inte den blandning 
som skall framställas redan finns i bilagorna. Beståndsdelarna behöver inte tillhöra samma kemiska grupp. Den högsta tilllina nivån 
för valje beståndsdel skall vara den som fastställs i detta direktiv, minskad till en niv! som är proportionell till dess procentsats i 
blandningen. 

5. Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser (bilaga l D och bilaga 2 B) fh inte blandas med varandra om inte 
blandningen redan finns upptagen i bilagorna. 

6. Medlemsstatema fh i experimentellt eller vetenskapligt syfte medge avvikelser från bestämmelserna i punkterna l, 3, 4 eller 5 
under förutsättning att det finns tillräcklig officiell kontroll. 

7. Med avvikelse från punkt l f!r medlemsstaterna, under en femlirsperiod efter anmälan av detta direktiv, p! sitt eget territorium 
höja den bögsta till!tna nivån av antibiotika (bilaga l A), med undantag för tillsatserna E 709, E 711 och E 712, enligt följande: 

A Oleandomycin, upp till 25 ppm av belfodret 

a) för fjäderfä, med undantag för ankor och gäss, fr!n !däckningen till slutet av den fjärde veckan, 

b) för svin, från födelsen till slutet av den åttonde veckan, 

B. Alla övriga antibiotika, upp till 50 ppm av belfodret 

a) för fjäderfä, med undantag för ankor och gäss, från !däckningen till slutet av den fjärde veckan, 

b) för kalvar, lamm och killingar, från födelsen till slutet av den sextonde veckan, 

c) för svin, från födelsen till slutet av den åttonde veckan, 

d) för pälsdjur. 

Artikel 4 

l. Med undantag frlln vad som sägs i artikel 3.1 fh medlemsstaterna inom sitt territorium tillåta användningen av följande tillsatser: 

a) Under en fernårsperiod efter anmälan av detta direktiv, tillsatser som tillhör andra grupper än de som är upptagna i bilaga l, 
förutsatt att prover visar att villkoren i artikel 6.2 
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A är uppfyllda. Denna avvikelse skall inte gälla tillsatser med hormonell eller anunormonell verkan. 

b) Under en femArsperiod efter anmälan av detta direktiv, tillsatser som finns upptagna i bilaga 2, förutsatt att prover visar att 
villkoren i artikel 6.2 A är uppfyllda. 

c) Urea för fullvuxna idisslare, förutsatt att prover visar att villkoren i artikel 6.2 A är uppfyllda. 

d) Molybden, upp till 2,5 ppm av helfodret. 

e) Selen, upp till 0,5 ppm av helfodret. 

f) Sackarin. 

2. Medlemsstatema skall inom tv! m!nader underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla åtgärder som vidtagits enligt 
punkt 1 och överlämna de handlingar som de anser motivera ett tillstånd. 

Artikel 5 

Inom rimlig tid efter det att en medlemsstat tillåtit en tillsats enligt artikel 4.1 a skall kommissionen överväga om tillsatsen, med 
hänsyn till bestämmelserna i artikel 6, skall tas upp i bilaga 1 eller om tillstAndet skall !terkallas. Kommissionen skall förelägga r!det 
lämpliga förslag och r!det skall fatta sitt beslut enligt föreskrifterna i artikel 6. 

Artikel 6 

1. lUdet skall, efter förslag fr!n kommissionen och mot bakgrund av vetenskapliga och tekniska kunskaper 

- fastställa kriterier för renhet hos de tillsatser som omfattas av detta direktiv, 

- fatta beslut om eventuella ändringar i bilaga l. 

2. När r!det gör ändringar i bilaga 1 skall följande principer tillämpas; 

A En tillsats f!r bara tas upp i bilaga 1 om följande omständigheter föreligger: 

a) Tillsatsen har vid inblandning i foder en gynnsam effekt på fodrets egenskaper eller husdjursproduktionen. 
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b) Inom den tillätna niv!n i fodret medför inte tillsatsen n!gon fara för djurs eller människors hälsa och är inte till skada för 
konsumenterna pli grund av att egenskaperna i animalieprodukterna förändras. 

c) Tillsatsens art och dess niv! i fodret kan kontrolleras. 

d) Inom den tillätna niv!n i fodret kan tillsatsen inte användas för behandling eller förebyggande av djursjukdomar. Detta villkor 
gäller inte för sädana tillsatser som tas upp i bilaga l D. 

e) Viktiga skäl som rör människors eller djurs hälsa gör att dess användning inte behöver begränsas till medicinska eller 
veterinära ändam!I. 

B. En tillsats skall strykas fr!n bilaga l om nlgot av de villkor som tas upp under A inte längre är uppfyllt. 

Artikel 7 

1. Om nlgon av de tillsatser som tas upp i bilaga l och som används i foder, eller om den högsta niv! som angivits för en slidan 
tillsats kan medföra fara för djurs eller människors hälsa flr en medlemsstat i högst fyra månader tillfälligt dra in tillst!ndet att 
använda denna tillsats eller sänka den fastställda högsta niv!n. Den skall genast underrätta kommissionen, som skall rådgöra med 
medlemsstaterna inom Ständiga foderkommitten, upprättad genom rådets beslut av den 20 juli 19701• 

2 Rådet skall, på förslag av kommissionen, enhälligt och utan dröjsm!I fatta beslut om eventuell ändring av bilaga l och skall i 
sl fall anta nödvändiga ändringar genom direktiv. R!det får ocks! med kvalificerad majoritet och p! förslag av kommissionen vid 
behov förlänga den period som anges i punkt l med högst ett !r. 

Artikel 8 

Medlemsstaterna skall kräva att tillskottsfoder, efter utspädning enligt anvisning, inte får inneh!lla högre halter av de tillsatser som 
anges i detta direktiv än de som fastställts för helfoder. 

Artikel 9 

1. Medlemsstatema skall kräva att haltema av antibiotika (bilaga l A), 

EGT nr L 170, 3.8.1970, s. l. 
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antioxidanter (bilaga l B), koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser (bilaga l D), D-vitaminer (bilaga l H, m 
l) och spårelement (bilaga l l) i tillskottsfoder och premixer endast lar överskrida de högsta halter som fastställts för helfoder om 
det gäller 

a) fodertillsatsvaror som levererats till tillverkare av foderblandningar eller till deras leverantörer, 

b) tillskottsfoder som en medlemsstat tillåtit för användning på villkor att halten av antibiotika, D-vitaminer eller spårelement inte 
är mer än fem gånger högre än den fastställda högsta halten, 

c) tillskottsfoder som är avsett för vissa djurarter och som en medlemsstat, inom sitt territorium och på grund av särskilda 
utfodringssystem, tillåter för användning på villkor att halten inte överskrider 

- l 000 ppm, för antibiotika, 

- fem gånger den fastställda högsta halten, för antioxidanter, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser, 

- 200 000 IF./kg, för D-vitaminer. 

Denna bestämmelse skall inte tillämpas på tillstånd som medgivits enligt b. 

2 Ett tillstånd enligt punkt l b eller c får endast lämna.~ om fodret har en särskild sammansättning (t.ex. av proteiner eller mineraler) 
som i praktiken säkerställer att den halt för tillsatser som fastställts för helfoder inte överskrids och att fodret inte används för andra 
djurarter än de för vilka det var avsett. Om tillstånd skall ges för sådant foder avgörs efter samråd mellan medlemsstaterna och 
kommissionen inom ständiga foderkommitten. 

Artikel lO 

l. Medlemsstatema skall kräva att foder som innehåller någon av de tillsatser som förtecknas nedan endast får släppas ut på 
marknaden om tillsatsen anges, antingen direkt på förpackningen eller på en etikett med följande uppgifter: 

a) Antibiotika: typ, halt och sista garantidatum för angiven halt. 

b) Antioxidanter: typ. 

c) Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser (bilaga l D): typ, halt och villkor för användning enligt vad som 
anges i bilagan. 
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d) Färgämne, inklusive pigment, som tas upp i bilaga l F, nr 2: typ. 

e) Vitamin A, D och E: typ, halt och sista garantidatum för angiven halt. 

f) Koppar: halten uttryckt som OJ, om den överskrider 50 ppm. 

g) Tillåtna tillsatser enligt artikel 4.1 a: typ och halt. 

Vid hänvisning till dessa tillsatser skall gängse terminologi användas. 

2. Om det gäller bulkgods får de uppgifter som anges i punkt l lämnas i en handling som är fästad vid varorna. 

3. Om det finns spårelement, andra vitaminer än A, D och E, provitaminer eller andra liknande aktiva substanser får detta anges 
om mängderna av dessa substanser kan fastställas med officiella analysmetoder. l sådana fall skall följande uppgifter lämnas: 

a) För spårelement: typ och halt. 

b) För övriga tillsatser: typ, halt och sista garantidatum för angiven halt. 

4. Vatje hänvisning till tillsatser i annan form än den som anges i detta direktiv skall förbjudas. 

Artikel 11 

l. Medlemsstatema skall kräva att tillskottsfoder som innehMler tillsatser som överskrider de högsta halter som fastställts för helfoder 
endast får släppas ut på marknaden om förpackningen 

a) är märkt med orden "tillskottsfoder" och anger fodertyp, 

b) har en bruksanvisning och dessutom följande instruktion: 

"Detta foder får endast användas till... ... (djurart och åldersklass) .... högst ... gram per kilo dagsgiva." 

Dessa uppgifter skall stämma överens med bestämmelserna i bilaga l. Denna bestämmelse skall inte tillämpas på fodertillsatsvaror 
som levererats till tillverkare av foderblandningar eller till deras leverantörer. 

2 Den instruktion som avses i punkt l b skall formuleras så att tillsatserna 
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inte överskrider den högsta nivå som fastställts för helfoder, om instruktionen följs på rätt sätt. 

Artikel 12 

Om foder marknadsförs i andra medlemsstater skall de uppgifter som avses i artiklarna 10 och 11 lämnas p! minst ett av motta
garlandets officiella spr!k. 

Artikel 13 

I fråga om förekomst eller frånvaro av tillsatser och i fråga om märkning skall medlemsstaterna se till att foder som uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv inte underkastas andra begränsningar i marknadsföringen än de som fastställs i detta direktiv. 

Artikel 14 

Medlemsstaterna skall se till att animalieprodukterna inte underkastas några begränsningar i marknadsföringen p! grund av 
tillämpningen av detta direktiv. 

Artikel15 

Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att foder som släpps ut på marknaden genomgått officiell kontroll, 
åtminstone genom stickprov, för att konstatera att de villkor som fastställs i detta direktiv verkligen har uppfyllts. 

Artikel 16 

Detta direktiv skall inte tillämpas på foder som visas, genom lämpliga uppgifter, vara avsett för export till tredje land. 

Artikel17 

Medlemsstatema skall inom två år efter anmälan sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 18 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utiardat i Bryssel den 23 november 1970. 

På rådets vägnar 

W. SCHEEL 

Ordförande 



BILAGA l 

EEG-nr Tillsatser 
Kemisk fonnel, Djurart 

beskrivning 

A. Alltibiotika 

E700 Zinkbacitracin c..a,.,o,,N,,SZn Fjäderfä 
(utom ankor, gäss och värphöns) 

Antibiotika av polypeptider med Kalvar 
12 - 20 % zinkinnehåll 

Lamm och killingar 

Svin 

Pälsdjur 

E 701 Tetracyklin C,H,OaN2 • HCI Fjäderfä, 
(uttr som hydroklorid) (utom ankor, gäss och värphöns) 

Kalvar 

Svin 

E 702 Klortetracyklin C,llz,OaN2CI · HCI Fjäderfä 
( uttr som hydroklorid) (utom ankor, gäss och värphöns) 

Ugsta Högsta 

Maximillder inncblll inneblll 

ppm av belfoder 

10 veckor 5 20 

6 månader 5 20 

- 5 80 

6 minader 5 20 

- 5 80 

6 månader 5 20 

- 5 80 

- 5 20 

10 veckor 5 20 

6 minader 5 20 

- 5 80 

6 månader 5 20 

- 6 80 

10 veckor 5 20 

ÖVriga bestimmeiBer 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 
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EEG-nr nllsatser 
Kemisk formel, 

Djurart 
beskrivning 

E 702 Kalvar 
(forts) 

Lamm och killingar 

Svin 

Plisdjur 

E 703 Oxytetracyklin C,H,..O.N1 • HCI Fjäderft 
(uttr som hydroklorid) (utom ankor, gäss och värphöns) 

Kalvar 

Lamm och killingar 

Svin 

Pälsdjur 

E 704 Oleandomycin C,,H.,O"N (bas) Fjäderft 
Amakrolid antibiotika (utom ankor, gäss och värpböns) 

Svin 

Ugsta HGgsta 

MaximiMder innehlll innehlll 

ppm •• belfoder 

6 månader 5 20 

- 5 80 

6 månader 5 20 

- 5 80 

6 månader 5 20 

- 5 80 

- 5 20 

10 veckor 5 20 

6 månader 5 20 

- 5 80 

6 månader 5 20 

- 5 80 

6 månader 5 20 

- 5 80 

- 5 20 

10 veckor 2 10 

6 månader 2 10 

övriga bestlmmelser 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 
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EEG-nr Tillsatser 
Kemisk formel, 

Djurart 
beskrivning 

E 705 Penicillin G kalium' C,.,H,.KN20 4S Fjäderfä 
(utom ankor, gäss och värphöns) 

E706 Penicillin G natrium C16H,.NaH20 4S 

E 707 Penicillin G prokain1 c,.H,.N,o,s · HzO 

E 708 Penicillin G bensatin C..JI.sN.OsSz Lamm och killingar 

Svin 

Pälsdjur 

E 709 Penicillin G (natrium, a) C16H,.NaN,O,S } Kalvar 
prokain) - streptomycin Cz.H,.N.o,s · HzO 
(blandning: 3 delar (a) b) C,1H390 12N7 
penicillin G-(natrium, Lamm och killingar 
prokain) och 7 delar (h) strep-
tomycin 

Svin 

Pälsdjur 

Samma proportioner som för Penicillin G - natrium: 
l ppm penicillin G - Na eller - K = 1,66 ppm penicillin G prokain = 1,66 IFJkg. 

Ugsta Högsta 

MaximiMder Innebill innebill 

ppm av belfoder 

10 veckor 5 20 

6 månader 5 20 

- 5 80 
6 månader 5 20 

- 5 80 

6 mlnader 5 20 

6 mlnader 5 20 
- 5 80 

6 månader 5 20 
- 5 80 

6 mlnader 5 20 
- 5 80 

- 5 20 

ÖVriga bcstimmelser 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 
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EEG-nr Tillsatser 
Kemisk formel, 

Djurart beskrivning 

E 710 Spiramycin I C4,H,10 15N2 } fi!iderfä 
ll C47H.o016Nz (bas) (u1om ankor, gäss och värphöns) 
ill C.,.H.20 1.Nz 
Makrolid antibiotika 

l Kalvar 

l l Lamm och killingar 

l 
j Svin 

i 

l Pälsdjur 

: 
Virginiamycin 

i 
E711 I <;.,H35N307 } :Fjäderfä 

Il c.,H,,N,o,. \(utom ankor, gäss och värphöns) l Svin 

E 712 flavomycin c,.H124N60.J' l Fjäderfä l (utom ankor, gäss och värphöns) 

~Kalvar 

!.svin 

l 
l ciilsdjur 
' 

Ugsta Högsta 

Maximillder innebill innebill 

ppm av belfoder 

10 veckor 5 20 

6 mlnader 5 20 

- 5 80 

6 mlnader 5 20 

- 5 80 

6 mlnader 5 20 

- 5 80 

- 5 20 

10 veckor 5 20 

6 mlnader 5 20 

10 veckor 0,5 20 

6 mlnader 6 16 

- 8 16 

6 mlnader l 20 

- 10 25 

- 2 4 

ÖVriga bestlmmelser 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 

Endast mjölknäringar 
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EEG-nr Tillsatser 
Km>isk fonnel, 

beskrivning 

B. Antloxidanter 

l. Alla ämnen som är tilllina 
enligt gemenskapens regler 
om skydd mot oxidering av 
foder 

E 321 a) Butylhydroxitoluen 
(BHf) 

b) ÖVrigt 

E 322 2. Eloxikin 

C. Arom- ocb smakämnen 

Alla naturliga produkter och 
motsvarande syntetiska produk-
ter 

D. Kocddlostatika ocb andra 
medicinskt verksamma sub-
stanser 

E 750 Amprolium 1-[(4-Amino-2-
propyl-5-pyrimi-
dinyl) metyl]-2me-
tyl-pyridiniumklorid 

E 751 Amproliumetopabat (blandning: a) 1-[~-Ami-
25 delar (a) amprolium och 1,6 no- -propyl-5-
delar (b) etopabat) pyrimidiny l) 

metyl]-2-me-
tyl-pyri-
diniumklorid 

b) 4-Acetamido-
-2-etoxiben-
zoesyremetyles-
ter 

Ugsta Högsta 

Djurart Maximillder innehAll innebAll 

ppm av belfoder 

- - 150 

l 100 

- - 150 

- - -

fjiderta - 62,5 125 

Höns, kalkoner och pärlhöns - 66,5 133 

ÖVriga bestlmmelser 

Gemenskapsvillkor för 
dessa ämnen skall 
vara uppfyllda 

Fär ej användas till värpfärdiga djur 
och inte heller de sista 3 dagarna 
före slakt 

Fär ej användas till värpfärdiga djur 
och inte heller de sista 3 dagarna 
före slakt 
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EEG-or Tillsatser 
Kemisk formel, 

beskrivning 

E752 Dinitolmid (001') 3,5-Dinitro-2toluamid 

E 753 Biquinate 

E. Emulgeringsmedel 

Alla ämnen som är godkända 
enligt gemenskapens regler för 
livsmedel 

F. Färgämnen oc:b -pigment 

l. Karotenoider och xan-
to fyller: 

E 160 c Kapsantio C.JI..03 

E 160 e Beta-apo-8'-karotenal C;.H..O 

E 160 f Beta-apo-8'-karotensy- <;,H..O, 
raetylester 

E 161 b Lutein C.Jlsa01 

E 161 c Kryptoxantin C ..,H,. O 

E 161 e Violaxantin C.Jls.O 

E 161 g Kantaxantin C.Jis,01 

E 161 h Zeaxantin C.JI..02 

Ugsta Högsta 

Djurart Maximillder innebAll iooehm 

ppm av belfoder 

Fjäderfil - 62,5 125 

Slaktkycklingar - 82,5 82,5 

- - -

Fjäderfil - - 80 
(totalt) 

ÖVriga beslimmetser 

Flr ej användas till värpfärdiga 
djur och inte heller de sista 3 da-
gama före slakt 

Flr ej användas till värpfärdiga 
djur och inte heller de sista 3 da-
gama före slakt 

Gemenskapens villkor för dessa 
ämnen skall vara uppfyllda 

Gemenskapens villkor för färgning 
av foder skall vara uppfyllda 
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EEG-nr 

E400 

E401 

E404 

E410 

E411 

E412 

E 415 

E416 

E440 

nusaller 
Kemisk fonnel, 

Djurart MaximiMder 
beskrivning 

2. Alla övriga ämnen som år -
tilldilla som färgämnen i 
gemensfrapen 

G. Stabiliseringsmedel 

Algiosyra 

Natriumalginat 

Kalciumalginat 

Agar 

Karragenan 

Johannesbrödkärnmjöl 

Dragan t 

Gummi arabicum 

Pektiner 

Ugsta Högsta 
innehlll innehlll ÖVriga bestimmelscr 

ppm av helfoder 

- - Flr endast användas i djurfoder 

a) som framställts av 
i) livsmedelsavfall 
ii) spaonmll el maniokmjöl 

som denaturerats med 
tillåtna röda färgämnen 
eller 

iii) andra basämnen som de-
naturerats med tillltna 
medel eller som färgats 
under den tekniska förbe-
redelse som görs för att 
ämnena skall kunna iden-
tifieras under tillverk-
niogsprocesseo, och 

b) som uppfyller de villkor som 
gemeoskapen faststillt för 
dessa ämnen 
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EEG-nr Ttllsatscr Kemisk fonnel, 
Djurart beskrivning 

H. Vitaminer, provitaminer och 
kemiskt vii definierade im-
nen med Hkartad verkan 

E670 l. Vitamin 0 1 Svin 

Smlgrisar 

Nötkreatur 

Flr och lamm 

Kalvar 

Hästar 

övriga arter 
(utom fjäderfä) 

E671 Vitamin o, Svin 

Smågrisar 

Nötkreatur 

Flr och lamm 

Kalvar 

Hästar 

Värphöns 

övriga fjäderfä 

ÖVriga arter 

2. Alla ämnen i gruppen utom 
vitamin D 
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.... .... 
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N .... 
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Maximillder 
Högsta inneblll av lE per övriga bestimmelaer 
kg belfoder eller per dag 

- 2000 

- 10 000 Endast mjölknäringar 

- 4000 

- 4 000 

- 10 000 Endast mjölknäringar 

- 4000 

- 2000 

- 2000 

- 10 000 Endast mjölknäringar 

- 4 000 

- 4 000 

- 10 000 Endast mjölknäringar 

- 4 000 

- 3 000 

- 2000 

- 2000 

- -

Samti-
dig 
anvll.nd-
Ding av 
vitamin 
o, 
förbju-
den 

Samti-
dig 
anvll.nd-
Ding av 
vitamin 
o. 
förbju-
den 

Samti-
dig 
anvll.nd-
ning av 
vitamin 
o, 
förbju-
den 
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EEG-nr Ämne Tillsatser 

I. Spirelemeat 

El Järn- Fe 

Järn (II) furnarat 

Järn (II) citrat, bexahydrat 

Järn (II) karbonat 

Järn (II) klorid, tetrahydrat 

Järn (III) klorid, bexahydrat 

Järn (II) sulfat, beptabydrat 

E2 Jod- l 

Kalciumjodat, bexabydrat 

Kaliumjodat, vattenfri 

Natriumjodid 

Kaliumjodid 

E3 Kobolt- Co 

Kobolt(II) acetat, tetrahydrat 

Basiskt kobolt (Il) karbonat, rnonohydrat 

Kobolt (II) klorid, hexahydrat 

Kobolt (II) sulfat, beptabydrat 

Kobolt (II) sulfat, rnonobydrat 

Kobolt (II) nitrat, bexahydrat 

E4 Koppar- Cu 

Koppar (II) acetat, rnonobydrat 

Kemisk formel 

FeC4lJ.01 

Fe3(c.H.07), • 6lJ.O 

FeCO, 

FeQ1 ·4H10 

FeQ3 • 6H10 

FeSo, · 1H10 

Ca(I03), • 6H10 

Ca(l03) 1 

N al 

Kl 

Co(CH,COO), · 4H10 

2 CoC03 • 3 Co(OH)1 • lJ. O 

eoa, · 6 H.O 

CoS04 • 7 H10 

eoso, · lJ.O 

Co(N03), • 6 H.O 

Cu(CH3COO), · lJ.O 

Högsta innchlll av imnct i ppm av 
helfodret 

l 250 (totalt) 

40 (totalt) 

10 (totalt) 

Svin: 125 (totalt) 
ÖVriga djurarter: 
50 (totalt) 
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EI!G-nr Änme Tillsaller 

E4 Basiskt koppar (II) karbonat, monohydrat 
(forts) 

Koppar (II) klorid, dihydrat 

Koppar (II) oxid 

Koppar (II) sulfat, pentahydrat 

ES Mangan- Mo Mangan (Il) karbonat 

Mangan (Il) klorid, tetrahydrat 

Manganvätefosfat, trihydrat 

Mangan (II) oxid 

Mangan (III) oxid 

Mangan (II) sulfat, tetrahydrat 

Mangan (II) sulfat, monohydrat 

E6 Zink- Zn 

Zinklaktat, trihydrat 

Zinkacetat, dibydrat 

Zinkkarbonat 

Ziokklorid, monohydrat 

Zinkoxid 

Zinksulfat, heptahydrat 

Zinksulfat, monohydrat 

Kemisk formel 

CuCO, · CU(OH). · H.O 

cua,. 2 H.O 

CuO 

CUSO, · 5 H.O 

MnCO, 

MnCI, · H.O 

MnHPO, · 3 H.O 

MnO 

MR, O, 

MnS04 • 4 H.O 

MnSO, · H.O 

Zn(C,H,O,), · 3 H.O 

Zn(CH, · COO), · 2 H.O 

ZnCO, 

ZnCI, · H.O 

ZnO 

ZnSO, · 7 H.O 

ZnS04 • H.O 

Höt!sta ilmcblll av lnmet i ppm av 
belfodret 

250 (totalt) 

250 (totalt) 
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BILAGA II 

Nr 1lllsatser Kemisk funne~ beskriVDiDg 

A Antibiotika 

1 Manganbacitracin C66H1030 16N,,SM Polypeptid-mangankomplex 

2 Erytromycin C,fio70,.N (bas), makrolider 

3 Hygromycin B C,H,.O,oN1 

4 Neomycin Cz,H,.011N6 

5 Soframycin Molekylvikt 1 400 - 1 500 

6 Tylosin C45H,.O, (bas) makrolider 

B. Koccldiostatika och andra 
medicinskt verksamma 
substanser 

1 De kokinat C,.H,05N 
Decyloxi-6-etoxi-7-hydroxi-4-kinolinetyl-karboxilat-3 

2 Dimetridazol 1,2-Dimetyl-5-nitroimidazol 

3 Aminitrozol 2-Acetylamioo-5-nitroliazol 
(Enheptio A) 

4 Furazolidon 3-(5-Nitro-2-furfurylideo)-3-aroino-2-oxazolidoo 

5 Klopidol (metiklorpindol) 3,5-Diklor-2,6-dimetyl-4-pyridiool 

6 Nikarbazio 4,4-Dinitrokarbanilid-2-hydroxi-4,6-dimetylpyrimidin 

7 Nitrofural ( = ni trofurazon 5-Nitro-2-furfurylidensemikarbazon 
BAN) 

8 Sulfakiooxalio (= sulfabeo- 2-Sulfanilaroidokiooxalio 
spyrazin) 

9 Whitcox (sulfakiooxalin + 2-Sulfanilaroidokiooxalio + 2,4-Diaroioo-5,4-klorfenyl-6-etyl-
pyrimetamin) pyrimidin 

10 (sulfakiooxalio ·~ 2-Sulfanilaroidokiooxalin + 2,4 diaroioo-5-(3,4 dimetoxibeosyl-
diaveridin) pyrimidin) 

11 (sulfadimetoxio + 2,4- Dimetoxi-6-sulfanilamid-1,3-diazio + 2,4-diaroino-
diaveridin) 5-(3,4-dimetoxibeosylpyrimidin) 

12 Ronidazol (1-Metyl-5-nitroimidazol-2-yl)-metylkarbarnat 

13 Bifuran (oitrofurazio + , 5-'Nitro-2-furfurylidensemikarbazon + 'N-'(5-ni'ltofurfuryli-
furazolidon) ' den)-3-amioo-2-oxazolidon 

14 Nekinat (metylbensokvat C.,H,.,04N 
BAN) 

15 Piperazin 

16 Nitrov in 1,5-Di(5-oitro-2-furyl)-1,4-pentadien-3-onamidin-hydrazon-H 
! a 
l 

c. Emulgeringsmedel 

l Estrar av polyetyleoglykol 

2 "Tween 80" Polyoxietyleo Sorbitan-mono-oleat 
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Nr Tillsatser Kemisk formel. beskrivning 

D. StabUiseringsmedel 

l Karboxymetylcellulosa [CJI,02(0H)x((OCH2COONa)y)n 
x = 2,00 - 2,40; y = 1,00 - 0,60; x + y = 3,00 

2 Cellulosa-etrar 

3 Gelatin 

E. Andra tillsatser 

l Ugninsulfonater 
Kaolin 
(Ämnen som används som 
bindemedel vid granulering 
av foder) 

2 Kiseldioxid och silikater 
(koaguleringsmedel och 
klumpförebyggande medel) 

3 Propionsyra och dess salter C,}\02 

4 Citranaxantin C33H...O 

s Myxoxantofyll C,.H,.O, eller C,.H,.O, 
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

RÅDETS DIREKTIV 
av den 28 april 1973 

om ändring av direktivet av den 23 november 1970 om fodertillsatser 

(73!103/FEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANfAGIT DElTA DIREKTIV 

Nr L 124/17 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande, 

och med beaktande av följande: 

Det har visat sig att vissa grundläggande begrepp är illa uttryckta i rådets direktiv av den 23 november 19701 om fodertillsatser och 
det är därför nödvändigt att göra ändringar i texten. 

De tillsatser som får användas i foder är upptagna i bilagorna till ovan nämnda direktiv. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
på detta område kräver snabba justeringar av dessa bilagor. Justeringarna är främst av teknisk karaktär. Det förfarande som fastställs 
i ovan nämnda direktiv verkar inte stå i samklang med karaktären och angelägenhetsgraden bos de åtgärder som behöver vidtas. Det 
är därför tillrådligt att genom ett mer ändamålsenligt förfarande underlätta ändringar i bilagorna. 

EGT nr L 270, 14.12.1970, s. l. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Rådets direktiv av den 23 november 1970 om fodertillsatser ändras på följande sätt: 

1. Orden "diervoeding", "diervoeders" och "diervoeder" skall ersätta orden "veevoeding", "veevoeders" och "veevoeder" i rubriken, 
inledningen och bestämmelserna i direktivets nederländska text, utom i artikel 2 f där ordet "mengvoeders" skall ersätta ordet 
"veevoeders". 

2 I artikel 2 f skall orden "leverans till godkända tillverkare" ersätta orden "industriell tillverkning" och ordet "godkända" skall 
införas före "tillverkare" i artikel 9.1 a. 

3. I artikel 3.2 skall orden "i den mån bilagan inte anger särskilda bestämmelser" införas efter ordet "helfoder". 

4. Följande text skall ersätta texten i artikel 3.5: 

"Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser (bilaga 1 D och bilaga 2 B) får inte blandas, i den mån deras 
verkningar är likartade, om blandningen inte redan finns upptagen i bilagorna." 
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5. I artikel 3. 7 skall hänvisningen tiii tillsatsen E 711 utgå. 

6. I artikel 4.1 c skall ordet "fullvuxna" utgå. Dessutom skall orden "enkla kväveföreningar" ersätta ordet "urea". 

7. I artikel 5 skall sista meningen utgå. 

8. I artikel 6.1 skall den andra strecksatsen utgå. 

9. I artikel 6 skall följande stycke införas: 

"1 a) Ändringar som behöver göras i bilagorna på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas enligt 
det förfarande som fastställts i artikel 16 a." 

10. Följande text skall ersätta inledningstexten i artikel 6.2: 

"2 När ändringar görs i bilaga l skall följande principer iakttas:" 

11. Följande text skall ersätta texten i artikel 7: 

"Artikel 7 

1. När en medlemsstat anser att användning i foder av någon av de tillsatser som finns upptagna i bilaga l, eller att den 
högsta halt som fa~tställts för en tillsats kan medföra risk för djurs eller människors hälsa får den medlemsstaten tillfälligt 
dra in tillståndet att använda denna tillsats eller sänka den fastställda högsta halten. Den skall utan dröjsmål underrätta övriga 
medlemsstater och kommissionen om de åtgärder som vidtagits och om skälen för dessa. 

2. I överensstämmelse med det förfarande som fastställts i artikel 16 b skall beslut genast fattas om eventuell ändring av 
bilaga 1. Fram till dess att ett beslut fattats, antingen av rådet eller av kommissionen, enligt ovan nämnda förfarande, får de 
åtgärder som införts av medlemsstaten bibehållas." 

12. I artikel 9.1 skall orden "och spårelement (bilaga l n• i inledningen samt orden "eller spårelement" i b utgå. 

13. Följande artiklar skall läggas till: 

"Artikel 16 a 

l. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål 



373L0103/S 

Nr L 124/20 Europeiska gemenskapemas officiella tidning 10.5.73 

hänskjuta ärendet till Ständiga foderkommitten, i det följande kallad "kommitten", antingen på eget initiativ eller på begäran 
av en medlemsstat. 

2. Medlemsstatemas röster i kommitten skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall framlägga ett förslag tillltgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget inom den 
tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brldskande frigan är. Kommitten skall fatta sitt beslut med en majoritet 
av 41 röster. 

4. Om förslaget har tillstyrkts av kommitten skall kommissionen själv anta detta och vidta ltgärdema omedelbart. Om 
förslaget inte har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsroll föresil rldet vilka 
ltgärder som bör vidtas. lUdet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. 

5. Om rldet inte har fattat något beslut inom tre minader frln det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta 
om de föreslagna ltgärdema och genast vidta dem, slvida inte rldet med enkel majoritet har avvisat förslaget. 

Artikel 16 b 

l. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till 
kommitten, antingen på eget initiativ eller pl begäran av en medlemsstat. 

2 Medlemsstatemas röster i kommitten skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall framlägga ett förslag till ltgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget inom tvl 
dagar. Kommitten skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster. 

4. Om förslaget har tillstyrkts av kommitten skall kommissionen själv anta detta och vidta ltgärdema omedelbart. Om 
förslaget inte har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsroll föresil rldet vilka 
ltgärder som bör vidtas. lUdet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. 
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5. Om rldet inte bar fattat n!got beslut inom femton dagar fr!n det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta om 
de föreslagna ltgärdema och genast vidta dem, sAvida inte rldet med enkel majoritet bar avvisat förslaget. • 

Artikel 2 

Medlemsstatema skall, inom den tid som fastställts i artikel 17 i direktivet av den 23 november 1970, sätta i kraft de Jagar och 
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andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 28 april 1973. 

Artikel 3 

På rådets vägnar 

A IAVENS 

Ordforande 

10.5.73 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 2!1 november 1!184 

om ändring av direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser 

(84/587/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DElTA DIREKTIV 

Nr L 319/13 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 oeh 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag1
, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska oeh sociala kommittens yttrande3
, 

oeh med beaktande av följande: 

Tillämpningen av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser4
, i dess senaste lydelse enligt 

kommissionens 46:e direktiv 84/547/EEG', har visat att det finns ett behov av att ändra definitionen av vissa grundläggande begrepp 
för att ta hänsyn till den veteoskapliga oeh tekniska utvecklingen oeh tiilgodose kraven p! bästa möjliga skydd för djurs oeh 
människors hälsa oeh för miljön. 

Erfarenheten har i synnerhet visat att nuvarande regler för användning av fodertillsatser inte medfört tillräcklig grad av säkerhet. Det 
är därför absolut nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder med anknytning till tillverkningen, marknadsföringen oeh distributionen 
av tillsatser oeh tillsatspremixer. 

EGT nr C 197, 18.8.1977, s. 3. 
EGT nr C 63, 13.3.1978, s. 53. 
EGT nr C 84, 8.4.1978, s. 4. 
EGT nr L 270, 14.12.1970, s. l. 
EGT nr L 297, 15.11.1984, s. 40. 
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För att underlätta tiJlämpningen av direktivet bör listan med definitioner utökas och vissa av defmitionerna ändras. Begreppet tiJlsats 
bör definieras närmare och på ett sådant sätt att godkännanden som beviljas för användning av vissa tillsatsgrupper hänvisar tiJl 
specifika preparat som framdeles kommer att namnges i bilagorna. 

Med hänsyn tiJl överskådligheten bör bilagorna kodifieras så att fortlöpande ändringar kan införlivas i texten. 

Förbudet mot att använda blandningar av tiJlsatser som tiJlhör vissa tiJlsatsgrupper bör utökas för att förhindra ogynnsamma effekter 
som kan uppstå då vissa ämnen blandas. 

För att säkerstäJla att de grundläggande principer iakttas som måste följas om en ny användning av en tiJlsats skaJI kunna godkännas, 
är det nödvändigt att - för vissa tiJlsatsgrupper -föreskriva att en medlemsstat officieJlt skaJI överlänrna dokumentation om änmet. 
För att underlätta prövningen av tiJlsatsen i fråga skaJI dokumentationen följa gemensamma riktlinjer som kommer att fastställas av 
rådet. 

För att kunna identifiera tillsatser som används i foder är det viktigt att, i fråga om antibiotika, koccidiostatika och andra medicinskt 
verksamma substanser samt tiJlväxtbefrämjande medel, utarbeta en monografi som anger kriterier för identifiering och karakterisering 
av varje godkänd tiJlsats. 
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Det är vidare nödvändigt att införa noggranna regler för märkning av tillsatser och premixer som marknadsförs inom gemenskapen. 

Det är lämpligt att tillverkning och användning av antibiotika, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser, 
tillväxtbefrämjande medel samt premixer som framställts av sådana tillsatser för att ingå i foderblandningar, förbeb!lls personer som 
bar kompetens, lämpliga anläggningar och utrustning för att tillverka tillsatser, premixer eller foderblandningar och som finns med 
p! listan över tillverkare i en medlemsstat. Dessa tillverkare och eventuella mellanhänder bör dessutom vara skyldiga att föra ett 
register som gör det möjligt för de behöriga myndigbeterna att kontrollera de framställda tillsatsernas och premixernas identitet och 
användning. 

Antibiotika, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser kan emellertid komma att beröras av framtida bestämmelser 
om tillämpningen av direktiven 81/851/EEG och 81/85Z/EEG1 och av framtida regler om fri rörligbet för foder som innebliler 
läkemedel. Sådana nya bestämmelser kan medföra ändring av reglerna beträffande dessa varor. 

Tillsatser som f!r användas i livsmedel och som inte fmns upptagna i bilagorna tillåts i djurfoder endast om deras förekomst beror 
p! att de funnits i den ätbara delen av livsmedlet. Sådana tillsatser f!r inte fylla någon teknologisk funktion i djurfoder eller ha någon 
skadlig inverkan p! djurbälsan. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

1. Artiklarna 1 till 16 b i direktiv 70/524/EEG skall ersättas med följande: 

"Artikel l 

Detta direktiv skall tillämpas pl fodertillsatser. 

Artikel 2 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall följande definitioner gälla: 

a) Fodertillsatser: ämnen eller preparat, förutom de premixer som avses i b, som när de ingår 

EGT nr L 317, 6.11.1981, s. 1 och s. 16. 
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i foder kan påverka fodrets egenskaper eller busdjursproduktionen. 

b) Foder: varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i naturligt tillstånd, fårska eller konserverade och varor som bärrör 
från den industriella bearbetningen av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen som används enskilt eller i blandningar, 
med eller utan tillsatser, för utfodring av djur. 

c) Dagsbelwv: den genomsnittliga totala mängd foder, med en vattenbalt på 12 procent, som ett djur av en viss art, Aldersklass 
och produktion behöver per dag för att täcka hela sitt näringsbehov. 

d) Heifoder: foderblandningar som på grund av sin sammansättning täcker dagsbehovet. 

e) Tlllskottsfoderblandning: foderblandningar som bar ett högt innehåll av vissa ämnen, men som på grund av sin 
sammansättning bara täcker dagsbebovet om de används tillsammans med annat foder. 

f) Oblandat foder: olika vegetabiliska eller animaliska varor i naturligt tillstånd, fårska eller konserverade och varor som bärrör 
från den industriella bearbetningen av dessa samt olika organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, avsedda 
för utfodring av djur. 

g) Foderblandningar: blandningar av varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i naturligt tillstånd, fårska eller 
konserverade eller av varor som bärrör från den industriella bearbetningen av dessa eller organiska eller oorganiska ämnen, 
med eller utan tillsatser, för utfodring av djur i form av belfoder eller tillskottsfoderblandning. 

b) Premixer (förblandningar): tillsatsblandningar eller blandningar av en eller flera tillsatser tillsammans med bärsubstanser, 
avsedda för till verkning av foder. 

i) Djur: djur som tillbör arter som normalt utfodras och hålls eller konsumeras av människor. 

j) Sällskapsdjur: djur som tillhör arter som normalt utfodras och hålls, men inte konsumeras av människor, med undantag för 
pälsdjur. 
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Artikel 3 

l. Medlemsstatema skall föreskriva att, i fråga om foder, endast sådana tillsatser som finns upptagna i bilaga l och som följer 
detta direktiv får marknadsföras och att de endast f'ar ingå i foder om de uppfyller de krav som anges i bilagan. Dessa tillsatser 
får inte användas på något annat sätt för utfodring av djur. 

2. Medlemsstatema skall i synnerhet säkerställa att tillsatser får ingå i oblandat foder endast om användning uttryckligen anges 
i bilaga l eller bilaga 2. 

Artikel 4 

l. Med avvikelse från artikel 3.1 får medlemsstaterna tillåta marknadsföring och användning inom sitt eget territorium av 
följande tillsatser: 

a) Tillsatser som finns upptagna i bilaga 2, förutsatt att de uppfyller de bestämmelser som fastställts för dem i detta direktiv. 

b) Tillsatser som tillhör andra grupper än de som finns upptagna i bilaga l eller bilaga 2, förutsatt att tester visat att villkoren 
i artikel 7.2 A är uppfyllda. Detta gäller inte ämnen med hormonell eller antihormonell verkan. 

2. Medlemsstaterna skall överlämna 

- före den 3 januari 1985, en förteckning över de grupper och tillsatser som godkänts enligt punkt l b, till övriga medlemsstater 
och till kommissionen, 

- före den 3 december 1985, den dokumentation som ligger till grund för dessa godkännanden, med hänvisning till de villkor 
som anges i artikel 7.2 A 

Artikel 5 

Före den 3 december 1988 skall de nationella godkännanden som lämnats enligt artikel 4.1 b bli föremål för beslut enligt 
förfarandet i artikel 23. 

Artikel 6 

l. Högsta och lägsta innehåll som anges i bilaga l och bilaga 2 skall avse helfoder med en vattenhalt på 12 procent om inte 
annat föreskrivs i bilagorna. 

Om det ämne som godkänts som tillsats också finns i naturligt tillstånd i vissa av fodrets råvaror skall den mängd som får 
tillsättas beräknas så att det totala innehållet av tillsatta ämnen och naturligt förekommande ämnen inte överstiger det högsta 
innehåll som anges i bilaga l och bilaga 2. 

2. Blandning av tillsatser som namnges i detta direktiv skall vara tillåten i premixer och foder endast om blandningens 
beståndsdelar är fysiskt och kemiskt förenliga 

31 321232Q LIITE Pri. 
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med hänsyn till de önskade effekterna. 

3. Om blandningen i fråga inte finns upptagen i bilaga l eller bilaga 2 skall medlemsstaterna föreskriva att 

a) antibiotika och tillväxtbefrämjande medel inte får blandas, varken med ämnen från den egna gruppen eller med ämnen från 
den andra gruppen, 

b) koccidiostatika inte får blandas med antibiotika och tillväxtbefrämjande medel om, för samma slag av djur, koccidiostatika 
också verkar som ett antibiotikum eller som ett tillväxtbefrämjande medel, 

c) koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser inte får blandas om de har liknande verkningar. 

4. Medlemsstaterna får i experimentellt eller vetenskapligt syfte tillåta avvikelser från bestämmelserna i artikel 3 eller från artikel 
6.2 eller 6.3, på villkor att det finns betryggande officiell kontroll. 

Artikel 7 

l. De ändringar som måste göras i bilagorna på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas enligt 
förfarandet i artikel 23. 

En samlad version av bilagorna skall antas med jämna mellanrum enligt samma förfarande, i syfte att införliva de fortlöpande 
ändringar som gjorts enligt denna punkt. 

2. När ändringar görs i bilaga l eller bilaga 2 skall följande principer tillämpas: 

A En tillsats får tas upp i bilaga l endast om den 

a) när den används i foder, har en gynnsam inverkan på fodret eller på husdjursproduktionen, 

b) med den halt som tillåts i foder, inte har någon negativ inverkan på människors eller djurs hälsa eller på miljön och inte 
heller är till skada för konsumenten genom att förändra animalieprodukternas särskilda egenskaper, 

c) kan kontrolleras med avseende på förekomst i foder, 

d) med den halt som tillåts i foder, inte kan användas för behandling eller förebyggande av djursjukdomar; detta villkor 
gäller inte ämnen av det slag som tas upp i bilaga l D, 

e) av viktiga skäl som rör människors och djurs hälsa, inte skall förbehållas medicinska eller veterinära ändamål. 

31 321232Q LIITE Sek. 
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B. En tillsats skall strykas från bilaga l om något av villkoren i A inte längre uppfylls. En sådan tillsats får däremot, under en 
begränsad period, tas upp i bilaga 2 om minst villkoren i A b och A e stadigvarande uppfylls. 

C. En ny tillsats eller ett nytt användningsområde för en tillsats får tas upp i bilaga 2 endast om de villkor som anges i A b, A 
c och A e uppfylls och det, med hänsyn till tillgängliga resultat, kan antas att även övriga villkor som anges i A uppfylls. 

Ett godkännande för en ny tillsats eller för ett nytt användningsområde får inte gälla längre tid än fem år, räknat från den 
dag tillsatsen eller användningsområdet fördes in i bilagan. 

Artikel B 

1. När en tillsats som tillhör grupperna "antibiotika", "koccidiostatika" och "andra medicinskt verksamma substanser" eller 
"till växtbefrämjande medel" läggs till i bilaga l eller bilaga 2, skall det fastställas, genom ett direktiv enligt förfarandet i artikel 23 
och med beaktande av vetenskapligt och tekniskt kunnande, en monografi där identifieringsmetoden anges och med uppgift om 
kriterierna för att identifiera och beskriva tillsatsen, särskilt dess sammansättning och renhetsgrad och dess fysikaliska, kemiska och 
biologiska egenskaper. 

2. Senast den 31 december 1988 skall det finnas monografier även för de tillsatser som tillhör sådana grupper som avses i punkt 
l och som lagts till i bilaga l eller bilaga 2 före den dag detta direktiv antas. 

3. I överensstämmelse med punkt l får monografier utarbetas även för tillsatser som tillhör andra grupper än de som avses i den 
punkten. 

4. Senare ändringar i monografierna, beroende på den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, skall antas i överensstämmelse med 
förfarandet i artikel 23. 

Artikel 9 

1. För att kunna kontrollera om tillsatserna uppfyller de principer som definierats i artikel 7.2 skall medlemsstaterna se till att 
dokumentation som uppfyller punkt 2 nedan, officiellt överlämnas till medlemsstaterna och till kommissionen. 
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2. lUdet skall på förslag från kommissionen genom direktiv anta de riktlinjer för framtagande av den dokumentation som avses i 
punkt l, så att dessa riktlinjer kan bölja tillämpas senast den 3 december 1986. 

Senare ändringar i riktlinjerna, beroende på den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, skall antas i överensstämmelse med 
förfarandet i artikel 23. 

3. Efter en motiverad begäran av den sökande skall medlemsstaterna och kommissionen se till att sekretess skall gälla för sådana 
uppgifter om affärs-eller driftförhållanden som kan medföra skada om de röjs. 

sekretessen för affårs- och driftförhållanden skall inte gälla 

- tillsatsens beteckning och innehåll, 

- tillsatsens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper, 

- tolkningen av farmakologiska, toxikologiska och ekotoxikologiska uppgifter, 

- analysmetoder för kontroll av tillsatser i foder. 

Artikel lO 

Medlemsstatema skall föreskriva att tillsatser och premixer endast får marknadsföras i förseglade förpackningar eller behållare. 
Medlemsstatema skall föreskriva att förpackningarna eller behållarna skall förseglas på ett sådant sätt att förseglingen bryts när 
förpackningen öppnas och sedan inte kan återanvändas. 

Artikel 11 

l. När en medlemsstat iar ny information eller gör en ny bedömning av den tillgängliga informationen, efter det att bestämmelserna 
i fråga antogs, och har välgrundade skäl att hävda att användning av någon av de tillsatser som är upptagna i bilaga l eller dess 
användning under vissa, eventuellt preciserade förhållanden, utgör en fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, även om 
detta direktivs bestämmelser är uppfyllda, får denna medlemsstat tillfålligt upphäva eller begränsa tillämpningen av bestämmelserna 
i fråga på sitt territorium. Den skall omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen och ange skälen för beslutet. 

2. Kommissionen skall snarast möjligt pröva de skäl som anförs av den berörda medlemsstaten och samråda med medlemsstaterna 
inom Ständiga foderkommitten. Den skall därefter yttra sig utan dröjsmål och vidta lämpliga åtgärder. 
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3. Om kommissionen anser att ändringar av direktivet är nödvändiga för att minska de sv higheter som avses i punkt 1 och för att 
säkerställa skyddet för människors och djurs hälsa eller för miljön skall den inleda det förfarande som fastställts i artikel 24, i syfte 
att anta dessa ändringar. Den medlemsstat som vidtagit skyddsåtgärder fAr i så fall behålla dem till dess att ändringarna träder i kraft. 

Artikel 12 

1. Medlemsstatema skall föreskriva att tillskottsfoderblandning, i den utspädning som anges, inte fAr innehålla sådana tillsatser som 
anges i detta direktiv i halter som överstiger de som anges för helfoder. 

2. Medlemsstatema fAr föreskriva att haltema av antibiotika, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser, 
tillväxtbefrämjande medel, D-vitaminer och antioxidanter i tillskottsfoderblandning fAr överskrida den högsta halt som fastställts för 
helfoder om det gäller 

a) tillskottsfoderblandning som en medlemsstat godkänt att vara tillgängligt för alla användare, förutsatt att deras halt av antibiotika, 
D-vitaminer eller tillväxtbefrämjande medel är högst fem gånger den fastställda högsta halten, 

b) tillskottsfoderblandning som är avsett för vissa djurarter och som en medlemsstat har fått tillstånd att godkänna för att vara 
tillgängligt för alla användare inom sitt territorium på grund av särskilda utfodringssystem, under förutsättning att halten är högst 

- l 000 mg/kg, för antibiotika och tillväxtbefrämjande medel och, förutsatt att dessa ämnen fAr användas, 2 000 mg/kg om det 
gäller slaktnöt, 

- fem gånger den fastställda högsta halten, för antioxidanter, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser. 

- 200 000 lE/kg, för D-vitaminer. 

Medlemsstatema skall föreskriva att om man vid tillverkningen av tillskottsfoderblandning använder sig av den möjlighet som avses 
i a, fAr man inte samtidigt använda sig av den möjlighet som avses i b. 

3. När punkt 2 åberopas skall medlemsstaterna föreskriva att fodret skall ha ett eller flera utmärkande egenskaper beträffande 
innehållet 
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(exempelvis av proteiner eller mineraler), nllgot som i praktiken säkerställer att den halt av tillsatser som fastställts för helfoder inte 
överskrids och att fodret inte används till andra djurarter. 

Artikel 13 

l. Medlemsstatema skall föreskriva att antibiotika, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser samt 
tillväxtbefrämjande medel, som fmns upptagna i bilaga l eller bilaga 2, premixer som framställts med dessa tillsatser för att ing! i 
foderblandningar och foderblandningar som innehäller dessa premixer, fllr marknadsföras endast pli de villkor som avses i bilaga 3 
och, i synnerhet, endast om de framställts av tillverkare som i åtminstone en medlemsstat visat att de uppfyller de minimivillkor som 
fastställts i bilaga 3. 

När det gäller slidana tillsatser, premixer eller foderblandningar som avses i första stycket och som tillverkats i tredje land för 
marknadsföring inom gemenskapen, skall medlemsstaterna dessutom föreskriva att tillverkarna skall ha en representant som är 
etablerad inom gemenskapen och som uppfyller villkoren i bilaga 3. 

De skall föreskriva att nanmet på den representant som är etablerad inom gemenskapen skall stå mitt för tillverkarens nanm i den 
förteckning som avses i punkt 3. 

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att sådana tillsatser som avses i punkt l, under det sista ledet i marknadsföringen får levereras 

- endast till tillverkare av premixer och 

- i form av premixer, endast till tillverkare av foderblandningar 

som uppfyller de minimivillkor som anges i bilaga 3. 

3. Varje medlemsstat skall senast den 30 november varje år offentliggöra en förteckning över tillverkare av tillsatser, premixer och 
foderblandningar, som medlemsstaten funnit uppfylla kraven i bilaga 3. 

Den skall senast den 31 december varje år överlämna en sådan förteckning till övriga medlemsstater och till kommissionen. 

Varje ändring i dessa förteckningar som sker efter den 30 november skall överlämnas separat till övriga medlemsstater och till 
kommissionen. 
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4. Medlemsstaterna skall föreskriva att de tillsatser som avses i punkt l endast f"ar ingå i foderblandningar om de först framställts 
i form av premixer inklusive bärsubstans. Dessa premixer får ingå i foderblandningarna endast om de utgör minst 0,2 procent av 
vikten. Medlemsstaterna får emellertid tillåta att premixer får ingå i foderblandningar till en mindre del eller minst 0,05 procent. 

5. Medlemsstatema får göra punkterna l och 2 tillämpliga på karotenoider och xantofyller samt spårelement och vitaminer. 

Artike/14 

1. Medlemsstatema skall föreskriva att de tillsatser som finns upptagna i bilaga l eller bilaga 2 får marknadsföras för användning 
i foder endast om följande uppgifter, som skall synas tydligt, vara lätta att läsa och omöjliga att ta bort och som tillverkaren, 
förpackaren, importören, säljaren eller distributören, etablerad inom gemenskapen, skall ansvara för, återfinns på förpackningen, 
behållaren eller en därpå fastsatt etikett. 

A Följande skall anges för alla tillsatser: 

a) Tillsatsens specifika namn, enligt bilaga l och 2. 

b) Namn eller firmanamn och adress eller säte för den som ansvarar för de uppgifter som anges i denna punkt. 

c) Nettovikt eller, om det gäller flytande tillsatser, antingen nettovolym eller nettovikt. 

B. Ytterligare uppgifter som skall anges för följande tillsatser: 

a) Antibiotika, tillväxtbefrämjande medel, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser: Namn eller firmanamn 
och adress eller säte för tillverkaren, om denne inte är ansvarig för uppgifterna på etiketten, halt av aktiv substans, sista 
garantidatum eller hållbarhetstid från tillverkningsdatum, partiets referensnummer och tillverkningsdatum, anvisningen "får 
endast användas av tillverkare av premixer för foderblandningar" samt bruksanvisning och eventuellt en uppmaning att iaktta 
säkerhetsföreskrifter vid användning av tillsatser som omfattas av särskilda bestämmelser i spalten "övriga bestämmelser" i 
bilagorna. 

b) Vitamin E: Halt av alfa-tokoferol och sista garantidatum för angiven halt eller hållbarhetstid från tillverkningsdatum. 

c) Andra vitaminer än vitamin E, provitaminer och ämnen med liknande egenskaper, halt av aktiv substans och sista 
garantidatum för 
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angiven balt eller hållbarhetstid från tillverkningsdatum. 

d) Spårelement, färgämnen inklusive pigment, konserveringsmedel och andra tillsatser: balt av aktiv substans. 

e) När det gäller sådana tillsatser som anges i b, c och d, anvisningen "får endast användas vid tillverkning av foder". 

2. Medlemsstatema skall föreskriva att tillsatsens specifika namn får åtföljas av 

a) varunarnn och EEG-nr. 

b) namn eller firmanamn samt adress eller säte för tillverkaren, om denne inte är ansvarig för uppgifterna på etiketten samt 
bruksanvisning och eventuellt en uppmaning att iaktta säkerhetsföreskrifter vid användning i sådana fall där dessa uppgifter inte 
krävs enligt punkt l B a. 

3. När artikel 13.5 tillämpas får medlemsstaterna föreskriva att anvisningen "får endast användas av tillverkare av premixer" skall 
anges. 

4. Medlemsstaterna skall föreskriva att annan information än den som erfordras eller tillåts enligt punkterna l, 2 och 3 får återfinnas 
på förpackningar, behållare eller etiketter, förutsatt att den är klart åtskild från ovannämnda märkningsuppgifter. 

Artikel 15 

Medlemsstaterna skall föreskriva att premixer får marknadsföras endast om följande uppgifter, som skall synas tydligt, vara lätta att 
läsa och omöjliga att ta bort och som tillverkaren, förpackaren, importören, säljaren eller distributören, etablerad inom gemenskapen, 
skall ansvara för, återfinns på förpackningen, behållaren eller en därpå fa~tsatt etikett. 

A Följande skall anges för alla premixer: 

a) Beskrivningen "premix". 

b) Anvisningen "får endast användas vid tillverkning av foder", med undantag för sådana premixer som avses i B a, samt 
bruksanvisning och eventuellt en uppmaning att iaktta säkerhetsföreskrifter vid användning av premixer. 

c) Djurart eller kategori som premixen är avsedd för. 

d) Namn eller firmanamn samt adress eller säte för den som ansvarar för de uppgifter som anges i denna punkt. 

e) Nettovikt eller, om det gäller flytande varor, antingen nettovolym eller nettovikt. 
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B. För premixer som innehåller nedan angivna tillsatser skall dessutom följande anges: 

a) Antiobiotika, tillväxtbefrämjande medel, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser: namn eller firmanamn 
samt adress eller säte för tillverkaren om denne inte är ansvarig för uppgifterna pli etiketten, tillsatsens specifika namn, enligt 
bilaga l eller 2, halt av aktiv substans samt sista garantidatum för angiven halt eller hllllbarhetstid frän tillverkningsdatum 
och anvisningen "fllr endast användas av tillverkare av foderblandningar". 

b) Antioxidanter: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 2 och halt av aktiv substans, förutsatt att en högsta halt fastställts 
för helfoder i bilaga l eller 2. 

c) Färgämnen, inklusive pigment: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 2 och halt av aktiv substans, förutsatt att en 
högsta halt fastställts för helfoder i bilaga l eller 2. 

d) Vitamin E: tillsatsen specifika namn enligt bilaga l eller 2, halt av alfa-tokoferol och sista garantidatum för angiven halt eller 
hållbarhetstid från tillverkningsdatum. 

e) Andra vitaminer än vitamin E, provitaminer och ämnen med liknande egenskaper: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l 
eller 2, halt av aktiv substans samt sista garantidatum för angiven halt eller hållbarhetstid från tillverkningsdatum. 

f) Spårelement: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 2 samt halt av de olika ämnena i den mån det finns någon 
fastställd högsta halt för helfoder i bilaga l eller 2. 

g) Konserveringsmedel: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 2 samt halt av aktiv substans, förutsatt att en högsta halt 
fastställts för helfoder i bilaga l eller 2. 

h) Andra tillsatser som tillhör de grupper som anges i b till g, men som saknar fastställd högsta halt samt tillsatser 
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som tillhör andra grupper som anges i bilaga 1 eller 2: tillsatsens specifika namn enligt bilaga 1 eller 2 samt halt av aktiv 
substans, förutsatt att dessa tillsatser fyller en funktion i fodret som sådant och att de ingående mängderna kan bestämmas 
med officiella analysmetoder eller, om detta är omöjligt, med betryggande vetenskapliga metoder. 

2. Medlemsstaterna skall föreskriva följande: 

a) Det specifika namnet på en tillsats som godkänts enligt artikel 4.1 b skall anges på premixens förpackning, beh!llare eller etikett. 
De fär också föreskriva att halten aktiv substans i sådana tillsatser skall anges. 

b) Tillsatsernas specifika namn fu åtfölj as av varunamnet. 

c) Namnet på tillverkaren av de tillsatser som avses i punkt 1 B a fu anges vid märkningen av prernixer. De fu emellertid 
föreskriva att denna uppgift skall vara obligatorisk. 

d) Det specifika namnet på en tillsats som finns upptagen i bilaga 1 fär åtföljas av EEG-nr. 

3. När sista garantidatum eller hållbarhetstiden från tillverkningsdatum skall uppges för flera tillsatser som tillhör samma grupp eller 
olika grupper, skall medlemsstaterna föreskriva att endast ett garantidatum eller en enda hänvisning till hållbarhetstid fu anges för 
alla tillsatserna, nämligen det datum som infaller först. 

4. Medlemsstaterna skall föreskriva att annan information än den som erfordras eller tillåts enligt punkt 1 till 3 fu återfinnas på 
förpackningar, behållare eller etiketter, förutsatt att den är klart åtskild från ovannämnda märkningsuppgifter. 

Artikel 16 

1. Medlemsstatema skall föreskriva att foder som innehåller sådana tillsatser som tillhör nedan angivna grupper fu marknadsföras 
endast om följande uppgifter, som skall synas tydligt, vara lätta att läsa och omöjliga att ta bort och som tillverkaren, förpackaren, 
importören, säljaren eller distributören, etablerad inom gemenskapen, skall ansvara för, återfinns på förpackningen, behållaren eller 
en därpå fastsatt etikett. 
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a) Antibiotika, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser och tillväxtbefrämjande medel: tillsatsens specifika namn 
enligt bilaga l eller 2, halt av aktiv substans och sista garantidatum för angiven halt eller hållbarhetstid från tillverkningsdatum. 

b) Antioxidanter: 

- om det gäller foder till sällskapsdjur : texten "med tillsats av antioxidant" samt tillsatsens specifika namn enligt bilaga 1 eller 
2, 

- om det gäller foderblandningar som är avsedda för andra djur än sällskapsdjur: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 
2. 

c) Färgämnen, inklusive pigment, förutsatt att de används för färgning av foder eller varor avsedda för djur. 

- om det gäller foder till sällskapsdjur. texten "färgämne" eller "färgat med" samt tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 
2, 

- om det gäller foderblandningar som är avsedda för andra djur än sällskapsdjur: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 
2. 

d) Vitamin E: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 2, halt av alfa-tokoferol och sista garantidatum för angiven halt eller 
Mllbarhetstid från tillverkningsdatum. 

e) Vitamin A och vitamin D: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 2, halt av aktiv substans samt sista garantidatum för 
angiven halt eller hållbarhetstid från tillverkningsdatum. 

f) Koppar: tillssatsens specifika namn enligt bilaga l eller 2 samt halten uttryckt i Cu. 

g) Konserveringsmedel: 

- om det gäller foder till sällskapsdjur: texten "konserveringsmedel" eller "konserverad med" samt tillsatsens specifika namn 
enligt bil aga l eller 2, 

- om det gäller foderblandningar som är avsedda för andra djur än sällskapsdjur: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 
2. 

2. Utöver de uppgifter som föreskrivs i punkt l får uppgifter om ändamålsenlig användning av fodervarorna fastställas i bilaga l 
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och 2 enligt förfarandet i artikel 23. 

Medlemsstatema skall föreskriva att dessa anvisningar skall återfinnas på förpackningen, beMllaren eller en därpå fastsatt etikett. 

3. Förekomst av andra spårelement än koppar och av andra vitaminer än vitamin A, D och E, provitaminer och tillsatser med 
liknande egenskaper får anges om mängderna av dessa ämnen kan bestämmas med officiella analysmetoder eller, om så inte är 
möjligt, med betryggande vetenskapliga metoder. I sådana fall skall följande uppgifter lämnas: 

a) Spårelement, utom koppar: tillsatsens specifika namn enligt bilaga l eller 2 samt de olika spårelementens halt. 

b) Vitaminer, med undantag för vitamin A, D och E, provitaminer och ämnen med liknande kemiska egenskaper: tillsatsens specifika 
namn enligt bilaga 1 eller 2, halt av aktiv substans samt sista garantidatum för angiven halt eller hållbarhetstid från 
till verkningsdatum. 

4. Medlemsstatema skall föreskriva att de specifika namnen på de tillsatser som är tillåtna enligt artikel 4.1 b skall anges på 
foderförpackningen, foderbehållaren eller på en etikett. De får också föreskriva att halten aktiv substans skall anges. 

5. Medlemsstatema skall föreskriva att 

a) de uppgifter som anges i punkt 1-4 skall tryckas i anslutning till de uppgifter som, enligt gemenskapens regler för foder, måste 
finnas på förpackningen, behållaren eller en därpå fastsatt etikett, 

b) om det finns uppgift om halt eller mängd, enligt punkt 1-4, skall uppgiften avse den tillsatta mängden som ingår i fodret, 

c) uppgifter om sådana tillsatser som anges i punkt 1-4 får åtfölj as av EEG-nr eller varunamn. 

6. När sista garantidatum eller Mllbarhetstid från tillverkningsdatum skall uppges för flera tillsatser som tillhör samma grupp eller 
olika grupper skall medlemsstaterna föreskriva att endast ett garantidatum eller en enda hänvisning till hållbarhetstid från 
tillverkningsdatum får anges för alla tillsatserna, nämligen det datum som infaller först. 
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7. När det gäller foder som distribueras i bulkbilar eller liknande fordon eller i bulk skall de uppgifter som anges i punkt l-4lämnas 
i en ltfölj ande handling. 

Om det rör sig om smä mängder som är avsedda för slutanvändaren räcker det att köparen flr del av uppgifterna genom ett passande 
anslag. 

8. Med avvikelse från punkt l b, c och g och fram till ... (tvllr efter anmälan av detta direktiv) flr mediemsstaterna tilläta att uppgift 
om specifika namn pl antioxidanter, fargämnen och konserveringsmedel ersätts med uppgift om den grupp av tillsatser det gäller, 
Atföljd av ordet "godkänd". 

9. Medlemsstatema skall föreskriva att, dl det gäller foder till sällskapsdjur som innehåller f"argämnen, konserveringsmedel eller 
antioxidanter och som tillhandahälls i förpackningar med en nettovikt pl högst 10 kg, det räcker med texten "fargad med" eller 
"konserverad med" eller "tillsats av antioxidant", beroende pl vad som är tillämpligt, samt texten "EEG-tillsatser", under förutsättning 

a) att det på förpackningen, behlllaren eller etiketten är angivet ett referensnummer som gör att fodret kan identifieras och 

b) att tillverkaren, pl begäran, uppger det specifika namnet eller de specifika namnen pl den tillsats eller de tillsatser som använts. 

10. Varje hänvisning till tillsatser som sker i annan form än den som föreskrivs i detta direktiv är förbjuden. 

Artike/17 

l. Om inte annat följer av bestämmelserna i direktiv 79!373/EEG' skall medlemsstaterna föreskriva att tillskottsfoderblandning som 
innebåller högre halt av tillsatser än den fastställda högsta halten för helfoder flr marknadsföras endast om bruksanvisningen, alltefter 
djurets art och ålder, anger största tillåtna mängd tillskottsfoderblandning uttryckt i gram eller kilo per djur och dag. 

Denna information skall följa bestämmelserna i bilaga l eller 2. 

Denna bestämmelse skall inte gälla varor som levereras till tillverkare av foderblandningar eller till deras leverantörer. 

2. Den deklaration som avses i punkt l skall vara formulerad sl att, när den följs pl rätt sätt, skall andelen 
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tillsatser inte överskrida den fastställda högsta halten för helfoder. 

EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30. 

Artikel 18 

När foder marknadsförs i andra medlemsstater skall de uppgifter som avses i artikel 14-17 lämnas på minst ett av de officiella 
språken i mottagarlandet. 

Artike/19 

Medlemsstatema skall se till att tillsatser, premixer och foder som överensstämmer med detta direktiv endast omfattas av sådana 
begränsningar i marknadsföringen som föreskrivs i detta direktiv. 

Artikel 20 

Medlemsstaterna skall se till att animalieprodukter inte omfattas av några begränsningar i marknadsföringen på grund av tillämpningen 
av detta direktiv. 

Artikel 21 

l. Medlemsstatema skall i synnerhet vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillsatser, premixer och foder som släpps 
ut på marknaden har genomgått officiell kontroll, åtminstone genom stickprov, med avseende på vilken sorts tillsatser som använts 
och för att verifiera att de villkor som fastställs i detta direktiv är uppfyllda. 

I detta syfte skall de i synnerhet föreskriva att företag som avser att tillverka tillsatser eller att släppa ut dem på marknaden 
dessförinnan skall informera berörda myndigheter om sin avsikt. 

2. Enligt det förfarande som anges i artikel 23 får fastställas de toleranser som kan godkännas när resultatet från den officiella 
kontrollen inte överensstämmer med deklarerat innehåll av tillsatsen i foderblandningen. 

Artikel 22 

Detta direktiv skall inte tillämpas på tillsatser, premixer och foder som visas, genom lämpliga uppgifter, vara avsett för export till 
tredje land. 

Artikel 23 

l. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga 
foderkornmitten, i det följande kallad "kornmitten ", antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat. 

2. Medlemsstaternas röster inom kornmitten skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta. 
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3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommitten ett förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget inom den 
tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommitten skall fatta sitt beslut med en majoritet av 45 
röster. 

4. Kommissionen skall själv anta förslaget till åtgärder och omedelbart vidta dem om detta tillstyrkts av kommitten. Om förslaget 
inte har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som 
skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. 

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de 
föreslagna åtgärderna skall vidtas omedelbart, såvida inte rlldet med enkel majoritet har avvisat förslaget. 

Artikel 24 

l. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommitten, 
antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat. 

2. Medlemsstatemas röster inom kommitten skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommitten ett förslag till lltgärder. Kommitten skall yttra 
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sig över förslaget inom två dagar. Kommitten skall fatta sitt beslut med en majoritet av 45 röster. 

4. Kommissionen skall själv anta förslaget till åtgärder och omedelbart vidta dem om detta tillstyrkts av kommitten. Om förslaget 
inte har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föres!! rådet vilka åtgärder som 
skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. 

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna 
åtgärderna skall vidtas omedelbart, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget. 

Artikel 25 

1. Rådet skall, på förslag av kommissionen, enhälligt fatta beslut om att överföra antibiotika, koccidiostatika och andra medicinskt 
verksamma substanser samt preparat som är baserade på dessa varor, till direktiv 81/851/EEG och till framtida regler om foder som 
innehåller läkemedel så snart harmoniseringen av fri rörelse av varor på området för veterinärmedicinska preparat och foder som 
innehåller läkemedel har uppnått en nivå som är jämförbar med den som råder för tillsatser. 

2. Artiklarna 17 och 18 i direktiv 70/524/EEG övergår till att bli artikel 26 och artikel 27. 

3. Följande bilaga skall läggas till i direktiv 70/524/EEG: 
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"BILAGA 3 

Minimlvillkor som de l artikel 13 omnämnda tillverkarna av tillsatser, premixer och 
foderblandningar samt mellanhänder skall uppfylla 

1. Tillverkaren skall förfoga över lämpliga anordningar och teknisk utrustning för tillverkning och 
lagring av tillsatser och premixer eller foderblandningar som innehåller sådana premixer. 
Bestämmelserna om lagring gäller även representanter för tillverkaren som är etablerade i tredje land. 

2. TJIIverkaren eller hans personal skall inneha den yrkeskunskap som behövs för an framställa 
tillsatser, premixer eller foderblandningar. 

3. Tillverkaren skall förfoga över lämpliga hjälpmedel som gör att han kan säkerställa 

a) för tillsatser: att de följer bestämmelserna i detta direktiv, 

b) för premixer: de olika tillsatsernas art och halt samt att tillsatsmängden i premixerna är homogen 
och stabil, 

c) för foderblandningar: tillsatsernas art och halt samt att tillsatserna är homogent fördelade 
foderblandningen. 

32 321232Q LIITE Pri. 

Nr L 319133 
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4. Tillsatser som är avsedda för tillverkning av premixer och premixer som är avsedda att ingå i 
foderblandningar skall lagras på ett sådant sätt att de är lätta att identifiera och så att sammanbland
ning undviks med andra tillsatser, premixer eller medicinskt verksamma substanser, foder som 
innehäller läkemedel eller foder. De skall lagras i lämpliga utrymmen, som kan låsas och som är 
avsedda för lagring av sådana varor. 

S. Tillverkaren eller, om tillverkaren är etablerad i tredje land, dennes representant i gemenskapen, 
skall registrera följande uppgifter: 

a) För tillsatser: framställda tillsatser, art och mängd, tillverkningsdatum samt namn och adress på 
de tillverkare av premixer eller på de mellanhänder till vilka tillsatserna levererats, med uppgift 
om den levererade tillsatsens art och mängd. 

b) För premixer: namn på tillverkare och leverantörer, art och mängd av använda tillsatser, 
tillverkningsdatum, namn och adress på de tillverkare av foderblandningar eller de mellanhänder 
för vilka premixen är avsedd samt art och mängd av levererad premix. 

c) För foderblandningar: namn och adress på leverantören av premixen samt på tillverkaren om denne 
inte är leverantör, premixens art och mängd samt hur den använts. 

6. När tillverkaren levererar tillsatser eller premixer till någon som inte är tillverkare av premixer 
eller foderblandningar skall denne och eventuella senare mellanhänder ha samma skyldighet att 
registrera de uppgifter som anges i punkt S a och b." 

Artikel 2 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 

- den nya artikeln 13.3 i direktiv 70/524/EEG, fyra år efter anmälan' av detta direktiv, 

- övriga bestämmelser i detta direktiv, två år efter anmälan. 

De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 29 november 1984. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

B. DESMOND 

Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 3 december 1984. 

8.12.84 

32 321232Q LIITE Sek. 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 16 februari 1987 

om fastställande av riktlii\Jer för bedömning av tillsatser l lljurfoder 

(87/153/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

Nr L 64/19 

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertill satser', dess senaste lydelse enligt 
kommissionens direktiv 86/525!EEG2

, särskilt artikel 9 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

och med beaktande av följande: 

Direktiv 70/524/EEG föreskriver att undersökningen av tillsatserna skall utföras på grundval av dokumentation som officiellt 
överlämnas till medlemsstaterna och till kommissionen. 

Sådan dokumentation skall göra det möjligt att kontrollera att tillsatserna, med avseende på rekommenderad användning, uppfyller 
direktivets allmänna principer för upptagande i direktivets bilagor. 

Det har ansetts nödvändigt att föreskriva att dokumentationen skall sammanställas enligt gemensamma riktlinjer som definierar de 
vetenskapliga uppgifter som gör det möjligt att identifiera och karakterisera de berörda produkterna samt de undersökningar som 
behövs för att i synnerhet uppskatta deras effektivitet och oskadlighet för människor, djur och miljö. 

Riktlinjerna är främst avsedda som en allmän vägledning. Beroende på tillsatsens art eller användningsvillkor får omfattningen av 
de undersökningar som behövs för att värdera dess egenskaper eller verkningar variera. 

Det är absolut nödvändigt att tillämpa principerna för "good laboratory practice" (GLP) vid utveckling av tillsatser som är avsedda 
för användning i foder för att säkerställa att resultaten 

EGT nr L 270, 14.12.1970, s. l. 
EGT nr L 310, 5.11.1986, s. 19. 
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frän laboratorieförsök inte kan ifrågasättas. Metoder som innebär användning av laboratoriedjur för experimentella eller vetenskapliga 
syften bör i möjligaste mån undvikas. 

Riktlinjerna har utformats på grundval av nuvarande kunskaper inom vetenskap och teknik och får vid behov anpassas till 
utvecklingen p! området. 

HÄRMED FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Medlemsstatema skall föreskriva att den dokumentation som skall åtfölja vaJje begäran om registrering av en tillsats eller av ett nytt 
användningsområde för en tillsats i bilagorna till direktiv 70/524/EEG skall sammanställas enligt de riktlinjer som anges i bilagan 
till detta direktiv. 

Artikel 2 

Detta direktiv skall beakta bestämmelserna om 

a) "good laboratory practice" (GLP) i fråga om ömsesidigt godkännande av uppgifter för bedömning av kemiska produkter samt 

b) skydd för djur som används för experimentella eller andra vetenskapliga syften. 

Artikel 3 

Medlemsstatema skall senast den 31 december 1987 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 
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Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 16 februari 1987. 

Artikel 4 

På rådets vägnar 

L TINDEMANS 

Ordförande 

Nr L 64/21 
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BILAGA 

RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV FODERTILLSATSER 

ALLMÄNT 

Riktlinjerna är avsedda som en vägledning vid insamling av dokumentation om ämnen och preparat som begärs 
registrerade som fodertillsatser. Dokumentationen skall möjliggöra en bedömning tillsatserna på grundval av 
nuvarande kunskaper samt säkerställa att de följer de grundläggande principer som fastställts för registreringen, 
enligt bestämmelserna i artikel 7.2 i rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser1

• 

Alla undersökningar som anges i dessa riktlinjer kan krävas och vid behov kan ytterligare upplysningar efterfrågas. 
Obligatoriska är i allmänhet undersökningar som fastställer identiteten, användningsvillkor, fysikalisk-kemiska 
egenskaper, metoder för bestämning av tillsatsen, dess effektivitet samt dess metabolism, biologiska och 
toxikologiska verkningar på den djurart som tillsatsen är avsedd att användas till. De undersökningar som är 
nödvändiga för ri>kbedömning i fråga om människors hälsa eller miljön beror främst på tillsatsens art och under 
vilka omständigheter den används. På detta område är del inte möjligt att tillämpa strikta regler. 

Tillsatser som enbart är avsedda för foder till sällskapsdjur behöver inte alltid genomgå lika omfattande program 
för prövning av kronisk toxicitet, mutagenieilet och cancerogenicitet som tillsatser som är avsedda för utfodring 
av livsmedelsproducerande djur. För att bestämma kronisk toxicitet är det i allmänhet tillräckligt att undersöka två 
djurarter eller en djurart samt råttor under en tid av ett år. I allmänhet går det att avstå frän undersökningar av 
mutagenieilet och cancerogenicitet om den kemiska sammansättningen, praktisk erfarenhet eller andra överväganden 
inte talar för att de skulle finnas någon tendens till förändring. Analys av restbalter i sällskapsdjur är inte 
obligatorisk. 

Kunskap om tillsatsens metabolism i livsmedelsproducerande djur, om resthalter och deras biotillgänglighet är 
väsentlig. Den skall framför allt göra det möjligt att bestämma omfattningen av de toxikologiska undersökningar 
som behöver göras på Jaboratoriedjur för att bedöma eventuella risker för konsumenten. Denna bedömning får inte 
uteslutande grunda sig på uppgifter som enbart rör tillsatsernas direkta effekter på Jaboratoriedjur. De senare ger 
ingen specifik information om de faktiska effekterna av rester från metabolismen hos den djurart som tillsatsen är 
avsedd för. 

Varje ansökan om registrering av en tillsats eller av ett nytt användningsområde för en tillsats skall åtföljas av en 
dokumentation som skall innefatta detaljerade rapporter, presenterade i den ordning och med den numrering som 
anges i dessa riktlinjer. Om någon uppgift som föreskrivs i riktlinjerna saknas skall skäl får detta uppges. 
Publikationer som det finns hänvisningar till skall bifogas. Rapporter från försök skall ange försökets uppläggning 
och referensnummer, detaljerad beskrivning av testerna, resultaten och analys därav samt namn, adress och signatur 
för den som är ansvarig för undersökningen. Den som ansvarar för iakttagande av "good Jaboratory practice" (GLP) 
skall bifoga ett uttalande till rapporten om att sådan praxis har iakttagits. 

Bestämningen av de fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaperna skall ske enligt de 
metoder som fastlagts i kommissionens direktiv 84/449/EEG av den 25 april1984, som för sjätte gången anpassar 
rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av Jagar och författningar om klassificering, förpackning och märkning 
av farliga ämnen2 eller enligt metoder som erkänts internationellt av vetenskapliga organ. Om andra metoder 
används skall skäl till detta anges. 

Varje dokumentation skall innehälla en korrekt sammanfattning. Dokumentation som avser antibiotika, 
koccidiostatika och andra läkemedel och tillväxtbefrämjande medel skall åtföljas av en monografi, utformad i 
enlighet med avsnitt V, som möjliggör identifiering och karakterisering av tillsatsen i fråga, i enlighet med artikel 
8.1 i direktiv 70/524/EEG. 

Termen "tillsats", så som den används i dessa riktlinjer, avser aktiva substanser eller preparat som innehåller aktiva 
substanser i det tillstånd de har då de blandas i premixer och foder. 

Om det sker någon ändring i tillverkningsprocessen eller i tillsatsens sammansättning, användningsområde eller 
användningsvillkor skall den medlemsstat som överlämnat dokumentationen inom rimlig tid underrätta 
kommissionen. Det kan då bli nödvändigt att framlägga lämplig dokumentation för ny bedömning. Dessa krav 
kommer särskilt att behövas för produkter som härrör från mikroorganismer, vilkas genetiska särdrag har förändrats 
eller som uppstår som naturliga mutanter. 

EGT nr L 270, 14.12.1970, s. l och 
EGT nr L 319, 8.12.1984, s. 13. 
EGT nr L 251, 19.9.1984, s. l. 

7.3.87 
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AVSNilT I: Sammanfatlning av uppgifterna i dokumentationen 

A VSNilT II: Tillsatsens identitet, karakterisering och användningsvillkor 
Kontrollmetoder 

A VSNilT III: Undersökningar av tillsatsens effektivitet 

l. Undersökningar om förbättringar av foderkvaliteten 

2. Undersökningar av tillsatsernas effekter på animalieprodukter 

3. Undersökningar av animalieprodukternas kvalitet 

AVSNilT IV: Undersökningar av säkerheten vid användning av tillsatsen 

l. Undersökningar på djurarter som tillsatsen är avsedd för 

1.1. Toxikologiska undersökningar av tillsatsen 

1.2. Mikrobiologiska undersökningar av tillsatsen 

1.3. Undersökningar av metabolismen och rester av den aktiva substansen 

2. Undersökningar av utsöndrade rester 

3. Undersökningar av laboratoriedjur 

AVSNilT V: Utformning av monografin 

Nr L 64/23 
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AVSNriT l 
SAMMANSTÄILNING AV UPPGIFfERNA l DOKUMENTATIONEN 

AVSNriT II 
TILLSATSENS IDENTITET, KARAI\.JERISERING OCH ANVÄNDNINGSVULKOR KONTROlLMETODER 

l. Tillsatsens identitet 

1.1. Varumärken, förslag. 

1.2. Typ av tillsats med avseende på dess viktigaste funktion (t.ex. antibiotika, koccidiostatika, histomonostatika, konserveringsmedel etc.) 

1.3. Fysikaliskt tillstånd, partikelstorlek. 

1.4. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning (aktiv substans, övriga bestlndsdelar, föroreningar). 

1.5. Framställningsmetod inklusive särskilda processmetoder. 

2. Särskilda uppgifter om den aktiva substansen 

2.1. Generiskt namn, kemiskt namn enligt IUPACs nomenklatur, övriga generiska namn och förkortningar. Nummer i Cbemical Abstracts Service 
(CAS). 

2.2. Empirisk formel och strukturformel samt molekylvikt. Om den aktiva substansen är en fermentationsprodukt: de viktigaste beståndsdelarnas 
kvalitativa och kvantitativa sammansättning. 

2.3. Renhetsgrad. Föroreningarnas kvalitativa och kvantitativa sammansättning. 

2.4. Elektrostatiska egenskaper, smältpunkt, kokpunkt, nedbrytningstemperatur, densitet, ångtryck, löslighet i vatten och organiska lösningsmedel, 
mass- och absorptionsspektrum samt övriga fysikaliska egenskaper av betydelse. 

2.5. Framställnings-och reningsmetoder. Variation i tillverkningssatsernas sammansättning under produktionsförloppet 

OBSI 

Om den aktiva substansen utgörs av en blandning av aktiva bestlndsdelar, skall varje kemiskt definierbar huvudkomponent beskrivas separat 
med uppgift om med vilken mängd den ingår i blandningen. 

3. Tillsatsens Cysiskalisk-kemiska och teknologiska egenskaper 

3.1. Stabilitet vid påverkan av Juft Qjus, temperatur, fukt, syre, etc.) 

3.2. stabilitet vid framställniogen av premixer och foder, i synnerhet mot värme, tryck och fuktighet. Eventuella nedbrytningsprodukter. 

3.3. stabilitet vid lagring av premixer och foder (lagringstid). 

3.4. ÖVriga fysikalisk-kemiska och teknologiska egenskaper av betydelse, slsorn förmåga att framkalla homogen blandning i premixer och foder 
och dammbildande egenskaper. 

3.5. Fysiskalisk-kemisk interaktion (oflirenlighet med foder, andra tillsatser eller med läkemedel, etc.). 

4. Tillsatsens användningsvillkor 

4.1. Rekommenderad användning vid utfodring av djur (djurart eller -grupp, typ av foder, period för administrering, karenstid, etc.). 

4.2. Kontraindikationer. 

4.3. Rekommenderad koncentration i premixer och foder (uttryckt i procent av den aktivasubstansen efter vikt förpremixer och i mg/kg !lir foder). 

4.4. ÖVriga kända användningsomr.lden för den aktiva substansen eller preparatet (foder, humanmedicin eller veterinärmedicin, jordbruk, etc.). 
Ange varumärke, indikationen och kontraindikationer för varje användningsområde, 

4.5. Ange vid behov riskförell}'ggande åtgärder och skyddsutrustning vid tillverkning och hantering. 

5. Kontrollmetoder 

5.1. Beskrivning av de metoder som använts för att bestämma de kriteriercsom>ffutecknas i 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 och 4.3. 
5.2. Beskrivning av de kvalitativa och kvantitativa analysmetoderna vid rutinkontroll av tillsatsen i premixer och foder: 
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5.3. Beskrivning av de kvalitativa och kvantitativa analysmetoderna för bestämning av tillsatsrester i animalieprodukter. 

OBSI 

De angivna metoderna bör kompletteras med upplysningar om utbyte i procent, specificitet, känslighet, möjlig interferens, detektionsgräns, 
reproducerbarbet och använd provtagningsmetod. Referensstandarder för preparatet och för den aktiva substansen skall kunna lämnas. 

AVSNm lU 

UNDERSÖKNINGAR AV TILLSATSENS EFFEKTIVITET 

1. Undersökningar om förbättringar av fodrets kvalitet 

Dessa undersökningar berör teknologiska tillsatser som antioxidanter, konserveringsmedel, emulgeringsmedel, förtjockningsmedel etc., som 
är avsedda att förbättra premix- och foderkvaliteten eller att förlänga hållbarheten. 

Tillsatsens effektivitet vid avsedd användning bör styrkas med hjälp av lämpliga kriterier och järnföras med en negativ kontrollgrupp samt 
eventuellt foder som innebliler teknologiska tillsatser med känd effektivitet. 

För varje försök skall i detalj anges art av undersökt aktiv substans, preparat, premix eller foder, satsernas referensnummer, den aktiva 
substansens koncentration i premixer och foder, försöksbetingelser (temperatur, fuktighet etc.), datum och varaktigbet för försöket samt 
negativa effekter som inträffat under försöksperioden. 

2. Undersökningar av tillsatsernas effekter på animalieprodukter 

Dessa undersökningar berör tillsatser som påverkar aveln såsom antibiotika, tillväxthefrämjande medel, koccidiostatika samt andra läkemedel 
som dessutom har effekt på animalieproduktionen. Följande undersökningar bör göras på varje djurart som tillsatsen är avsedd för och 
jämföras med negativa kontrollgrupper samt, om möjligt, grupper som får foder som innehåller tillsatser med känd effektivitet. 

2.1. För antibiotika och tillväxthefrämjande medel: undersökning av effekterna på näringsupptagning, djurets tillväxt och animalieproduktionens 
storlek. Bestämning av förhållandet mellan dos och verkan. 

2.2. l fråga om koccidiostatika och andra läkemedel skall vikten i första hand läggas vid att styrka särskilda effekter och framför allt profylaktiska 
egenskaper (t.ex. sjuklighet, antalet oocyster, bedömning av försämrad verkan etc). Upplysningar skall bifogas om effekten på 
foderutnyttjande, djurens tillväxt samt mängd och kvalitet i fråga om animalieprodukter. 

2.3. Försökshetingelser: 

Försöket skall beskrivas individuellt och i detalj. Testprotokollet skall möjliggöra statistisk analys. Följande uppgifter är obligatoriska: 

2.3.1. Djurart, ras, ålder och kön för djuren, metod för identifikation. 

2.3.2. Antal försöks- och kontrollgrupper, antal djur i varje grupp. Antalet utvalda försöksdjur av båda könen skall vara tillräckligt för statistiska 
ändamål. 

2.3.3. Koncentration av aktiv substans i fodret, fastställd genom kontrollanalys. Satsernas referensnummer. Näringsmässig sammansättning av 
dagsbehovet, kvalitativt och kvantitativt uttryckt. 

2.3.4. Plats där försöket utförts, djurens fysiologiska och hälsomåssiga tillstånd, utfodrings- och uppfödningsförhållanden enligt gällande praxis 
i gemenskapen. 

2.3.5. Datum och exakt varaktighet för försöket, datum för utförda undersökningar. 

2.3.6. Negativa effekter som inträffat under försöket samt uppgift om när dessa visat sig. 

3. Undersökningar av animalieprodukternas kvalitet 

Undersökningar av den organoleptiska, näringsmässiga, hygieniska och teknologiska kvaliteten på ätliga produkter från djur som utfodrats 
med foder som innehåller tillsatsen i fråga. 
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AVSNfiT IV 

UNDERSÖKNINGAR AV SÄKERHETEN VID ANVÄNDNING AV TILLSATSEN 

De undersökningar som anges i detta avsnitt är avsedda att möjliggöra bedömning av 

säkerheten vid användning av tillsatsen till den djurart som den är avsedd för, 
risker som konsumenten kan utsättas för genom att konsumera föda som innehåller rester av tillsatsen, 
risker vid inandning eller budkontakt för personer som kan tänkas hantera tillsatsen som sådan eller då den ingår i premixer eller i foder, 
risker för förorening av omgivningen genom tillsatsens omvandling i djurens avföring. 

Dessa undersökningar kommer att krävas, i sin helhet eller delvis, beroende på tillsatsens art och avsedda användningssätt. Kunskap om den aktiva 
substansens metabolism hos de olika djurarter som den är avsedd för samt om sammansättning och biotillgänglighet för rester i vävnad kommer att 
vara väsentlig för att bestämma omfattningen av de undersökningar på laboratoriedjur som är nödvändiga för att bedöma riskerna för konsumenten. 
Dessutom är knnskap om sammansättningen och de fysikalisk-kemiska och biologiska egenskaperna bos utsöndrade rester som bärrör från tillsatsen 
absolut nödvändig för att ange omfattningen av de undersökningar som är nödvändiga för bedömning av riskerna för miljöförorening. 

1. Undersökningar på de djurarter som tillsatsen är avsedd rör 

1.1. Toxikologiska undersökningar av tillsatsen 

Toleranstester. Undersökning av de biologiska, toxikologiska, makroskopiska och histologiska effekterna. Bestämning av säkerhetsfaktorn 
(marginal mellan den högsta rekommenderade dos och den dos som ger negativa effekter). Det kan vara tillräckligt att ange ett minimivärde 
eller ett ungefärligt värde för denna faktor om det kan visas att den nivå som ger negativa effekter ligger mycket högre än bögsta 
rekommenderade dos. 

1.2. Mikrobiologiska undersökningar av tillsatsen 

1.2.1. Undersökning av tillsatsens mikrobiologiska verkningsområde genom bestämning av minsta inhiberande koncentration (MIC) bos olika 
patagena och inte patagena gramnegativa och grampositiva bakteriearter. 

1.2.2. Undersökning av korsresistens mot terapeutisk antibiotika genom bestämning av minsta inhiberande koncentration (MIC) i mutanter som 
framställts in vitro och som uppvisar kromosamal resistens mot tillsatsen. 

1.2.3. Försök för att utröna om tillsatsen förmår selektera resistensfaktorer. Dessa försök skall utföras under faltförblilanden på den djurart som 
tillsatsen främst är avsedd för. Därefter bör undersökas om eventuellt påvisade resistensfaktorer är multiresistenta och överförbara. 

1.2.4. Försök för att bestämma tillsatsens effekt på den normala tarmfloran och på koloniseringen av tarmkanalen samt utsöndringen av 
sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

1.2.5. FaJtstudier för att bestämma procentsatsen för bakterier som är resistenta mot tillsatsen. Studierna skall utföras med längre mellanrum före 
och efter användning av tillsatsen (övervakning). 

1.3. Undersökningar av metabolismen och rester av den aktiva substansen12 

1.3.1. Studium av den metaboliska balansen: den aktiva substansens elimination via urin och avföring och eventuellt genom utandning - bastighet 
och omfattning. Resthalter hos den djurart som tillsatsen är avsedd för. 

1.3.2. Studium av metabolismen: absorption, distribution, biotransformation och elimination. I tillämpliga fall, uppskattning av omfattningen av 
utsöndringen via gallan, förekomst av entero-hepatiskt kretslopp, påverkan från blindtarm. 

1.3.3. Analytiska studier av rester: restemas kvalitativa och kvantitativa sammansättning (aktiv substans, metaboliter) i djurets olika organ och 
vävnader och i ätliga produkter som härrör från djuret, när metabolisk jämvikt har uppnåtts och under praktiska förhållanden för användning 
av tillsatsen. 

De undersökningar som avses i 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4 och 1.3.5. bör helst utföras med märkta molekyler. Märkningen bör vara anpassad till 
ändamålet. 
Om den aktiva substansen är en fermentationsprodukt skall dessa undersökningar utvidgas till biprodukter från tillverkningen. 
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1.3.4. Farmakokinetisk undersökning av restema (efter upprepad administrering av tillsatsen enligt rekommendation): den aktiva substansens och 
huvudmetabolitemas persistens i de olika organen och vävnaderna efter det att utfodringen med tillsatsen upphört. 

1.3.5. Studium av resters biotillgängligbet i vävnad och produkter från den djurart tillsatsen är avsedd för (se 3.8). 

1.3.6. ÖVervakningsmetoder: kvalitativa och kvantitativa bestämningsmetoder som använts vid de undersökningar som anges i 1.3.1. till1.3.5. med 
uppgifter om utbyte i procent, specificitet och detektionsgräns. Bestämningsmetoderna för restema skall vara så känsliga att det är möjligt 
att påvisa toxikologiskt försumbara resthalter. 

2. Undersökningar av utsöndrade rester 

2.1. Art och koncentration av rester som bärrör från tillsatsen (aktiv substans, metaboliter) i avföringen. 

2.2. Persistens (halveringstid) och eliminationskinetik för dessa rester i flytgödsel, fastgödsel och strö. 

2.3. Effekter på metanbildningen. 

2.4. Nedbrytning, persistens (halveringstid) och eliminationskinetik i mark (kontrasterande marktyper). 

2.5. Effekter på jordfaunan och mikrobiella omvandlingsprocesser (nedbrytning av växt- och djurrester, kväveomvandling, etc.). 

2.6. Effekter på markväxter (grobarhet bos fröer, planttillväxt, upptag i växter, etc.). Dessa undersökningar bör utföras både under kontrollerade 
f<irblllanden och under fa.Jtförhållanden, med användning av olika växtarter. 

2.7. löslighet och stabilitet i vatten för produkter som bärrör från tillsatsen (aktiv substans, metaboliter). 

2.8. Effekter på levande organismer i vatten. 

2.8.1. Effekter på floran (t.ex. Ch/orella). 

2.8.2. Toxicitet bos ryggradslösa djur (t.ex. Daplmia magna). 

2.8.3. Toxicitet bos fisk (minst två vilda arter som förekommer på gemenskapens territorium). 

3. Undersökningar av laboratorie<ljur 

Dessa studier skall utföras med den aktiva substansen och dess buvudmetaboliter, om de senare också förekommer i ätliga animalieprodukter 
och är biotillgängliga. I möjligaste mån bör sådana laboratoriedjur väljas som kan förväntas metabolisera tillsatsen på ettlikartat sätt som 
människan. 

Noggranna beskrivningar skalllämnas av de försök som gjorts. Dessa skall omfatta använda djurarter och djurstammar, storlek och antal för 
försöks- och kontrollgrupper, administrerade doser, dietsammansättning och resultat av foderanalyser, uppfödningsvillkor, exakt varaktighet 
för försöken, datum för de olika undersökningar som gjorts samt dödlighet. Alla detaljer skall uppges beträffande de makroskopiska 
patologiska och histopatologiska fenomen som observerats bos försöksdjuren, med angivande av tidpunkt för uppträdande för alla patologiska 
förändringar. Resultaten, inklusive statistisk bedömning, skall presenteras utförligt. 

3.1. Akut toxicitet 

3.1.1. Undersökningar av akut oraltoxicitet skall utföras på två djurarter (varav råtta bör vara den ena). Den bögsta doseringen bör inte vara högre 
än 2 000 mg/kg kroppsvikt. Noggranna observationer bör lämnas om de biologiska effekter som konstaterats under en period på minst två 
veckor efter intagandet 

3.12. Undersökningar av akut toxicitet vid inandning, hudirritation och, vid behov, slemhinneirritation samt allergena egenskaper skall utföras 
genom lämpliga provningar för riskbedömning med avseende på hantering av tillsatsen. 

3.2. Mutagenieilet 

För att kunna identifiera aktiva substanser eller sådana metaboliter som har mutagena egenskaper skall en utvald kombination av 
mutagenicitetstester utföras, baserade på olika genetiska "endpoints". Testema skall utföras både med och utan förekomst av ett mikrosomalt 
däggdjurspreparat för aktivering av metabolismen. 
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Följande försöksgrupp rekommenderas: 

a) Test för genmutationer i et prokaryotiskt system. 

b) Test för genmutationer i ett in vitro evkaryotiskt system eller en könsbunden recessiv letal test pl bananfluga. 

c) Test för kromosomskador in vitro och in vivo. 

Att dessa tester föresils betyder emellertid inte att andra tester är skulle vara olämpliga eller att andra tester, i synnerhet in vivo-tester, inte 
skulle godtas som alternativ. 

I samtliga fall skall skäl anges till valet av tester. Testema skall utföras enligt etablerade och validerade tillvlgaglngssltt. Beroende pl 
resultaten av testema och med hinsyn till substansens generella toxicitetsprofil samt avsedda an vindning kan ytterligare undersökningar vara 
plkallade. 

3.3. Metabolis/ca och farma/cakinetiska aspekter 

Balansundersökningar och identifiering av metaboliter skall utföras med lämpliga märkta molekyler och bör omfatta blde englngs- och 
flerglngsdosering av den aktiva substansen under lämpliga perioder. Studier av metabolismen skall också innefatta undersökning av 
farmakokinetiken för den aktiva substansen och huvudrnetabolitema. Då de djurarter väljs ut som bist lämpar sig för efterföljande 
toxikologiska undersökningar skall hänsyn tas till artbestämda skillnader i fråga om metabolism av den aktiva substansen. 

3.4. Subkronisk toxicitet 

Dessa undersökningar skall i allminhet utföras pl tvl djurarter (varav råtta bör vara den ena). Den andra djurarten kan i vissa fall vara en 
djurart som tillsatsen är avsedd för. Testsubstansen fh ges oralt och ett f6rhällande mellan dos och resultat skall fastställas. Försöksperioden 
skall för gnagare vara minst 90 dagar. 

I vissa fall kan det vara önskvärt att undersökningarna påglr i sex månader till två h, pl hundar eller andra icke-gnagare, för att fastställa 
variationen i olika djurarters känslighet mot testsubstansen. 

3.5. Kronisk toxicitet/cancerogenicitet 

Kroniska toxicitetsundersökningar skall utföras på en djurart (helst råtta), cancerogenicitetsundersökningar företrädesvis pl två arter av 
gnagare. Substansen skall ges oralt med flera olika doser. En kombinerad kronisk toxicitets-/cancerogenicitetsundersökning med exponering 
in utero kan också godtas. Försöksperioden skall sträcka sig över minst två h för råttor och 80 veckor för möss. Om försöken fortsätter under 
lingre tid skall de avbrytas när överlevnaden sjunkit till 20 procent i alla utom de grupper som fått den bögsta dosen. Fullstlndiga 
klinisk-kemiska och hematologiska undersökningar samt urinundersökningar skall utföras med lämpliga mellanrum under hela 
försöksperioden. Fullstlndiga makroskopiska och histologiska undersökningar skall utföras på alla djur som dör under försöket och pl alla 
djur som fortfarande lever vid undersökningens slut. 

3.6. Reproduktionstoxicitet 

Reproduktionsundersökningar skall utföras företrädesvis på rltta. De skall sträcka sig över minst två filialgenerationer och kan kombineras 
med undersökningar av embryonal toxicitet som innefattar teratogenicitet. Alla parametrar av betydelse som rör fertilitet, dräktighe~ nedkomst 
samt den peri- och postnatala situationen skall observeras noggrant och rapporteras. Specifika undersökningar av teratogenicitet skall företas 
på minst två lämpliga djurarter. 

3.7. Biotillgänglighet 

För att undersöka vad som händer med rester av den märkta aktiva substansen i vävnad och produkter frln den djurart substansen är avsedd 
för, krävs undersökningar av biotillglnglighet som minst skall omfatta en balansundersökning av resthalter vid administrering till 
laboratoriedjur. 

3.8. Metaboliternas taxileologi 

Uppgifter f6r beräkning av restkoncentrationen skall lämnas som underlag för en bedömning av riskerna för mlnniskor. 

3.9. Ovriga relevanta rmdersiikningar 

Alla andra undersökningar som ger ytterligare upplysningar av betydelse för bedömningen av testsubstansen fh lämnas, t.ex. undersökningar 
av •relay toxicity". 
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AVSNm V 

UTFORMNING AV MONOGRAFIN 

1. TiDsatsens identitet 

1.1. Typ av tillsats med avseende pi huvudfunktion (antibiotika, koccidiostatika, histomonostatika, tillväxtbefrämjande medel etc.). 

1.2. Fysikaliskt tillstlod, partikelstorlek. 

1.3. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning (aktiv substans, övriga bestlodsdelar, föroreningar). 

1.4. Eventuell särskild framställningsmetod. 

2. Sirsidida uppgifter 010 den aktiva substansen 

2.1. Generiskt namn, kemiskt namn enligt IUPACs nomenklatur, övriga generiska namn och förkortningar. Nummer i Chemical Abstracts Service 
(CAS). 

2.2. Empirisk formel och strukturformel samt molekylvikt. Om den aktiva substansen är en fermentationsprodukt - de viktigaste bestlodsdelarnas 
kvalitativa och kvantitativa sammansättning. 

2.3. Renhetsgrad. Föroreningarnas kvalitativa och kvantitativa sammansättning. 

2.4. Relevanta fysikaliska egenskaper slsom elektrostatiska egenskaper, smältpunkt, kokpunkt, nedbrytningstemperatur, densitet, logtryck, lösligbet 
i vatten och organiska lösningsmedel, absorptionsspektrum etc. 

OBSI 

Om den aktiva substansen utgörs av en blandning av aktiva bestlodsdelar skall varje kemiskt definierbar huvudkomponent beskrivas separat 
och med uppgift om med vilken mängd den inglr i blandningen. 

3. Tillsatsens fysikalisk-kemiska och teknologiska egenskaper 

3.1. Stabilitet vid plverkan av luft (ljus, temperatur, fukt, syre, etc.). 

3.2. Stabilitet vid framställning av premixer och foder, i synnerhet stabilitet mot värme, tryck och fukt. Eventuella nedbrytningsprodukter. 

3.3. stabilitet vid lagring av premixer och foder (lagringstid). 

3.4. ÖVriga relevanta fysikalisk-kemiska och teknologiska egenskaper slsorn förmåga att framkalla bomogena blandningar i premixer och foder, 
dammbildande egenskaper. 

3.5. Fysikalisk-kemisk interaktion (oförenlighet med foder, andra tillsatser eller läkemedel etc.). 

4. Kontrollmetoder 

4.1. Beskrivning av de metoder som använts för bestämningen av de kriterier som anges i 1.3. 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 i detta avsnitt. 

4.2. Beskrivning av de kvalitativa och kvantitativa analysmetoderna för bestämning av tillsatsrester i animalieprodukter. 

4.3. Om ovanstående metoder varit föremil för publicering kan referenser vara tillräckliga. 

5. Tillsatsens biologiska egenskaper 

5.1. Uppgifter om profylaktisk effekt för koccidiostatika och andra läkemedel (sjuklighet, antal oocyster etc.). 

5.2. Uppgifter om effekterna pl foderutnyttjande, tillväxt och kvaliteten på animalieprodukter för antibiotika och tillväxtbefrämjande medel. 

5.3. Kontraindikationer eller varningar, inklusive biologisk inkornpatibilitet tillsammans med uppgifter som styrker detta. 

6. Kvalitativa ocb kvantitativa uppgifter om de rester som kan återfinnas i animalieprodukter efter avsedd användalag av tiDsatsen. 

7. ÖVriga karakteristika som har betydelse för identifiering av tillsatsen. 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 23 november 1976 

om marknadsröring av foderråvaror 

(77/1 01/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 

DETIA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 

detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande1
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitti~ns 

yttrande2, och 

med beaktande av följande: 

Uppfödning av husdjur intar en mycket viktig plats inom 

jordbruket i Europeiska ekonomiska gemenskapen och till

fredsställande resultat är till stor del beroende av att lämpligt 

foder av god kvalitet används. 

De regler som gäller för foder har stor betydelse för en ökning 

av jordbrukets produktivitet, med hänsyn till den viktiga roll 

som foderråvaror spelar i detta avseende. 

Det är nödvändigt att fastställa regler för de viktigare foderrå

varorna. Adekvata benämningar skall användas för de foder-

1 EGT nr C 10, 5.2.1972, s. 35. 
2 EGT nr C 4, 20.1.1972, s. 3. 

råvaror som släpps ut på marknaden och foderråvarorna skall 

motsvara de beskrivningar under vilka de erbjuds. 

När regler fastställs för marknadsföringen av foderråvaror bör 

det säkerställas att sådant foder har en gynnsam verkan på 

husdjursproduktionen. Foder skall därför alltid vara oskadligt, 

oförfalskat och av säljbar kvalitet. Det får varken medföra fara 

för djurs eller människors hälsa eller marknadsföras på ett sätt 

som kan vara vilseledande. 

Bestämmelserna i detta direktiv är endast tillämpliga på 

foderråvaror som är avsedda att användas som sådana av 

husdjursproducenter. Medlemsstatema skall emellertid ha 

möjlighet att utvidga tillämpningsområdet för principerna i 

detta direktiv till varor och ämnen som används för tillverk

ning av foderblandningar. 

Det är nödvändigt att förse användaren med korrekt och 

meningsfull information om sammansättningen av de foderrå

varor som finns att tillgå. Därför bör åtminstone analyserat 

innehåll som har en direkt inverkan på fodrets kvalitet dekla

reras. 
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Med hänsyn till vedertagen praxis i vissa medlemsstater skall 
åtgärder vidtas för att ge möjlighet att kräva en mer fullständig 
deklaration av foderråvarornas innehåll. Sådan ytterligare 

information får emellertid endast krävas i den omfattning som 
anges i bilagan. 

Medlemsstatema får föreskriva hur andra foderråvaror än de 
som finns upptagna i bilagan skall benämnas, beskrivas och 
märkas. 

Medlemsstatema bör vidare få möjlighet att föreskriva att en 
obligatorisk förpackning skall användas för vissa foderråvaror 
som förtecknas i bilagan. 

Det förefaller lämpligt att göra det möjligt för medlemsstaterna 
att främja produktionen av foderråvaror av hög kvalitet genom 
att utfärda rekommendationer om kvalitetskriterier för in
nehållet. 

Det verkar vara nödvändigt att, för att säkerställa fri rörlighet 
inom gemenskapen för foderråvaror, fastställa vissa mini
mikrav beträffande innehållet. Medlemsstatema skall å andra 
sidan även fortsättningsvis ha friheten att göra dessa mini
mikrav obligatoriska vid marknadsföring av foder inom deras 
egna territorier. 

Medlemsstatema skall emellertid se till att foderråvaror som 
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv inte inom gemenska
pen kommer att omfattas av begränsningar i marknadsföringen 
i fråga om benämningar, beskrivningar eller märkning. 

Medlemsstatema skall inrätta passande kontrollsystem för att 
säkerställa att bestämmelserna för foderråvaror uppfylls vid 
marknadsföringen. 

För att underlätta genomförandet av de tilltänkta åtgärderna 
och särskilt då det gäller nödvändiga ändringar och tillägg, bör 
ett förfarande inrättas som lägger grunden till ett nära sam
arbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom 
Ständiga foderkommitten, upprättad genom beslut 
701372/EEG'. 

1 EGT nr L 170, 3.8.1970, s. l. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel I 

l. Detta direktiv skall tillämpas på foderråvaror som mar
knadsförs inom gemenskapen. 

2. Detta direktiv skall tillämpas om inte annat följer av 
bestämmelserna om 

a) fodertillsatser, 

b) 

c) 

fastställande av högsta tillåtna halter av främmande 
ämnen i foder, 

fastställande av högsta tillåtna halter av rester av be
kämpningsmedel på eller i varor som är avsedda att 

konsumeras av människor eller djur. 

Artikel 2 

Termen foderråvaror omfattar i detta direktiv både olika 
vegetabiliska eller animaliska produkter i naturligt tillstånd, 
fårska eller konserverade samt därav härledda produkter efter 
industriell bearbetning och olika organiska och oorganiska 
ämnen som är avsedda för utfodring av djur. 

Artikel 3 

Medlemsstatema skall föreskriva att foderråvaror endast får 
marknadsföras om de är oskadliga, oförfalskade och av säljbar 
kvalitet. De skall föreskriva att foderråvaror inte får medföra 
risker för människors eller djurs hälsa och inte heller presente
ras eller marknadsföras på ett sätt som kan vara vilseledande. 

Artikel 4 

Medlemsstaterna skall föreskriva att de allmänna bestämmelser 

som fastställs i bilagans del A skall tillämpas på marknadsför
ingen av foderråvaror. 

Artikel 5 

l. Medlemsstatema skall föreskriva att de foderråvaror som 
förtecknas i bilagans del B, spalt 2, endast får marknadsföras 
under de namn som anges där och på villkor att de motsvarar 
de beskrivningar som lämnas i bilagans del B, spalt 3. 
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2. Medlemsstaterna får föreskriva namn och beskrivningar 

för andra foderråvaror än de som finns upptagna i bilagans del 

B. 

Artikel 6 

Medlemsstaterna får föreskriva att de foderråvaror som avses 

i bilagans del B, spalt 7, endast får marknadsföras i förseglade 

förpackningar eller containrar. Medlemsstaterna får föreskriva 

att förpackningarna eller containrarna skall förseglas på ett 

sådant sätt att förseglingen bryts när förpackningen öppnas och 

sedan inte kan användas igen. 

Artikel 7 

l. Medlemsstaterna skall föreskriva att de foderråvaror som 

förtecknas i bilagans del B, spalt 2, får marknadsföras endast 

om de uppgifter som anges nedan finns på förpackningen, 

containern eller på en fastsatt etikett samt att tillverkaren, 

förpackaren, importören, säljaren eller distributören som är 

etablerad inom gemenskapen skall ansvara för detta. 

a) Ordet "foderråvara". 

b) Namn enligt bilagans del B, spalt 2. 

c) I tillämpliga fall de uppgifter som fastställs i bilagans 

delA 

d) Halterna av de kvalitetsuppgifter som förtecknas 

bilagans del B, spalt 4. 

e) Nettovikt. 

f) Namn eller varumärke och adress eller säte för den som 

är ansvarig för de uppgifter som avses i denna punkt. 

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att när foderråvaror 

marknadsförs i bulk skall uppgifterna i punkt l anges i en 

åtföljande handling. 

3. Medlemsstaterna får föreskriva att uppgifterna i punkt l 
får anges enbart i en åtföljande handling, förutsatt att samma 

märke som möjliggör identifiering av sändningen finns både på 

förpackningen, containern eller etiketten och på den åtföljande 

handlingen. 

4. Med avvikelse från bestämmelserna i punkt l får med

lemsstaterna föreskriva att halterna av de kvalitetsuppgifter 

som förtecknas i bilagans del B, spalt 5, skall anges helt eller 

33 321232Q LIITE Pri. 

delvis. 

5. Medlemsstaterna skall föreskriva att endast följande 

ytterligare uppgifter får anges på förpackningen, containern, 

etiketten eller den åtföljande handlingen för foderråvaror, 

tillsammans med de uppgifter som anges i punkt 1: 

a) 

b) 

Identifieringsmärke eller varumärke för den som är 

ansvarig för de uppgifter som avses i denna punkt. 

Varupartinummer. 

c) Bruksanvisning samt sista hållbarhetsdatum. 

d) 

e) 

f) 

g) 

Tillverkningsland. 

Varans pris. 

I tillämpliga delar, de uppgifter som anges i artikel 14 

b. 

Halterna av de kvalitetsuppgifter som förtecknas 

bilagans del B, spalt 5, helt eller delvis. 

6. Medlemsstaterna f'ar fastställa bestämmelser liknande 

dem i punkt 1-5 för andra foderråvaror än de som förtecknas 

i bilagans del B. 

7. All annan information som finns på på förpackningar, 

containrar, etiketter och åtföljande handlingar skall vara åtskild 

från de uppgifter som avses i punkt 1-6. 

Artikel 8 

Medlemsstaterna får föreskriva att, vid marknadsföringen av 

foderråvaror på deras territorier, de krav som anges i bilagans 

del B, spalt 6 skall uppfyllas samt fastställa motsvarande krav 

för andra foderråvaror. 

Artikel 9 

Medlemsstaterna skall säkerställa att foderråvaror inte, av skäl 

som grundas på bestämmelser i detta direktiv, omfattas av 

andra begränsningar i marknadsföringen än de som fastställs 

i detta direktiv. 

Artikel JO 
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Sådana ändringar som måste göras i bilagan mot bakgrund av 

de vetenskapliga och tekniska framstegen skall antas i 
överensstämmelse med det förfarande som fastställs i artikel 

13. 

Artikel 11 

Vid handel mellan medlemsstaterna skall de uppgifter som 
avses i artikel 7.1-7.6 skrivas ut på minst ett av de nationella 
eller officiella språken i mottagarlandet. 

Artikel 12 

Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga arrangemang för 

officiell kontroll under marknadsföringen, åtminstone genom 

stickprov, för att säkerställa att direktivets krav uppfylls. 

Artikel 13 

l. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall 

tillämpas skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till 
Ständiga foderkommitten (i det följande benämnd "kommit
ten"), antingen på eget initiativ eller på begäran av en med

lemsstat. 

2. Medlemsstatemas röster inom kommitten skall vägas 

enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta. 

3. Företrädaren för kommissionen skall lägga fram ett 
förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget 

inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur 

brådskande frågan är. Ett yttrande skall få minst 41 positiva 

röster innan det får avges. 

4. Kommissionen skall besluta om åtgärderna och genom

föra dem omedelbart om de har tillstyrkts av kommitten. Om 

de inte har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande 

avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka 

åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med 
kvalificerad majoritet. 

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det 
att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de 
föreslagna åtgärderna skall vidtas och genomföra dem genast, 
såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget. 

Artikel 14 

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att 

a) 

b) 

c) 

också tillämpa direktivets principer på varor och ämnen 
som är avsedda för utfodring av djur, men som inte 
anses som foderråvaror i den mening som avses i artikel 
2, 

rekommendera kvalitetskriterier för vissa foderråvaror, 

avstå från att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på 
foderråvaror som är märkta för att visa att de är avsedda 
för export till icke-medlemsländer. 

Artikel 15 

Medlemsstaterna skall den l januari 1979 sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel16 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 23 november 1976. 

På rådets vägnar 

AP.L.M.M. van der STEE 

Ordförande 

33 321232Q LIITE Sek. 
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BILAGA 

DELA 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

l. Beteckning 

1.1 Om foderråvaran har genomgått en process som inte framgår av namnet skall varunamnet 
alltid kompletteras med uppgifter om använd processmetod och i tillämpliga fall struktur t.ex 
pressad, valsad, krossad, mald, finmald, pressad kaka, kakbräck, kakkross, kakmjöl, expel/er, 
expellermjöl eller oljekaksmjöl. 

1.2 I fråga om foderråvaror som finns upptagna i 2.1.1-2.1.3 i del D f'ar det fastställas att namnet 
skall kompletteras med uppgifter om vilken typ eller vilka typer av vete som använts: vanligt 
vete, durumvete eller vanligt vete och durumvete. 

1.3 I fråga om foderråvaror som finns upptagna i 2.9.2 och 3.2.8 i del B får det fastställas att 
namnet skall åtfölj as av uppgifter om det djur- eller växtslag som varan härrör ifrån. 

2. Obligatoriska märkningsuppgifter och krav 

2.1 De halter som anges eller som omfattas av märkningsplikt enligt förteckningen i del D hänför 
sig till 

foderråvarans nettovikt, i spalterna 4 och 5, 

vikten för den torrsubstans som finns i foderråvaran, i spalt 6, med undantag för 2.6.5, 
2.6.6, 2.9.2, 3.2.8 och 3.3.2. 

2.2 När de varor som avses i bilagans del B, spalt 2, används för denaturering eller som 
bindemedel i foderråvaror skall följande uppgifter lämnas: 

Denatureringstillsats: typ och kvalitet för de varor som använts. 

Bindemedel: typ av vara som använts. 

I fråga om bindemedel får den använda mängden inte överstiga 3 % av den totala vikten. 

2.3 I den mån som andra värden inte fastställts för vissa foderråvaror skall den botaniska renheten 
uppgå till minst 95 % i de produkter och biprodukter som finns upptagna i del B, spalt l och 

2. 

2.4 När en officiell analys enligt direktivets artikel 12 visar att foderråvarans innehåll avviker från 
deklarerat innehåll på ett sådant sätt att foderråvarans värde minskar skall följande 
minimitoleranser tillåtas: 

a) Råprotein, kväve, total mängd socker, reducerat socker och sukros, laktos och glukos 
(dextros): 

2 enheter för ett deklarerat innehåll på minst 20 %. 

10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 20 %. 

0,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 5 %. 

Nr L 32/5 
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b) Stärkelse och inulin: 

3 enheter för ett deklarerat innehåll på minst 30 %. 

10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 30 %. 

1 enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 %. 

c) Råfett och växttråd: 

1,5 enheter för ett deklarerat innehåll på minst 15 %. 

10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 15 %. 

0,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 5 %. 

d) Vatten, aska, total mängd fosfor, kalciumkarbonat, kalcium, magnesium, syratal, 
oxiderade fettsyror, ämnen som är olösliga i eter och oförtvålbara ämnen: 

1 enhet för ett deklarerat innehåll (värde) på minst 10 % (10) eller mer, beroende på vad 
som är lämpligt. 

10 % av det deklarerade innehållet (värdet) för ett deklarerat innehåll som understiger 10 
% (10), beroende på vad som är lämpligt. 

0,2 enheter för ett deklarerat innehåll (värde) som understiger 2 % (2), beroende på vad 
som är lämpligt. 

e) Aska som är olöslig i saltsyra och klorider uttryckta som NaCI: 

10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll på minst 2 %. 

0,2 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 2 %. 

f) Karotin, vitamin A och xantofyll: 

30 % av det deklarerade innehållet. 

g) Metionin: 

20 % av det deklarerade innehållet. 

2.5 Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 3 får de foderråvaror som finns upptagna i 
del B inte innehålla mer än 2 % aska som är olöslig i saltsyra (HCI) såvida inte annat innehåll 
särskilt anges i spalt 6. 

2.6 Med botaniska orenheter avses följande: 

a) Naturliga men oskadliga orenheter (t.ex. halm och halmavfall, frön från andra odlade arter 
eller från ogräs). 

b) Ofarliga rester från andra oljefrön eller oljehaltiga frukter som härrör från en tidigare 
tillverkningsprocess, om halten inte överstiger 0,5 %. 

3.2.77 



DELB 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

RAvarubenämning Beskrivning 
Obligatoriska upp-

Fri villiga uppgifter 
gifter 

l 2 3 4 5 

l. OUEKAKOR OCH 

OUEKAKSMJÖL 

1.1 Macoya (Paraguay) Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 
Palmkärnor, expeller pressning av frön, fria frAn fruktkött, från Växttråd Vatten 

följande arter av Macoyapalm (Paraguay): Råfett 

Acrocomia sclerocarpa Mart. och Aero-
comia totai Mart. 

1.2 Macoya (Paraguay) Biprodukt från o! j eframställning genom Råprotein Aska 
Palmkärnor, extrahe- extraktion av frön från Macoyapalm (Pa- Växttråd Vatten 

rad e ragu a y), fria från fruktkött Råfett 

1.3 Macoya (Paraguay) Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 

Fruktkött pressning av fruktkött från Macoyapalm VäxttrAd Vatten 

(Paraguay) Råfett 

1.4 Skalade jordnötter, Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 

expeller pressning av skalade jordnötter (Arachis Växttråd Vatten 

hypogaea och andra arter av Arachis) Råfett 

-------------------- -- -------- - - ---------
L__ _____ 

Krav beträffande innehAilet 

6 

Råprotein min 29,5 % 
Vatten max 12% 

Aska max 8% 

Råprotein min 32 % 
Råfett max 2,3% 

Aska max 8% 
Vatten max 12% 

Råprotein min 11,5 % 
Vatten max 12% 

Växttråd max 24% 
Aska max 9% 

Råprotein min 49% 

Vatten max 12% 

Växttråd max 7% 
Aska max 7% 

Förpackn-

ingskrav 

7 

----
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1.5 Skalade jordnötter, Biprodukt från oljefrarnställning genom Råprotein 
extraherade extraktion av skalade jordnötter Växttråd 

1.6 Delvis skalade jord- Biprodukt från oljeframställning som Råprotein 
nötter, expeller erhålls från delvis skalade jordnötter Växttråd 

Råfett 

1.7 Delvis skalade jord- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
nötter, extraherade extraktion av delvis skalade jordnötter Växttråd 

1.8 Rapsfrön, expeller Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
pressning av frön från raps Brassica na- Växttråd 
pus L ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., från Rå fett 
indisk raps Brassica napus L var. glauca 
(Roxb.) O.E. Schulz och från rybs Bras-
sica campestris L ssp. Oleifera (Metzg.) 
Sin sk. 

1.9 Rapsfrön, extrahera- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
de extraktion av rapsfrön, indisk raps eller Växttråd 

rybs 

1.10 Kokosexpeller Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
pressning av kopra, den torkade kärnan Växttråd 
(endosperm) med sitt yttre hölje (tegu- Rlfett 
ment), från frukten från kokospalmen, 
Cocos nucifera L 

5 6 

Aska Råprotein 
Vatten Råfett 
Råfett Växttråd 

Aska 
Vatten 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Växtträd 
Aska 

Aska Råprotein 
Vatten Rå fett 
Råfett Växttråd 

Aska 
Vatten 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Aska 
Botanisk renhet 

Aska Råprotein 
Vatten Råtett 
Råfett Aska 

Vatten 
Botanisk renhet 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Aska 

7 

min 52,5% 
max 2,3% 
max 8% 
max 7% 
max 12% 

----
min 40% 
max 12% 
max 16% 
max 8% 

min 43% 
max 2,3% 
max 16% 
max 8% 
max 12% 

min 36% 
max 12% 
max 9,5% 
min 94% 

min 38,5% 
max 2,3% 
max 10% 
max 12% 
min 94% 

min 20,5% 
max 12% 
max 8% 
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1.11 Kopra, extraherad Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
extraktion av kopra, den torkade kärnan Växttråd 
(endosperm) med sitt yttre hölje (tegu-
ment), från kokospalmens frukt 

1.12 Palmkämor, expeller Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
pressning av palmnötter, i möjligaste mån Växttråd 
befriade från det hårda skalet, från fö- Råfett 
ljande arter av oljepalm: E!aeis guineensis 

Jacq., Corozo oleifera (H.B.K.) L H. 
Bailey (Eiaeis melanococca) 

1.13 Palmkämor, extrahe- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
rad e extraktion av palmnötter från oljepalm, i Växttråd 

möjligaste mån befriade från det hårda 
skalet 

1.14 Soja, expeller Biprodukt som erhålls från sojabönor Råprotein 
(frön av arten Glycine max. (L) Merr.) Växttråd 

Rå fett 

1.15 Rostad soja, extrahe- Biprodukt från sojabönor, som erhålls Råprotein 
rad genom extraktion och lämplig värrnebe- Växttråd 

handling 

--- ---------------- -- - -- -- ----

5 

Aska Råprotein 
Vatten Råfett 
Råfett Aska 

Vatten 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Aska 

Aska Råprotein 
Vatten Råfett 
Råfett Aska 

Vatten 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Växttråd 
Aska 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Rå fett Växttråd 
Aska 
Ureas aktivitet 
Råfett 

L__ - --- --··- -- --

6 

min 22,5% 

max 2,3% 
max 8% 
max 12% 

min 17% 
max 12% 
max 5,5% 

min 18% 
max 2,3% 
max 5,5% 
max 12% 

min 47,5% 
max 12% 
max 8% 
max 7,5% 

min 50% 
max 12% 
max 8% 
max 7,5% 
max 0,5 enhet 
max 2,3% 
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1.16 Rostad skalad soja, Biprodukt från skalad soja, som erhålls Råprotein Aska 
extraherad genom extraktion och lämplig värmebe- Växttråd Vatten 

handling Råfett 

1.17 Skalade bomullsfrön, Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 
expeller pressning av bomullsfrön av släktet Gos- Växttråd Vatten 

sypium sp.p., befriade från fibrer och Rå fett 
fröskal 

1.18 Skalade bomullsfrön, Biprodukt från olj eframställning genom Råprotein Aska 
extraherade extraktion av bomullsfrön, befriade från Växttråd Vatten 

fibrer och fröskal Råfett 

1.19 Delvis skalade bo- Biprodukt från olj eframställning som Råprotein Aska 
mullsfrön, expeller erhålls från bomullsfrön, befriade från Växttråd Vatten 

fibrer och delar av fröskalen Rå fett 

1.20 Delvis skalade bo- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 
mullsfrön, extrahe- extraktion av bomullsfrön, befriade från Växttråd Vatten 
rad e fibrer och delar av fröskalen Rå fett 

- ··--···-- --- -

5 6 

Råprotein min 54,5% 

Vatten max 12% 
Växttråd max 4% 
Aska max 7% 
Ureas aktivitet max 0,5 enhet 

Råfett max 2,3% 

Råprotein min 45,5% 
Vatten max 12% 
Aska max 9% 
Växttråd max 12,5% 

Råprotein min 47,5% 

Rå fett max 2,3% 
Växttråd max 13,5 % 
Aska max 9% 
Vatten max 12% 

Råprotein min 34% 
Vatten max 12% 
Växttråd max 22,5% 

Aska max 10% 

Råprotein min 36,5% 

Råfett max 2,3% 
Växttråd max 22,5% 
Aska max 10% 
Vatten max 12% 

- - -- ···-------
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1.21 Nigerfrön, expeller Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 

eller extraherade pressning av frön från nigerplantan (Gui- Växttråd 

zotia abyssinica (Lf.) Cass.) Rå fett 

1.22 Skalade solrosfrön, Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 

expeller pressning av solrosfrön (Helianthus an- Växttråd 

nuus L), i möjligaste mån befriade från Råfett 

skal 

1.23 Skalade solrosfrön, Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 

extraherade extraktion av solrosfrön, delvis befriade Växttråd 

från skal 

1.24 Delvis skalade sol- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 

rosfrön, expeller pressning av solrosfrön, delvis befriade Växttråd 
från skal Rå fett 

1.25 Delvis skalade sol- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
rosfrön, extraherade extraktion av solrosfrön, delvis befriade Växttråd 

från skal 

1.26 Linfrön, expeller Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 

pressning av linfrön, Linum usitatissimum Växttråd 

L Råfen 

5 6 

Aska Råprotein 

Vatten Vatten 

Aska 

Aska, olöslig i HCI 

Aska Råprotein 

Vatten Vatten 

Växttråd 

Aska 

A~ k a Råprotein 

Vatten Råfett 

Råfett Aska 
Växttråd 

Vatten 

Aska Råprotein 

Vatten Vatten 
Växttråd 

Aska 

Aska Råprotein 

Vatten Råfen 
Råfett Växttråd 

Aska 
Vanen 

Aska Råprotein 

Vatten Vatten 

Aska 

Botanisk renhet 

7 

min 33% 

max 12% 

max 9% 

max 3,4% 

min 43% 

max 12% 

max 16% 
max 9% 

min 45,5% 

max 2,3% 

max 9% 

max 16% 
max 12% 

min 30,5% 
max 12% 
max 27,5% 

max 9% 

min 32 %_.. 
max 2,3% 
max 27,5% 

max 9% 
max 12% 

min 34% 

max 12% 

max 8% 
min 93% 
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1.27 linfrön, extraherade Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 
extraktion av linfrön Växttråd Vatten 

Rå fett 

1.28 Palmnötter från Ba- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 
bassupalm, expeller pressning av palmnötter, i möjligaste mån Växttråd Vatten 

befriade från det hårda skalet, från de Rå fett 
brasilianska Babassu-palmema Orbignya 
oleifera Burr. och andra arter av Orbignya 

1.29 Risgroddar, expeller Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 
pressning av risgroddar Oryza sativa L. Växttråd Vatten 
där delar av frövitan och skalet fortfaran- Råfett 
de sitter kvar 

1.30 Groddar av opolerat Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 
ris, extraherade extraktion av risgroddar där delar av Växttråd Vatten 

frövitan och skalet fortfarande sitter kvar Rå fett 

1.31 Sesamfrön, expeller Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 
pressning av frön från sesamplantan, Växttråd Vatten 
Sesamum indicum L. Råfett 

1.32 Sesamfrön, extrahe- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein Aska 
rad e extraktion av frön från sesamplantan Växttråd Vatten 

Råfett 

5 6 

Råprotein 
Råfett 
Aska 
Vatten 
Botanisk renhet 

Råprotein 
Vatten 
Växttråd 
Aska 

Råprotein 
Vatten 
Växttråd 
Risskal 

Råprotein 
Råfett 
Växttråd 
Vatten 
Risskal 

Råprotein 
Vatten 
Aska 
Aska, olöslig i Hel 

Råprotein 
Rå fett 
Aska 
Vatten 
Aska, olöslig i Ha 

7 

min 36,5% 
max 2,3% 
max 8% 
max 12% 
min 93% 

min 22,5% 
max 12% 
max 17% 
max 7,5% 

min 25% 
max 10% 
max 10% 
max 1% 

min 26% 
max 2,3% 
max 10% 
max 12% 
max 1% 

min 43% 
max 12% 
max 15% 
max5% 

min 45,5% 
max 2,3% 
max 15% 
max 12% 
max 5% 
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1.33 Kakaobönor, extra- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
herade (låg halt av extraktion av torkade och rostade kakao- Växttråd 
teobromin) bönor (Theobroma cacao L), i möjligaste Råfett 

mån befriade från skal 

1.34 Vetegroddar, expeller Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
pressning av vetegroddar av arterna Triti- Växttråd 
cum aestivum L, Triticum durum Desf. Råfett 
och av andra odlade arter av skalat vete 
eller av sållade skalade kornav vetespeJl 
av arterna Triticum spelta L, Triticum 
dicoccum Schrank, Triticum monococcum 
L, där delar av frövitan och skalet fort-
farande sitter kvar 

1.35 Majsgroddar, expel- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
ler (biprodukt från pressning och torkning av majsgroddar Växttråd 
malning av majs) (Zea mays L) där delar av frövitan och Råfett 

skalet fortfarande sitter kvar 

1.36 Majsgroddar, extra- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
herade (bi produkt extraktion och torkning av majsgroddar Växttråd 
från malning av där delar av frövitan och skalet fortfaran-
majs) de sitter kvar 

1.37 Majsgroddar, expel- Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
ler (biprodukt från pressning och blötläggning av majsgrod- Växttråd 
stärkelseindustrin) dar där delar av frövitan och skalet fort- Råfett 

farande sitter kvar 

----

s 6 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Växttråd 
Aska 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Aska 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Växttråd 
Aska 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 
Råfett Växttråd 

Aska 
Råfett 

Aska Råprotein 
Vatten Vatten 

Aska 

~~-----~ ------------- ~ 

7 

min 22,5% 
max 12% 
max 13% 
max 9% 

min 28,5% 
max 12% 
max 7% 

min 12,5% 
max 12,5% 

max 8% 
max 9% 

min 13,5% 
max 12,5% 
max 8% 
max 9% 
max 2,3% 

min 20% 
max 12,5% 
max 7,5% 

-------- - -----
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1.38 Majsgroddar, extraherade Biprodukt från oljeframställning genom Råprotein 
(biprodukt från stärkel- extraktion och blötläggning av majsgrod- Växttråd 
se industrin) dar där delar av frövitan och skalet fort-

farande sitter kvar 

2. PRODUKTER OCH 
BIPRODUKTER FRÅN 
BEREDNINGEN AV 
VEGEfABILISKA 
ÄMNEN 

2.1 Kvarnbiprodukter 

2.1.1 Vetekli Biprodukt från mjölframställning som Växttråd 
erhålls från sållade, skalade kärnor av 
vete eller vetespelt. Den består huvud-
sakligen av skaldelar och av delar av 
kärnan varifrån större delen av frövitan 
har tagits bort 

2.1.2 Vetekli, finare Biprodukt frän mjölframställning som Växttråd 
erhålls från sållade, skalade kärnor av 
vete eller vetespelt. Den består huvud-
sakligen av skaldelar och av delar av 
kärnan varifrån en mindre mängd av 
frövitan tagits bort, jämfört med vetekli 

2.1.3 Vetefodermjöl Biprodukt från mjölframställning som Växttråd 
erhålls från sållad, skalad vete eller vete-
spelt. Den består huvudsakligen av delar 
av frövita, mindre skaldelar samt visst 
spannmålsavfall 

5 6 

Aska Råprotein 
Vatten Råfett 
Rå fett Aska 

Vatten 

Aska Vatten 
Vatten Växttråd 

Aska 

Aska Stärkelse 
Vatten Vatten 
Råfett Växttråd 

Aska 

Aska stärkelse 
Vatten Vatten 

Råfett Växttråd 
Aska 

7 

min 21,5% 
max 2,3% 
max 7,5% 
max 12,5% 

max 14% 
max 14,5% 
max 8,5% 

min 21% 
max 14% 
max 11,5% 
max 7,5% 

min 35% 
max 14% 
max 6% 
max 6,5% 
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2.1.4 Vetegroddar Biprodukt frän malningsprocessen som Växtträd 
främst består av vetegroddar, valsade eller 
i annan form, där delar av frövitan och 
skalet fortfarande sitter kvar 

2.1.5 Rågkli Biprodukt från mjölframställning som Växttråd 
erhålls från sållad råg (Secale cereale L). 
Den består huvudsakligen av skaldelar 
och delar av kärnan varifrån det mesta av 
frövitan tagits bort 

2.1.6 Rågkli, finare Biprodukt från mjölframställning som Växttråd 
erhålls från sållad råg. Den består huvud-
sakligen av skaldelar och delar av kärnan 
varifrån en mindre mängd av frövitan 
tagits bort, jämfört med rågkli 

2.1.7 Rågrens (rågmjöl) Biprodukt från mjölframställning som Växttråd 
erhålls från sållad råg. Den består huvud-
sakligen av delar av frövita, mindre skal-
delar och visst spannmålsavfall 

2.2 Produkter och blpro-
dukter fn\n framställ-
nlngen av Dingor, bel-
gryn och skalade kärnor 

2.2.1 Havrefodermjöl (mellan- stärkelserik biprodukt från beredning av Växttråd 
fraktion) sållad, skalad havre (Avena sativa L och stärkelse 

andra odlade havrearter) till havregryn 
eller siktat havremjöl 

5 6 

Råprotein Råprotein 
Råfett Råfett 
Aska Vatten 
Vatten Växttråd 

Aska Vatten 
Vatten Växttråd 

Aska 

Stärkelse Stärkelse 
Aska Vatten 
Vatten Växttråd 

Aska 

Stärkelse stärkelse 
Aska Vatten 
Vatten Växttråd 

Aska 

Aska Stärkelse 
Vatten Vatten 

Växttråd 
Aska 

7 

min 28,5% x 
min8% 
max 12% 
max 4,5% 

max 14% 
max 10,5% 
max 6,5% 

min 21% 
max 14% 
max 7,5% 
max 7% 

min 35% 
max 14% 
max 4,5% 
max 4,5 % 

min 46,5% 
max 14% 

max 8% 
max 5% 
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2.2.2 Havreskalmjöl Biprodukt från beredning av sållad, oska- Växttråd Stärkelse Vatten max 14% 
g 
0\ 

lad havre till havregryn. Mängden skal- Aska Växttråd max 30% 
delar i i biprodukten skall motsvara den Vatten Aska max 7% 
mängd som erhålls vid normal beredning 

2.2.3 Kornflingor Produkt som erhålls genom ångprepare- Växttråd Stärkelse Stärkelse min 58% 

ring och valsning av skalat korn (Hor- Vatten Vatten max 14% 
deum vulgare L.) Växttråd max 2,3% 

Aska max 4,7% 

m c 

2.2.4 Kornfodermjöl Biprodukt från beredning av sållat och Växttråd Aska Stärkelse min 40,5% 
.g 
!:!. 

skalat korn till korngryn eller semolina Stärkelse Vatten Vatten max 14% "' ... ., 
eller siktat kornmjöl Växttråd max 11,5% (IQ 

" Aska max 6,5% s 
" ~ "' "' ...... 

22.5 Majsflingor Produkt som erhålls genom ångprepare- Växttråd Stärkelse Stärkelse min 70% 
ring och valsning av majs Vatten Vatten max 14% 

Växttråd max 4,7% 

... ...... ., 
~ "R 

9 s 
~ en 
o s 
!]. 

Aska max 3,5% g, ., 
Q: 
s. 
"' 2.2.6 Ärtfodermjöl Biprodukt som erhålls vid framställning Råprotein Råfett Råprotein min 23,5% 

(IQ 

av ärtmjöl (Pisum sativum L.). Den består Växttråd Aska Vatten max 14% 

huvudsakligen av delar av frövitan och i Vatten Växttråd max 9,5% 

mindre utsträckning av skal 

2.2.7 Potatisflingor Produkt som erhålls genom torkning av Växttråd Stärkelse Stärkelse min 70% 

potatis, Solanurn tuberasurn L., med eller Vatten Vatten max 14% 

utan skal, som ångats eller kokats och Aska max 7,5% 

pressats Aska, olöslig i HCI max 1,7% 

..., 
N 
~ 
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2.3 Biprodukter fn\n mal-
ning av majs 

2.3.1 Majsfodermjöl stärkelserik biprodukt från framställning stärkelse 
av mjöl eller semolina frän majs 

2.3.2 Majskli Biprodukt från framställning av mjöl eller Växttråd 
semolina från majs. Den består huvud-
sak!igen av skal och majsgroddar och i 
någon mån av delar av frövitan 

2.4 Produkter och bipro-
dukter fn\n malning av 
ris 

2.4.1 Malet foderris Produkt som erhålls från malet foderris Stärkelse 
(Oryza sativa L), som antingen består av 
gröna, omogna risgryn eller delar av ris 
som avskiljts genom siktning vid mal-
ningen av skalat ris eller av normala, 
skalade risgryn som är gula eller fläckiga 

2.4.2 Riskross Biprodukt från beredning av polerat ris. stärkelse 
Den består huvudsakligen av risgryn som 
är för små eller krossade 

2.4.3 Riskli (brunt) Biprodukt från den första poleringen av Råprotein 
skalat ris. Den består av silverhinnor, Växttråd 
delar av aleuronskiktet, frövitan och Råfett 
grodden 

---~---- -----·-··- -- - --- - -

4 5 6 

Växttråd stärkelse 
Aska Vatten 
Råfett Växttråd 
Vatten Aska 
Råprotein 

Aska Vatten 
Vatten Våxttråd 
Råfett Aska 
Råprotein 

Växttråd Stärkelse 
Aska Vatten 
Vatten Växttråd 
Råfett Aska 
Råprotein 

Botanisk renhet 
Vatten 

Vatten Råprotein 
Aska Råfett 
Aska, olöslig i HO Vatten 

Växttråd 
Aska 
Aska, olöslig i HO 
Risskal 

7 

min 37% 
max 14% 
max 8% 
max5% 

max 14% 
max 14% 
max 5% 

min 76% 
max 14% 
max 2,9% 
max 3,5% 

min 99% 
max 14% 

min 13,5% 
min 13,5% 
max 12% 
max 12,5% 
max 13,5% 
max 1,7% 
max 3% 
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2.4.4 Riskli (vitt) Biprodukt från den andra poleringen av Råprotein 
skalat ris. Den består huvudsakligen av Växttråd 
delar av frövitan, aleuronskiktet och Råfett 
grodden 

2.5 Produkter och blpro-
dukter från stärkelsein-
dustrin 

2.5.1 Majsstärkelse Nästan helt ren majsstärkelse. stärkelse 

2.5.2 Puffad majsstärkelse Nästan helt ren majsstärkelse, som kraf- Stärkelse 
tigt expanderats genom lämplig värmebe-
handling 

25.3 Förklistrad majsstärkelse Nästan helt ren majsstärkelse, till stor del Stärkelse 
som delvis genomgått förklistrad, som delvis genomgått hydro- Reducerat socker, 
hydrolys lys uttr som glukos 

2.5.4 Majsgroddar och majskli Biprodukt från framställning av majsstär- Råfett 
kelse som består av groddar som inte Råprotein 
extraherats, majskli och i viss mån av 
delar av frövita 

5 6 

Vatten Råprotein 
Aska Råfett 
Aska, olöslig i HCl Vatten 

Växttråd 

Aska 
Aska, olöslig i HCI 
Risskal 

Vatten Stärkelse 
Aska Vatten 

Aska 

Vatten Stärkelse 

Aska Vatten 
Aska 

Vatten Reducerat socker, 
A~ka uttr som glukos 

Vatten 
Aska 

Vatten Råfett 
Växttråd Vatten 
Aska Växttråd 
Stärkelse 

7 

min 13,5% 
min 13,5% 
max 12% 
max 7% 
max 10% 

max 0,6% 
max l% 

min 98% 
max 14% 
max 0,6% 

min 98% 

max 10% 
max 0,6% 

min 28% 
max 10% 
max 1,1% 

min 11% 
max 13% 
max 9% 
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2.5.5 

2.5.6 

2.5.7 

2.5.8 

2.5.9 

2.5.10 

2 

Majsgluten 

Majsglutenfoder 

Risstärkelse 

Puffad risstärkelse 

Risgluten 

Sorghumglutenfoder 

3 4 

Torkad biprodukt från framställning av Råprotein 

majsstärkelse. Den består huvudsakligen 
av gluten som erhållits vid utvinning av 
stärkelse 

Torkad biprodukt från framställning av Råprotein 
majsstärkelse. Den består av kli och en 
mindre mängd gluten. Torkade rester av 
blötläggningsvätskoma och groddar fria 
från fett får tillsättas 

Nästan helt ren risstärkelse Stärkelse 

Nästan helt ren risstärkelse som kraftigt Stärkelse 
expanderats genom lämplig 
värmebehandling 

Biprodukt från framställning av risstär- Råprotein 
kelse som i huvudsak består av gluten 

Torkad biprodukt från framställning av Råprotein 
sorghumstärkelse (Sorghum bicolor L 
Moench). Den består av kli och en min-
dre mängd gluten. Torkade ~ester av 
blötläggningsvätskoma och groddar får 
tillsättas 

5 6 

Vatten Råprotein 
Växttråd Vatten 

Aska Växttråd 
Råfett Aska 
Xantofyll 

Vatten Råprotein 
Växttråd Vatten 

Aska Växttråd 
Råfett Aska 

Vatten stärkelse 
Aska Vatten 

Aska 

Vatten Stärkelse 

Aska Vatten 
Aska 

Vatten Råprotein 
Växttråd Vatten 
Aska Växttråd 
Råfett Aska 

Vatten Råprotein 
Växttråd Vatten 
Aska Växttråd 
Rå fett Aska 

min 67% 
max 13% 

max 5% 
max 3,5% 

min 20,5% 
max 13% 
max 11,5% 
max 10,5% 

min 98% 
max 14% 
max 1,2% 

min 94% 
max 10% 
max 1,1% 

min 63 % 
max 13% 
max 2,3% 
max 5% 

min 20,5% 
max 13% 
max 11% 

max 9% 
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2.5.11 

2.5.12 

2.5.13 

2.5.14 

2.5.15 

2.5.16 

2.5.17 

2 

Vetestärkelse 

Puffad vetestärkelse 

Förklistrad vetestärkelse 
som delvis genomgått 
hydrolys 

Vetegluten 

Maniokstärkelse 

Puffad maniokstärkelse 

Potatisstärkelse 

3 4 

Nästan helt ren vetestärkelse stärkelse 

Nästan helt ren vetestärkelse som kraftigt stärkelse 
expanderats genom lämplig 

värmebehandling 

Nästan helt ren vetestärkelse, till stor del Stärkelse 
förklistrad, som delvis genomgått hydro- Reducerat socker, 
lys uttr som glukos 

Torkad biprodukt från framställning av Råprotein 
vetestärkelse. Den består huvudsakligen 
av gluten som erhålls vid utvinning av 
stärkelse 

Nästan helt ren stärkelse som erhålls från Stärkelse 
maniokrötter (Manihot esculenta Crantz) 

Stärkelse som erhålls från maniokrötter Stärkelse 

och som kraftigt expanderats genom 
lämplig värmebehandling 

Nästan helt ren potatisstärkelse stärkelse 

- -

5 6 

Vatten stärkelse 

Aska Vatten 
Aska 

Vatten Stärkelse 

Aska Vatten 

Aska 

Vatten Reducerat socker, 
Aska uttr som glukos 

Vatten 

Aska 

Vatten Råprotein 
Aska Vatten 

Aska 

Vatten stärkelse 

Aska Vatten 

Aska 

Vatten Stärkelse 

Aska Vatten 
Aska 

Vatten Stärkelse 

Aska Vatten 
Aska 

-- -- --- L___ 

7 

min 98% 

max 14% 
max 0,6% 

min 91% 
max 10% 
max 0,6% 

x 
min 28% 
max 10% 
max 1,1% 

min 80% 
max 12% 
max 1,7% 

min 92% 
max 15% 
max 1,2% 

min 91% 
max 10% 
max 1,1% 

min 98% x 

max 20% 
max 1% 
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2.5.18 Förklistrad potatisstärkel- Nästan helt ren potatisstärkelse som stärkelse Vatten 

se (expanderad) kraftigt expanderats genom lämplig vär- Aska 
me behandling 

2.5.19 Förklistrad potatisstärkel- Nästan helt ren potatisstärkelse som Stärkelse Vatten 
se som delvis genomgått kraftigt expanderats och som delvis ge- Reducerat socker, Aska 
hydrolys nomgått hydrolys uttr som glukos 

2.5.20 Potatisprotein Torkad biprodukt från framställning av Råprotein Vatten 
stärkelse. Den består huvudsakligen av Aska 
proteinämnen som erhålls vid utvinning Råfett 
av stärkelse Växttråd 

2.5.21 Torkad potatispulpa Torkad biprodukt från framställning av stärkelse Vatten 
potatisstärkelse Aska 

Råfett 
Växttråd 

2.5.22 Dextros (glukos) Produkt från försockring av stärkelse som Glukos Vatten 
består av renad, kristalliserad glukos (med 

eller utan kristalliseringsvatten) 

2.5.23 Dextrosmelass Biprodukt som erhålls vid kristallisering Reducerat socker, Vatten 
av dextros uttr som glukos Aska 

s 6 

stärkelse min 96% 

Vatten max 10% 
Aska max 1,1% 

Reducerat socker, 
uttr som glukos min 31,5% 
Vatten max 20% 
Aska max 1,5% 

Råprotein min 76% 
Vatten max 14% 

Stärkelse min 40,5% 
Vatten max 14% 
Växttråd max 21% 

Glukos min 99,5% 
Vatten max 10% 

Reducerat socker, 
uttr som glukos min 60% 
Vatten max 40% 
Aska max 4% 
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2.6 Produkter och blpro-
dukter från socker-
framställning 

2.6.1 Socker (sukros) Betsocker eller rörsocker i fast form 

2.6.2 Torkad sockerbelssnitsel Produkt som erhM!s genom torkning av 
tvättad sockerbelssnitsel (Beta volgaris I.., 
ssp. volgaris var. altissima Doell) 

2.6.3 Torkad och delvis ex- Produkt som erhålls genom torkning av 
traherad sockerbelssnitsel tvättad och delvis extraherad sockerbets-

snitsel 

2.6.4 Torkad ren betmassa Biprodukt från framställning av socker 
som består av mosad och torkad socker-
belssnitsel 

2.6.5 Melass av sockerbeta Biprodukt som består av den 
sirapsliknande rest som samlas upp under 
framställning eller raffinering av 
betsocker 

2.6.6 Melass av sockerrör Biprodukt som består av den 
sirapsliknande rest som samlas upp under 
framställning eller raffinering av socker 
från sockerrör (Saccharum officinarom 
I..) 

--------- ---- -- -- ----

4 5 6 

Sukros Aska Sukros 

Total mängd socker, Vatten Total mängd socker, 
uttr som sukros Aska uttr som sukros 

Vatten 
Aska 

Total mängd socker, Vatten Total mängd socker, 
uttr som sukros Aska uttr som sukros 

Vatten 
Aska 

Växttråd Vatten 
Aska 
Aska, olöslig i HCI 

Total mängd socker, Total mängd socker, 
uttr som sukros uttr som sukros 

i förhållande till hela 
fodervaran 

Total mängd socker, Total mängd socker, 

uttr som sukros uttr som sukros 
i förhållande till hela 
fodervaran 

---

7 

min 97% x 

min 57% 
max 12% 
max 7,5% 

min 20,5% 
max 13% 
max 7% 

max 13% 
max 8% 
max 3,5% 

x 

min 45% 

x 

min 50% 
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2.7 Produkter och bipro-
dukter från mältning, 
öltillverkning, sprlttill-
verkning samt från 
beredning av frukt; tor-
kad foderjäst 

2.7.1 Mältat komstrå Biprodukt från mältning, som består av Råprotein Vatten Råprotein min 26,5% 
torkade rottrådar och skott från grott kom Aska Vatten max 12,5% 

Växttråd Växttråd max 18,5% 
Aska max 8,5% 

~ 
2.7.2 Torkad jäst Jäst, blandad eller oblandad, som tillhör Råprotein Vatten Råprotein min 49% x 

.g 
!!?. 

fanilljetna Saccharomycetaceae, Endomy- Aska Vatten max 10% ~ 
"' cetaccae och Cryptococcaceae och som Aska, olöslig i HCl Aska max 9,5% 

odlas på följande substrat: saft eller me- Aska, olöslig i HCI max 1,1% 
lass från sockerbetor eller sockerrör, rest 
från sprit- eller jästtillverkning, laktose-
rum, spannmål och produkter som härrör 
från framställning av dessa, lösningar från 

<ro 
"' s 
"' " w 
"' ..... 
1r ..... 
"& ~ 
3 s 
~ V; 

hydrolys av fiberhaltiga ämnen, där cel- o 
8 

lerna dödats genom torkning o. 
g, 
"' 

2.7.3 Torkad drav Biprodukt från öltillverkning som erhålls Råprotein Vatten Råprotein min 23% 
::::. 
c. 

" från torkade rester av mältad och oroältad Aska Vatten max 12,5% s· 
"" spannmål och andra stärkelsehaltiga pro- Växttråd max 19,5% 

dukter Aska max 6,5% 
Protein löst genom 
fermentation min 16% 

2.7.4 Torkad drank Biprodukt från sprittillverkning som er- Råprotein Vatten Råprotein min 23% 
hålls från torkade rester av jäst spannmål Aska Vatten max 12,5% 
eller andra stärkelsehaltiga produkter Växttråd max 19,5% 

Aska max 6,5% 
Protein löst genom 
fermentation min 16% ~ 

t"' 

~ 
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2.7.5 Avvattnad citrusmassa Biprodukt som erhålls vid framställningen Vatten Vatten max 13% ~ 
av citrusjuice Växttråd Surhet, uttr som 

vattenfri citron-
syra max 4,6% 

2.8 Artificiellt torkade 
jordbruksprodukter 

2.8.1 Torkat grönmjöl Produkt som erhålls genom artificiell Råprotein Vatten Råprotein min 16% 
torkning av unga foderväxter, vilket Aska Karotin min 0,01% 
medför att de oxiderande enzymerna Aska, olöslig i HCl Vatten max 12% 
nästan helt förlorar sin verkan Växttråd Aska max 15% 

~ 
.g 
g_ 
~ 

Karotin Aska, olöslig i HCl max 3,4% 
Råfett 

"' 
~ s 
<> 

"' iil ._, 

2.8.2 Torkat lusernmjöl Produkt som erhålls genom artificiell Råprotein Vatten Råprotein min 18% 
torkning av lusern Medicago sativa L Aska Karotin min 0,01% 

och Medicago varia Martyn, vilket med- Aska, olöslig i HCl Vatten max 12% 

tr ._, 
"O ~ <> 

= o 
el 

,_.. 
(/j 

a :::-. o. 
för att de oxiderande enzymerna nästan Växttråd Aska max 15% g, 
helt förlorar sin verkan. Produkten får Karotin Aska, olöslig i HCl max 3,4% 
innehålla ca 20 % gräs eller klöver som Råfett 

torkats artificiellt samtidigt som lusernen 

"' g: 
~-

2.8.3 Torkat klövermjöl Produkt som erhålls genom artificiell Råprotein Vatten Råprotein min 18% 
torkning av ung klöver Trifolium spp., Aska Karotin min 0,01% 
vilket medför att de oxiderande enzymer- Aska, olöslig i HCl Vatten max 12% 
na nästan helt förlorar sin verkan. Pro- Växttråd Aska max 15% 
dukten får innehålla ca 20 % gräs eller Karotin Aska, olöslig i HCl max 3,4% 
lusern som torkats artificiellt samtidigt Råfett 

som klövern 

w 
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2.8.4 Torkat blast- och blad- Produkt som erhålls genom artificiell Råprotein 

material från sockerbeta torkning av blast- och bladmaterial från Total mängd socker, 
tvättad sockerbeta, fmfördelat eller ej uttr som sukros 

Vatten 
Aska, olöslig i HG 

Växttråd 

2.8.5 Jordärtskocka: chips eller Produkt som erhålls genom krossning lnulin Vatten 
mjöl eller malning av torkade och rengjorda Aska 

rotknölar av jordärtskocka (Helianthus Växttråd 
tuberosus L) Råfett 

Råprotein 

2.8.6 Sötpotatis: chips eller Produkt som erhålls genom krossning Stärkelse Vatten 
mjöl eller malning av torkade och rengjorda Aska 

rotknölar av sötpotatis (lpomoea batatas Växttråd 
(L) Poir.) Rå fett 

Råprotein 

2.8.7 Maniok: mjöl, chips, Torkade, tvättade maniokrötter, skalade, stärkelse Vatten 
flingor, rötter krossade eller malda efter behov Aska 

Växttråd 
Råfett 
Råprotein 

2.8.8 Maniokmjöl, typ 55 Oskalade maniokrötter, tvättade, torkade stärkelse Vatten 
och malda Aska 

Växttråd 
Råfett 
Råprotein 

6 

Vatten max 12% 
Aska, olöslig i HCl max4% 

Inulin min 63% 
Vatten max 13% 
Växttråd max 6,5% 

Aska max 4,6% 

Stärkelse min 57,5% 
Vatten max 13% 
Växttråd max 6,5% 
Aska max 4,6% 

Stärkelse min 75% 
Vatten max-
Växttråd max 4,6% 
Aska max 3,5% 

stärkelse min 63% 
Vatten max 13% 
Växttråd max 9% 
Aska max 6% 
Aska, olöslig i HG max 3,5% 
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2.8.9 Maniokpulpa Avfall från framställning av maniokstär- Stärkelse 
kelse som torkats och malts 

2.9 Andra prodl!ltter liV 
vegetabiliskt ursprung 

2.9.1 Finfördelade baljor från Produkt som erhålls genom krossning av 
johannesbrödträdet den torkade och urkärnade frukten från 

johannesbrödträdet (Ceratonia siliqua L) 

2.9.2 Vegetabiliskt fett eller Produkt som helt eller nästan helt består 
vegetabilisk olja av fett eller olja av vegetabiliskt ur-

sprung. Vid organoleptisk undersökning 
får härskenhet inte påvisas 

3. PRODUK1ER AV ANI-
MALISKT URSPRUNG 

3.1 J.fjölkprodukter 

3.1.1 "Spray" s~ununjölkspul- Produkt som erhålls genom torkning av Råprotein 
ver, "hat!!'aker" eller skummjölk antingen genom avdunstning i 
"rog~r~ skummjölkspul- hetluftsström ("spray" skummjölkspulver) 
ver. eller genom torkning på cylindrar ("hat-

maker" eller "roller" skummjölkspulver) 

5 6 

Vatten Stärkelse 
Aska Vatten 
Växttråd Växttråd 
Rå fett Aska 
Råprotein Aska, olöslig i HCl 

Total mängd socker, Total mängd socker, 
uttr som sukros uttr som sukros 
Vatten Vatten 
Aska Aska 

Vatten Syratal 
Syratal Andel oförtvålbart 
Oförtvålbart fett fett i förh till hela 

fodervaran 

Vatten Råprotein 
Laktos Vatten 
Rå fett Aska 
Aska Råfett 

7 

min 57,5% 
max 13% 
max 12,5% 
max 6% 
max 2,3% 

min 35% 
max 14% 
max 5% 

max 12% x 

max 3% 

min 33,5% x 
max 5% 
max 9% 
max 1,6% 
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3.1.2 Kärnmjölkspulver Produkt som erhäl.ls genom torkning av Råprotein 
kärnmjölk antingen genom avdunstning i Råfett 
hetluftsström ("spray" kämmjölkspulver) Laktos 
eller genom torkning på cylindrar ("hat-
maker" eller "roller" kämmjölkspulver) 

3.1.3 Vasslepulver eller vassle- Produkter som erhäl.ls genom torkning av Råprotein 
granulat vassla. Vasslesyran iar neutraliseras Laktos 

3.1.4 Vasslepulver med låg Produkt som erhäl.ls genom torkning av Laktos 
sockerhalt vassla med delvis extraherad laktos Råprotein 

3.1.5 Vassleproteinpulver Produkter som erhäl.ls genom torkning av Råprotein 
Mjölkäggvitepulver sammansatta proteinämnen som extrahe-

rats ur vassla eller mjölk genom kemiska 
eller fysiska processer 

3.1.6 Mjölkkaseinpulver Produkt som erhålls genom torkning och Råprotein 
framställning av mjölkkasein med hjälp 
av syror eller löpe 

3.2 Produkter som härrör 
från landdjur 

3.2.1 Blodmjöl Produkt som erhäl.ls genom torkning av Råprotein 
blod från slaktade djur och fjäderfå. 
Denna produkt bör i huvudsak vara fri 
från föroreningar 

5 6 

Vatten Vatten 
Aska Råprotein 

Aska 

Vatten Laktos 
Råfett Råfett 
Klorider, uttr som Vatten 
N a C! Klorider, uttr 
Aska som NaC! 

Vatten Laktos 
Klorider, uttr som Vatten 
NaCI Klorider, uttr 
Aska som NaC! 
Råfett Råprotein 

Aska 

Vatten Råprotein 
Aska Vatten 
Råfett 

Vatten Råprotein 
Råtett Vatten 

Råfett 

Vatten Råprotein 
Aska Protein löst genom 

fermentation 
Vatten 
Aska 

7 

max 6% x 
min 32% 
max 10,5% 

min 60% x 
max 3,3% 
max 8% 

max 4,9% 

min 32,5% x 
max 8% 

max 6,5% 
min 19,5% 
max 31,5% 

min 76% x 
max 8% 

min 85% x 
max 12% 
max 2,3% 

min 89% x 

min 80% 
max 10% 
max 5,5% 
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3.2.2 Kött- och benmjöl Produkt som erhålls genom torkning och Råprotein Vatten 
malning av köttbitar som innehåller en Klorider, uttr som 
stor andel ben från varmblodiga landdjur. NaCl 
Produkten bör i huvudsak vara fri från Total mängd fosfor 
hår, borst, fjädrar, horn, hovar, skinn och Aska 
blod samt från mag- och tarminnehåll Metionin 

Kväve 

3.2.3 Benmjöl Produkt som erhålls genom torkning och Råprotein Vatten 
malning av ben, med större delen av Aska 
fettet borttagen, från varmblodiga land- Total mängd fosfor 
djur. Produkten bör i huvudsak vara fri Rå fett 
från hår, borst, fjädrar, horn, hovar, skinn 
och blod samt från mag- och tarminne-
håll. Den bör också vara fri från benflisor 
och får inte innehålla benbitar med 
skrovlig yta eller ojämna kanter 

3.2.4 Köttmjöl Produkt som erhålls genom torkning och Råprotein Vatten 
malning av slaktkroppar och delar av Rå fett Total mängd fosfor 
slaktkroppar från varmblodiga landdjur, Klorider, uttr som 
vid behov med fettet borttaget genom NaCl 
extraktion. Den bör vara så gott som fri Aska, olöslig i HC! 
från hår, borst, fjädrar, horn, hovar och Metionin 
skinn samt från mag- och tarminnehåll Kväve 

3.2.5 Talggrevar Produkt som utgörs av rester från fram- Råprotein Vatten 
ställning av talg och andra fetter av ani- Klorider, uttr som 
maliskt ursprung NaCl 

Råfett 
Aska 

6 

Råprotein 
Protein löst genom 
fermentationm 
Total mängd 
fosfor (P) 
Vatten 
Råfett 
Klorider, uttr 
som NaCl 

Råprotein 
Total mängd 
fosfor (P) 
Vatten 
Råfett 

Råprotein 
Protein löst genom 
fermentation 
Vatten 
Råfett 
Total mängd 
fosfor (P) 
Klorider, uttr 
som NaCl 
Aska, olöslig i HC! 

Råprotein 
Vatten 
Klorider, uttr 
som NaCl 

7 

min 50% x 

min 43,5% 

max 8% 
max 10% 
max 13,5% 

max 2,2% 

min 26,5% x 

min9% 
max 10% 
max 5,5% 

min 61% x 

min 53,5% 
max 10% 
max 11% 

max 5,5% 

max 2,2% 
max 2,2% 

min 53,5% x 
max 10% 

max 2,2% 
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3.2.6 Torkat avfall från fjäder- Produkt som erhålls genom torkning och Råprotein Vatten 

fåslakt. Produkter med ett malning av avfall från fjäderfåsJakt Den Klorider, uttr som 

fettinnehåll på mer än 12 bör i huvudsak vara fri från fjädrar NaCI 
% bör beskrivas som Råfett 
"fettrika" Aska 

3.2.7 Fjädermjöl som genom- Produkt som erhålls genom hydrolys, Råprotein Vatten 
gått hydrolys torkning och malning av fjäder från fjä- Aska, olöslig i HCl 

derfå 

3.2.8 Animaliskt fett Produkt som består av fett som härrör Oförtvålbart fett Vatten 
från varmblodiga landdjur eller delar av Aska, olöslig i HCl 
dessa. Vid organoleptisk undersökning får Oxiderade fettsyror 

härskenhet inte påvisas Syratal 

3.3 Produkter som härrör 
från fisk eller andra 
havsdjur 

3.3.1 Fiskmjöl (produkter vars Produkt som erhålls genom torkning och Råprotein Vatten 
kloridinnehåll, uttryckt malning av hel fisk, eller delar därav, av Råfett Klorider, uttr som 
somNa Cl, understiger 2 olika arter NaCI 
% får anges ha "lågt Kalciumkarbonat 
saltinnehåll ") Total mängd fosfor 

6 

Råprotein 
Protein löst genom 

fermentation 
Vatten 
Klorider, uttr 

som NaCI 
Aska, olöslig i HCl 

Råprotein 
Protein löst genom 
fermentation 
Vatten 
Aska, olöslig i HCI 

Oförtvålbart fett 
i förh till hela 
fodervaran 

Syratal 

Råprotein 
Protein löst genom 
fermentation 
Vatten 
Klorider, uttr 
som NaCI 
Kalciumkarbonat 
Aska, olöslig i HCI 

7 

min 61% x 

min 49% 
max 10% 

max 2,2% 
max 3,3% 

min 87% x 

min 65% 
max 11% 
max 3,4% 

x 

max 3% 
max 30% 

min 61% x 

min 53,5 % 
max 10% 

max 4,4% 
max 2,8% 
max 2,2% 
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3.3.2 Torskleverolja Olja som erhålls från färsk lever från Vitamin A Vatten Vitamin A1 min 750 IE/g x ~ 
torskfisk (Gadidae). Vid organoleptisk Syratal Vatten max 0,15% 

undersökning får härskenhet inte påvisas Ämnen, olösliga i Ämnen, olösliga 

eter i eter1 max 0,05% 

Oförtvålbart fett Oförtvålbart 

fete max 2% 

Förtvålningstal 180/196 

Jodtal 150/180 
Syratal max 6% 

g' 

4. MINERAlÄMNEN .g 
!!. 
~ 

4.1 Kalciumkarbonat (pro- Utfålid kalciumkarbonat, mald kalksten, Kalcium Kalcium min 36% x 

duktslag (spalt 3) skall behandlad krita, granulerad krita, malda Aska, olöslig i HCI Aska, olöslig i HCI max 5 % 
framgå av namnet) ostron- eller musselskal 

4.2 Kalcium och magnesium- Naturlig blandning av kalciumkarbonat Kalcium Kalcium min 19% x 

karbonat och magnesiumkarbonat CaCO, + MgCO, Magnesium Magnesium min 11% 
Mängd som helt passerar 

"' 
"" s 
"' = "' "' ..... ... ..... 
"' ~ "& 
g o 
!l: .... 

C/; 

s o. 
~ 

genom en silduk med 

0,25 mm maskor min 99,5 % 
"' [ 
e. 

Aska, olöslig i HCI max 2 % = "" 

4.3 Kalkhaltiga havsalger Produkt av naturligt ursprung som erhålls Kalcium Kalcium min 33% x 
(Maerl) från kalkhaltiga alger, malda eller granu- Aska, olöslig i HCI Aska, olöslig i HCI max 5 % 

lerade 

4.4 Magnesiumoxid Tekniskt ren magnesiumoxid MgO Magnesium Magnesium min 50% x 

-···------ -------- ·--- "' N 
1 Innehållet skall anges i förhållande till hela fodervaran. ~ 
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4.5 Kieserit Magnesiumsulfat i naturlig form Magnesium 
MgS04H,O 

4.6 'Dikalciumfosfat (fram- Tekniskt ren dikalciumfosfat Total mängd fosfor 
ställningsmetoden flr Klorider, uttr som 

anges i namnet) NaCl 

4.7 Fosfat i naturlig form Produkt som erhålls genom malning av Total mängd fosfor 
(produkter vars fluorinne- naturliga fosfater, vid behov renade och 

håll inte överskrider 0,1 mer eller mindre fria från fluor 
% får anges vara "fria 
från fluor") 

4.8 Benmjöl, befriat från steriliserade, malda ben, fria från fett och Total mängd fosfor 
limämnen limämnen Aska, olöslig i HO 

4.9 Monokalciumfosfat Nästan helt tekniskt ren monokalciumfos- Total mängd fosfor 
fat 

----L___ _________________ - -- --- ---------------- -------- --- -

5 6 

Magnesium 

Kalcium Total mängd fosfor 
Klorider, uttr 

som NaCl 

Kalcium Total mängd fosfor 

Vatten Total mängd fosfor 
Kalcium Vatten 

Aska, olöslig i HO 
Mängd som passerar 
genom en silduk 
med l mm maskor 
Kväve 

Kalcium Total mängd fosfor 
Kalcium 
Klorider, uttr 
som NaO 

L__ ------ -- -- ----

7 

min 15% x 

min 16% x 

max l% 

min 14% x 

min 14,5% x 
max 10% 
max 3,3% 

min 90% 
max 1,7% 

min 22% x 
min 16% 

max l% 
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Nr L 86/30 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 6.4.79 

RÅDETS DIREKTIV 

av den 2 april 1979 

om marknadsröring av foderblandningar 

(79/373/EEG) 

EUROPEisKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 

DElTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrandez, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Uppfödning av husdjur intar en mycket viktig plats inom 
jordbruket i Europeiska ekonomiska gemenskapen och till
fredsställande resultat är till stor del beroende av att lämpligt 
foder av god kvalitet används. 

De regler som gäller för foder har stor betydelse för en ökning 
av jordbrukets produktivitet, med hänsyn till den viktiga roll 
som foderblandningar spelar i detta avseende. 

När regler fastställs för marknadsföring av foderblandningar 
bör det säkerställas att sådant foder har en gynnsam verkan på 
husdjursproduktionen. Foder skall därför alltid vara oskadligt, 
oförfalskat och av säljbar kvalitet. Det får varken medföra fara 
för djurs eller människors hälsa eller marknadsföras på ett sätt 
som kan vara vilseledande. 

Det är nödvändigt att förse användaren med korrekt och 
meningsfull information om de foderblandningar som finns att 
tillgå. Därför bör åtminstone analyserat innehåll som har en 
direkt inverkan på fodrets kvalitet deklareras. 

I avvaktan på att ytterligare bestämmelser införs är det, med 
tanke på de förfaranden som tillämpas i vissa medlemsstater, 
nödvändigt att tillfalligt föreskriva att nationella myndigheter 
skall ställa krav på en mer fullständig deklaration av fo
derblandningens innehåll, både för analyserat innehåll och för 

1 EGT nr C 34, 14.4.1971, s. 8. 
z EGT nr C 10, 5.2.1972, s. 35. 
3 EGT nr C 4, 20.1.1972, s. 3. 

ingredienser. Sådana deklarationer får endast krävas i enlighet 
med vad som föreskrivs i detta direktiv. 

Vidare bör alla tillverkare av foder genom märkningen kunna 
lämna vissa upplysningar som är till nytta för köparen. 
Medlemsstaterna kan också ge tillverkaren tillstånd att lämna 
ytterligare information. 

I avvaktan på gemenskapsbestämmelser får medlemsstaterna, 
om deras förordningar innehåller sådana begränsningar när 
detta direktiv antas, även fortsättningsvis kräva att foderbland
ningar som marknadsförs på deras territorier skall tillverkas av 
vissa ingredienser eller vara fria från vissa ingredienser. 

Så länge som metoder inte fastställts för gemenskapen kommer 
medlemsstaterna inte att kunna kräva eller tillåta att energivär
den anges om inte detta krävs eller tillåts på deras territorier 
när detta direktiv antas. 

För att ge köparna ett fullgott skydd skall foderblandningar i 
normala fall marknadsföras i förseglade förpackningar eller 
containrar. Det förefaller emellertid vara nödvändigt att medge 
undantag från denna regel i vissa särskilda fall som kommer 
att definieras av gemenskapen. 

Medlemsstaterna skall se till att sådana foderblandningar som 
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv inte omfattas av 
några begränsningar inom gemenskapen i samband med 
märkning eller förpackning. 

Medlemsstaterna skall inrätta lämpliga kontrollsystem för att 
säkerställa att bestämmelserna för foderblandningar uppfylls 
vid marknadsföringen. 

För att underlätta genomförandet av de planerade åtgärderna, 
särskilt för att vid behov kunna göra ändringar och tillägg, bör 
ett förfarande anordnas som innebär ett nära samarbete mellan 
medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkom
mitten, upprättad genom beslut 79/372/EEG4

• 

4 EGT nr L 170, 3.8.1970, s. l. 
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Detta direktiv innebåller ett antal nationella avvikelser. Det är 
därför nöd v än dig t att införa en bestämmelse om att vissa av 
dem skall ses över inom angiven tid. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel I 

l. Detta direktiv skall tillämpas på foderblandningar som 
marknadsförs inom gemenskapen. 

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det innebär några 
begränsningar i bestämmelserna om 

a) foderråvaror, 

b) 

c) 

d) 

fodertillsatser, 

fastställande av bögsta tillåtna balter av främmande 
ämnen i foder, 

fastställande av bögsta tillåtna balter av rester av be
kämpningsmedel på eller i varor som är avsedda att 
konsumeras av människor eller djur, 

e) marknadsorganisationen för jordbruksvaror. 

Artikel 2 

Vid tillämpningen av detta direktiv skall följande definitioner 
gälla: 

a) 

b) 

Foder: Organiska eller oorganiska ämnen, som används 
ensamma eller i blandningar, med eller utan tillsatser, 
för utfodring av djur. 

Foderblandningar: Organiska eller oorganiska ämnen i 
blandningar, med eller utan tillsatser, för utfodring av 
djur i form av belfoder eller kompletteringsfoder. 

c) Dagsbehov: Den genomsnittliga totala mängd foder, med 
en vattenbalt på 12 procent, som ett djur av en viss art, 
åldersklass och avkastning behöver per dag för att täcka 
hela sitt behov. 

d) Helfoder: Foderblandningar som på grund av sin sam
mansättning täcker dagsbehovet. 

e) Kompletteringsfoder: Foderblandningar som bar ett högt 
innehåll av vissa ämnen, men som på grund av sin 
sammansättning bara täcker dagsbebovet om de används 
tillsammans med annat foder. 

f) Mineralfoder: Kompletteringsfoder som främst består av 
mineraler och som innebåller minst 40 procent aska. 

g) Melasserade foder: Foder som framställts av melass och 
som innebåller minst 14 procent socker totalt, uttryckt 
som sukros. 

b) 

i) 

Djur: Djur som tillbör arter som normalt hålls, uppföds 

eller konsumeras av människor. 

Sällskapsdjur: Djur som tillbör arter som normalt 
uppföds och hålls, men inte konsumeras av människor, 

med undantag för pälsdjur. 

Artikel 3 

Medlemsstaterna skall föreskriva att foderblandningar får 
marknadsföras endast om de är oskadliga, oförfalskade och av 

säljbar kvalitet. De skall också föreskriva att foderblandningar 
inte får medföra fara för djurs eller människors hälsa och inte 

får presenteras eller marknadsföras på ett sätt som kan vara 
vilseledande. 

Artikel 4 

l. Medlemsstatema skall föreskriva att foderblandningar 
endast får marknadsföras i förseglade förpackningar eller 
containrar. De skall också föreskriva att förpackningarna eller 

containrarna skall förseglas på ett sådant sätt att förseglingen 
bryts när förpackningen öppnas och sedan inte kan användas 

igen. 

2. Sådana undantag från pnnctpen i punkt 1 som kan 
tillåtas på gemenskapsnivå skall anges enligt det förfarande 

som fastställs i artikel 13, förutsatt att de berörda foderbland
ningarnas identitet och kvalitet är klarlagda. 

Artikel 5 

l. Medlemsstatema skallföreskriva att foderblandningar får 
marknadsföras endast om de uppgifter som anges nedan finns 

på förpackningen eller containern eller på en fastsatt etikett, 

väl synliga, läsbara och omöjliga att utplåna, samt att till
verkaren, förpackaren, importören, säljaren eller distributören 

som är etablerad inom gemenskapen skall ansvara för detta: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Beskrivningen "foderblandning". 

Det djurslag eller den djurtyp som foderblandningen är 
avsedd för. 

Det användningsområde som fodret är avsett för. 

Bruksanvisning, om uppgifterna som avses i b eller c 

inte är tillräckliga. 

De uppgifter om deklarerat innehåll som anges i sektion 
5 i bilagan. 

Namn eller varumärke och adress eller säte för den som 

ansvarar för de uppgifter som avses i detta stycke. 

Nettovikt: För flytande varor nettovolym eller nettovikt. 
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När det gäller foderblandningar med högst tre ingredienser 

behövs inte uppgifterna i b och eventuellt inte heller upp
gifterna i c och d, om de ingredienser som använts tydligt 

framgår av märkningen. 

2. Medlemsstatema skall föreskriva att foderblandningar 

som försäljs i bulkbilar eller liknande fordon, eller i enlighet 

med artikel4.2, skall åtföljas av en handling som innehåller de 

uppgifter som avses i punkt l. Om det gäller små mängder 

foder, som är avsedda för slutanvändaren, får köparen upplysas 

om dessa uppgifter genom en lämplig etikett. 

3. Medlemsstatema får föreskriva att de uppgifter som 

anges i punkt l b till e och g endast behöver anges i den 

åtfölj ande handlingen. 

4. Medlemsstatema får kräva att alla eller endast vissa av 

följande uppgifter skall anges: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Typ av foderblandning, vid behov i stället för beskriv

ningen "foderblandning". 

Ingredienser. 

De uppgifter som anges sektionerna 3, 4 och 6 
bilagan. 

Tillverkningsdatum. 

Nettovikt vid förpackningstillfället 

nettovikt som fastställts i l g ovan. 

stället för den 

Mjölkpulverinnehåll för mjölknäringar och spannmålsin

nehåll i foderblandningar; i sådana fall behövs inte de 

uppgifter om övriga ingredienser som krävs i artikel 5. 7 

5. Medlemsstatema skall föreskriva att endast följande 

uppgifter får anges på förpackningen, containern, etiketten eller 
på den deklarationssedel som åtföljer foderblandningar, 

tillsammans med de uppgifter som anges i punkt 1: 

a) 

b) 

c) 

Identitetsmärke eller varumärke för den som är ansvarig 

för de uppgifter som avses i denna punkt. 

Parti, nr. 

Sista hållbarhetsdatum. 

d) Tillverkningsland. 

e) Varans pris. 

f) Bruksanvisning, om en sådan inte krävs i punkt l. 

g) De märkningsuppgifter som anges i punkt 7 i bilagan. 

6. Medlemsstatema får föreskriva att endast följande 

35 321232Q LIITE Pri. 

ytterligare uppgifter får anges på förpackningen, containern, 

etiketten eller den deklarationssedel som åtföljer foderbland
ningar, tillsammans med de uppgifter som anges i punkt 1: 

a) Namn eller varumärke och adress eller säte för till
verkaren om denne inte är ansvarig för märkningsupp-
gifterna. 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Varumärke. 

Ingredienser. 

Vid behov, uppgifter som hänför sig till bestämmelserna 
i artikel 14 a. 

Tillverkningsdatum. 

De märkningsuppgifter som anges i punkt 8 i bilagan. 

7. När uppgifter om ingredienser lämnas skall alla ingående 
ingredienser anges, antingen med uppgift om mängderna av 
varje ingrediens eller i fallande ordning efter deras andel i 
foderblandningen. Medlemsstatema får föreskriva att någon av 
dessa två typer av deklarationer skall användas, men inte båda. 
Om inget beslut fattats om åtgärder enligt artikel 10 b får 
medlemsstaterna gruppera ingredienserna i gruppbeteckningar 
eller behålla befintliga gruppbeteckningar och tillåta att 
uppgifter om ingredienser får ersättas av uppgifter om grupp
beteckningar. 

8. Alla andra uppgifter som förekommer på förpackningar, 
containrar, etiketter eller åtföljande handlingar skall anges 
åtskilda från de uppgifter som avses i punkterna l till 7. 

Artikel 6 

Medlemsstatema skall föreskriva att de bestämmelser som 
fastställts i punkterna l, 2, 9.1 och 9.2 i bilagan skall tillämpas 
på marknadsföringen av foderblandningar. 

Artikel 7 

Medlemsstaterna får föreskriva att de förfaranden som fast
ställts i punkterna 3, 4 och 9.3 i bilagan skall tillämpas på 
marknadsföringen av foderblandningar. Medlemsstatema får 
också fastställa avvikelser som är av betydelse i de fall som 
avses i punkt 9.3 i bilagan och för andra ingående bestånds
delar än dem som avses där. 

Artikel 8 

I den mån de nationella lagarna föreskri ve r det vid den 
tidpunkt då detta direktiv antas skall medlemsstaterna ha 
tillåtelse att begränsa marknadsföringen av foderblandningar 
till sådana blandningar som 

erhålls från vissa ingredienser, eller 
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är fria från vissa ingredienser. 

Artikel 9 

Medlemsstatema skall se till att foderblandningar inte, av skäl 
som grundas på bestämmelser i detta direktiv, omfattas av 
andra begränsningar i marknadsföringen än de som fastställs 
i detta direktiv. 

Artikel10 

I enlighet med förfarandet i artikel 13 och mot bakgrund av 
framstegen på det vetenskapliga och tekniska området 

a) skall beslut fattas om nödvändiga ändringar i bilagan, 

b) 

c) 

får gruppbeteckningar upprättas för gruppering av in
gredienser i märkningen enligt artiklarna 5.4 och 5.6. 

får metoder upprättas för beräkning av energivärdet i 
foderblandningar. 

Artikelll 

Vid handel mellan medlemsstaterna skall de uppgifter som 
avses i artiklarna 5.1 ti115.7 skrivas ut på åtminstone ett av de 
nationella eller officiella språken i mottagarlandet. 

Artikel 12 

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för 
officiell kontroll då varorna saluförs, åtminstone genom 
stickprov, för att säkerställa att direktivets krav blir uppfyllda. 

Artikel 13 

l. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall 
tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet 
till Ständiga foderkommitten, i det följande kallad "kommit
ten", antingen på eget initiativ eller på begäran av en med
lemsstat. 

2. Medlemsstatemas röster i kommitten skall vägas enligt 
fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommitten ett 
förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget 
inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur 
brådskande ärendet är. Kommitten skall fatta sitt beslut med en 
majoritet av 41 röster. 

4. Kommissionen skall anta förslaget och genomföra det 
omedelbart om det har tillstyrkts av kommitten. Om förslaget 
inte har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges 
skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder 

som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad 
majoritet. 

5. Om rådet inte bar fattat något beslut inom tre månader 
från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv 
besluta att de föreslagna !gärderna skall vidtas och genast 
genomföra dem om inte rådet med enkel majoritet bar avvisat 
förslaget. 

Artikel 14 

Detta direktiv inverkar inte på medlemsstaternas rätt 

a) att rekommendera sådana typer av foderblandningar som 
har vissa särskilda analyserade egenskaper, 

b) 

c) 

att avstå från att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv 
på foderblandningar, som genom någon typ av lämplig 
märkning kan visas vara avsedda för export till tredje 
land, 

att avstå från att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv 
på foderblandningar om en speciell märkning visar att de 
är avsedda för djur som hålls för vetenskapliga eller 
experimentella syften. 

Artikel 15 

Senast tre år efter anmälan av detta direktiv skall kommissi(}
nen, på grundval av de erfarenheter som gjorts, till rådet 
överlämna sådana förslag till ändringar av direktivet som kan 
leda till fri rörlighet för foderblandningar och att undamöja 
vissa olikbeter då det gäller användningen av ingredienser och 
särskilt märkning. Rådet skall besluta om dessa förslag senast 
fem år efter anmälan av detta direktiv. 

Artikel 16 

Medlemsstatema skall den l januari 1981 sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv och genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel17 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 2 april 1979. 

På rådets vägnar 

J FRAN<.;OIS-PONCET 

Ordförande 

35 321232Q LIITE Sek. 
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BILAGA 

1. De halter som skal1 anges eUer uppges genom märkning hänför sig till foderblandningens vikt 
som sådan, om inte annat anges. 

2. Vattenhalten Br inte överstiga 7% i mjölknäringar och andra foderblandningar som innehåller 
mer än 40% mjölkprodukter. 

3. Vattenhalten Br inte överstiga 

i mineralfoder som inte innehåller organiska ämnen 5% 

i mineralfoder som innehäller organiska ämnen 10% 

i alla övriga foderblandningar, med undantag för 14% 

spannmål, 

melassera t foder, 

- halvtorra, våta och flytande foderblandningar, underförstått att denna vattenhalt Br 
överskridas om konserveringsmedel använts och om fodrets vattenhalt och 
hå1lbarhetstid deklarerats. 

4. Med beaktande av artikel 3 iar medlemsstaterna föreskriva att halten aska som är olöslig i 
saltsyra inte Br överstiga 3,3 % av torrsubstanshalten om foderblandningen i huvudsak består 
av biprodukter från ris och 2,2 % i övriga fall. 

Denna halt Br emellertid överskridas om det gä11er 

foderblandningar som innehåller tillåtna mineraler som bindemedel, 

mineralfoderblandningar, 

foderblandningar som innehåller mer än 50 % melass e11er betmassa, 

förutsatt att halten uppges som en procentsats av fodret som sådant, om den utgör mer än 3,3 
% av torrsubstanshalten. 

5. Märkningsuppgifter enligt artikel 5.1: 

5.1 Analyserat innehåll i foderblandningar med undantag för spannmMsblandningar, sådana 
foderblandningar som anges i 5.2 och 5.3 samt foderblandningar för andra sällskapsdjur 
än hund och katt: 

Råprotein. 

Råfett. 

- Växttråd. 

-Aska. 

5.2 Analyserat innehåll i mineralfoder: 

-Aska. 

-Kalcium. 

-Fosfor. 

-Natrium. 

5.3 Analyserat innehåll i melasserat foder: 

-Växttråd. 

Nr L 86135 
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- Total mängd socker, uttryckt som sukros. 

6. Märkningsuppgifter enligt artikel 5.4.: 

6.1 Analyserat innehåll och annat näringsvärde för foderblandningar, med undantag av 
spannmålsblandningar, sådana foderblandningar som är upptagna i 6.2, 6.3 och 6.4 och 
foderblandningar för andra sällskapsdjur än dem som är upptagna i 6.4.: 

- Smältbart protein. 
-Vatten. 
- Stärkelse. 
- Total mängd socker, uttryckt som sukros. 

Kalcium. 
Magnesium. 
Natrium. 
Fosfor. 

Cystin. } 
Lysin. endast för svin, fjäderfä och ej avvanda idisslare 
Metionin. 

- Energivärde, beräknat enligt en officiellt erkänd metod. 

6.2 Analyserat innehåll i rnineralfoder: 

Råprotein. 
Smältbart protein. 
Råfett. 

-Växttråd. 
Magnesium. 
Vatten. 
Lysin (gäller endast svin). 

6.3 Analyserat innehåll i melasserat foder: 

- Råprotein. 
- Smältbart protein. 
- Råfett. 
-Aska. 
-Vatten. 

6.4 Analyserat inneMil i foder för hundar och katter: 

- Vatten. 

7. Märkningsuppgifter enligt artikel 5.5: 

7.1 Analyserat innehåll i foderblandningar för hundar och katter: 

-Kalcium. 
-Natrium. 
-Fosfor. 
-Vatten. 

7.2 Analyserat innehåll i foderblandningar för andra sällskapsdjur än hundar och katter: 

-Vatten. 
- Råprotein. 
-RUett. 
- Växttråd. 
-Aska. 
-Kalcium. 
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-Natrium. 
-Fosfor. 

8. Märkningsuppgifter enligt artikel 5.6.: 

8.1 Analyserat innehåll och annat näringsvärde för foderblandningar, med undantag för 
foderblandningar för sällskapsdjur och sådana foderblandningar som är upptagna i 8.2.: 

- Vatten. 
- stärkelse. 
- Total mängd socker, uttryckt som sukros. 

Smältbart protein. 
-Kalcium. 
- Magnesium. 
-Natrium. 
-Fosfor. 

Cystin. } 
Lysin. Endast för svin, fjäderfä och ej avvanda idisslare 
Metionin. 
Energivärde, beräknat enligt en officiellt erkänd metod. 

8.2 Analyserat innehåll i mineralfoder: 

Råprotein. 
Smältbart protein. 
Råfett. 
Växttråd. 
Magnesium. 

9. Om det vid en officiell kontroll enligt artikel 12 visar sig att sammansättningen av en 
foderblandning avviker från det deklarerade innehållet skall följande minimitoleranser tillåtas, 
om inte annat följer av artikel 3: 

9.1 Om det konstaterade innehållet understiger det deklarerade innehållet: 

9.1.0 Råprotein: 

1,8 enheter för ett deklarerat innehåll på 30 % eller mer. 
6 % av det deklarerade innehållet, för ett deklarerat inneMil som understiger 
30 % men inte 15 %. 
0,9 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 15 %. 

9.1.1 Smältbart protein: 

2,5 enheter för ett deklarerat innehåll på 25 % eller mer. 
lO % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 
25 % men inte 15 %. 
1,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 15 %. 

9.1.2 Total mängd socker: 

2 enheter för ett deklarerat innehåll på 20 % eller mer. 
lO% av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 
20 % men inte 10 %. 
l enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 %. 

9.1.3 stärkelse: 

2,5 enheter för ett deklarerat innehåll på 25 % eller mer. 
10% av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 
25 % men inte 10 %. 
l enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 %. 

9.1.4 Råfett: 
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1,5 enheter för ett deklarerat innehåll på 15 % eller mer. 
lO% av det deklarerade inneMllet för ett deklarerat innehåll som understiger 
15 % men inte 8 %. 
0,8 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 8 %. 

9.1.5 Totala mängder fosfor, kalcium, magnesium, natrium: 

1,5 enheter för ett deklarerat innehåll på 15~% eller mer. 
lO % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 
15 % men inte l %. 
0,1 enhet för ett deklarerat innehåll som understiger l %. 

9.1.6 Metionin, lysin och cystin: 

- 15 % av det deklarerade innehållet. 

9.2 Om det konstaterade innehållet överstiger det deklarerade innehållet: 

9.2.1 Vatten: 

l enhet för ett deklarerat innehåll på 10 % eller mer. 
lO% av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 
10 % men inte 2 %. 
0,2 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 2 %. 

9.2.2 Aska: 

l enhet för ett deklarerat innehåll på 10 % eller mer. 
l O % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 
10 % men inte 5 %. 
0,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 5 %. 

9.2.3 Växttråd: 

1,2 enheter för ett deklarerat innehåll på 8 % eller mer. 
15 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 
8 % men inte 4 %. 
0,6 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 4 %. 

9.2.4 Aska som är olöslig i saltsyra. 

10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll på 3 % eller 
mer. 
0,3 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 3 %. 

9.3 Om de avvikelser som konstaterats går i motsatt riktning mot dem som avses i 9.1 och 
9.2: 

9.3.1 Råprotein, råfett, total mängd socker, stärkelse: en tillåten avvikelse som är 
två gånger större än den som anges för dessa ämnen i 9.1. 
Fosfor, kalcium, magnesium, natrium, aska, växttråd: en tillåten avvikelse 
som är tre gånger större än den som anges för dessa ämnen i 9.1 och 9.2. 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 22 januari 1990 

om ändring av direktiv 79/373/EEG om marknadsröring av foderblandningar 

(90/44/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag1
, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Direktiv 79!373/EEG4
, dess senaste lydelse enligt 

87!235/EEG5
, fastställer regler för marknadsföringen av 

foderblandningar inom gemenskapen. 

Med nuvarande gemenskapslagstiftning får medlemsstaterna i 
vissa fall frångå gemenskapsreglerna, särskilt i fråga om 
märkning och val av ingredienser. 

Med sikte på förverkligandet av den inre marknaden bör alla 
sådana nationella avvikelser avlägsnas som i framtiden kan 
hindra fri rörlighet för foderblandningar eller som kan leda till 
att konkimens inte sker på lika villkor. 

Den bästa metoden för att avlägsna de olikheter som nu finns 
i fråga om märkningsregler är att - på gemenskapsnivå -
fastställa en förteckning över sådana märkningsuppgifter som 

1 EGT nr C 178, 7.7.1988, s. 4 och 
EGT nr C 100, 21.4.1989, s. 10. 

2 EGT nr C 12, 16.1.1989, s. 382. 
' EGT nr C 23, 20.1.1989, s. 10. 
4 EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30. 
5 EGT nr L 102, 14.4.1987, s. 54. 

alltid skall lämnas eller som får lämnas på frivillig grund av 
den som ansvarar för märkningen. 

Då det gäller märkning har direktiv 79/373/EEG till syfte att 
se till att de som bedriver djurproduktion får en objektiv och 
så korrekt information som möjligt om fodersammansättning 
och foderanvändning. Det är viktigt att se till att det går att 
officiellt kontrollera att märkningsuppgifterna är korrekta i alla 
skeden av marknadsföringen av foder, i enlighet med de 
tillämpliga bestämmelser som fastställts i direktivet. 

lnnehållsdek!arationen för foder utgör i vissa fall en viktig 
källa till information för dem som bedriver djurproduktion. 

För närvarande är det svårt att kontrollera mängderna av de 
ingredienser som ingår i foder till animalieproduktionens djur 
och detta beror främst på varornas beskaffenhet och på att 
blandningarna eller tillverkningsmetoderna är komplicerade. 

I det här skedet är det följaktligen lämpligt att, åtminstone för 
foder tiii aninlalieproduktionens djur, föredra ett flexibelt 
märkningssystem som är begränsat till uppgifter om fodering
redienser utan angivande av kvantitet. Det skall också i 
fortsättningen vara möjligt att skapa gruppbeteckningar för att 
kunna gruppera flera ingredienser under ett namn. Eftersom 
gruppbeteckningar för ingredienser redan fastställts genom 
konunissionens direktiv 82/475/EEG6 for foderblandningar 
som är avsedda för sällskapsdjur bör liknande bestämmelser 
antas för andra foder. 

Det behövs särskilda bestärnrnelser för märkning av foder 
tillsällskapsdjur med hänsyn till den speciella karaktären hos 
detta slags foder. 

6 EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 27. 
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Tillverkare av foderblandningar skall ha möjlighet att förse 
dem som bedriver djurproduktion med annan information än 
den som uttryckligen fastställs i direktiv 79/373/FEG, men 
sådan ytterligare information bör underkastas vissa villkor eller 
begränsningar för att säkerställa rättvis konkurrens mellan 
tillverkarna och för att säkerställa att informationen är objektiv. 

Direktiv 79/373/FEG gör det nu möjligt för medlemsstaterna 
att kräva att foderblandningar skall tillverkas på grundval av 
vissa ingredienser eller att de skall vara fria från vissa in
gredienser. De hinder som uppkommer genom sådana be
gränsningar måste undanröjas genom att en förteckning antas 
på gemenskapsnivå över de ingredienser som används vid 
tillverkningen av foderblandningar samt en förteckning över 
ingredienser vars användning skall förbjudas på grund av 
hälsoskäl. 

Förteckningen över ingredienser som kan användas i foder kan 
inte göras fullständig på grund av den stora mångfalden av 
produkter och biprodukter som får användas, matvaruteknolo
gins ständiga utveckling och behovet av att inte begränsa 
urvalet av tillverkare. Det är tillräckligt att upprätta en 
förteckning över de huvudingredienser som normalt används 
vid tillverkningen av foderblandningar. 

Förteckningen skall ange de gängse namn som skall användas 
för att beteckna de olika ingredienserna och den beskrivning 
de skall motsvara för att få rätt till dessa namn. 

Den beskrivning som ges för de olika ingredienserna kanske 
inte alltid räcker till för att särskilja produkter som är likartade 
men som kan vara av olika kvalitet. Åtgärder bör vidtas för att 
det i sådana särskilda fall skall finnas en möjlighet att fastställa 
minimikrav beträffande inneh!llet. 

Förteckningen över ingredienser som får användas vid till
verkningen av foderblandningar är inte fullständig. Det krävs 
följaktligen att medlemsstaterna tillåter att foderblandningar 
som marknadsförs inom gemenskapen får inneh!!la andra 
ingredienser än dem som är upptagna på listan, förutsatt att det 
rör sig om varor som är av en kvalitet som är oskadlig, 
oförfalskad och säljbar och att de betecknas med bestämda 
namn som gör att de inte kan förväxlas med sådana ingredien
ser som uppfyller kraven för ett namn som fastställts på 
gemenskapsnivå. 

Att upprätta en förteckning över huvudingredienser som 
normalt används och marknadsförs för framställning av 
foderblandningar samt en lista över de ingredienser vars 
användning i framtiden skall förbjudas innebär åtgärder av 
vetenskaplig karaktär. För att underlätta beslut om sådana 
åtgärder bör förfarandet för att åstadkomma ett nära samarbete 
mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga 

foderkommitten följas. 

För att se till att kraven för foderblandningar uppfylls skall 
medlemsstaterna vidta åtgärder för lämplig kontroll genom 
stickprov, inte bara vid marknadsföringen utan också vid 
fodertillverkningen. Tillverkningskontrollen får i synnerhet 
omfatta tillverkarens journaler och andra handlingar. 

HÄRIGENOM FÖRESKRNS FÖUANDE. 

Artikel l 

Direktiv 79/373/FEG ändras på följande sätt: 

l. Följande led skall läggas till i artikel 1.2: 

2. 

3. 

"(g) tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om hur 
vissa förpaketerade varor skall märkas med vikt 
eller med volym." 

Följande led skall läggas till artikel 2: 

"1. Foderblandningens garantitid: Det datum fram till 
vilket fodret bibehMler sina särskilda egenskaper, 
förutsatt att det förvaras väl." 

Artikel 5 skall ersättas med följande: 

"Artikel 5 

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att foderbland
ningar inte får marknadsföras om inte uppgifterna nedan 
anges på ett för ändamålet avsett utrymme på paketet, 
containern eller på en fastsatt etikett, väl synliga, låsliga 
och outplånliga och att tillverkaren, förpackaren, impor
tören, säljaren eller distributören som är etablerade inom 
gemenskapen skall ansvara för detta: 

a) Beteckningen "helfoder", "kompletteringsfoder", 
"rnineralfoder", "melasserat foder", "komplett 
mjölknäring", "mjölknäringstillskott", beroende på 
vad som är tillämpligt. 

b) Det djurslag eller den djurtyp som foderbland
ningen är avsedd för. 

c) Anvisningar för hur foderblandningen bör användas 
samt uppgift om användningsområde. 

d) Märkningspliktiga ingredienser enligt artikel 5 c 
för alla foderblandningar utom sådana som är 
avsedda för andra sällskapsdjur än hundar och 
katter. 

e) I tillämpliga delar, uppgifter om analyserat innehMl 
i de fall som anges i del A i bilagan. 
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f) I tillämpliga delar, de uppgifter som anges i del B 
i bilagan i kolumnerna l, 2 och 3. 

g) Namn eller firma och adress eller säte för den som 
ansvarar för de uppgifter som avses i detta stycke. 

h) Nettomängd uttryckt i viktenheter för torrfoder och 
i viktenheter eller volym för flytande foder. 

i) Garantitid - anges enligt artikel 5d.l. 

j) Varupartinummer om tillverkningsdatum inte 
uppges. 

2. Medlemsstatema skall föreskriva att foderbland
ningar som marknadsförs i bulkbilar eller liknande 
fordon eller enligt artikel 4.2 skall åtföljas av en hand
ling med de uppgifter som avses i punkt l i denna 
artikel. Om det gäller små mängder foder, som är 
avsedda för slutanvändaren, får dessa uppgifter bringas 
till köparens kännedom genom ett lämpligt anslag på 
försäljningsstället. 

3. Medlemsstatema skall föreskriva att, utöver de 
uppgifter som anges i punkt l, endast följande ytterliga
re uppgifter får placeras på det utrymme som avses i 
punkt 1: 

a) Identitetsmärke eller varumärke för den som är 
ansvarig för märkningsuppgiftema. 

b) Namn eller firma och adress eller säte för till
verkaren, om denne inte är ansvarig för märk
ningsuppgiftema. 

c) Vid behov, varupartinummer. 

d) Tillverkningsland. 

e) Varans pris. 

f) Varans beteckning eller varunamn. 

g) Märkningspliktiga ingredienser enligt artikel 5c för 
foderblandningar som är avsedda för andra säll
skapsdjur än hundar och katter. 

h) I tillämpliga delar, uppgifter som hänför sig till 
bestämmelserna i artikel 14 a. 

i) Uppgift om fodrets fysikaliska tillstånd eller om 
vilken processmetod som använts vid beredningen. 

j) I tillämpliga delar, märkningsuppgifter beträffande 
analyserat innehåll i de fall som anges i del A i 
bilagan. 

k) De märkningsuppgifter som anges i del B i bilagan 
i spalterna l, 2 och 4. 

l) Tillverkningsdatum, som skall anges enligt artikel 
5d.2. 

4. Medlemsstatema får, då det gäller foder som 
till verkas och marknadsförs på deras territorier 

4. 

5. 

a) tillåta att de uppgifter som anges i punkt l b till f 
samt i punkt h endast anges i en åtföljande hand
ling, 

b) föreskriva ett officiellt kodnummer som gör att 
tillverkaren kan identifieras om denne inte är 
ansvarig för märkningsuppgiftema. 

5. Medlemsstatema skall föreskriva att 

a) när det gäller foderblandningar med högst tre 
ingredienser är det inte nödvändigt att lämna de 
uppgifter som avses i punkt l b och c om det 
tydligt framgår av beskrivningen vilka ingredienser 
som använts, 

b) när det gäller blandningar av hel spannmål är det 
inte nödvändigt, men däremot möjligt, att lämna de 
märkningsuppgifter som avses i punkt l e och f, 

c) beteckningarna "helfoder" eller "kompletterings
foder" för foder som är avsett för andra sällskaps
djur än hundar och katter får ersättas av beteck
ningen "foderblandning" och i sådana fall skall de 
uppgifter som krävs eller tillåts enligt denna artikel 
vara desamma som för helfoder, 

d) garantitid, nettokvantitet och varupartiets nummer 
får markeras utanför det utrymme som reserverats 
för de märkningsuppgifter som avses i punkt l och 
märkningsuppgifterna skall då kompletteras med en 
anvisning om var dessa upplysningar kan åter
finnas. 

6. När det gäller foderblandningar för sällskapsdjur 
får beteckningarna 

a) "compound feedingstuff", "complementary fee
dingstuff" och "complete feedingstuff", engelska 
termer, ersättas av beteckningarna "compound pet 
food", "complementary pet food" och "complete 
pet food", 

b) "pienso", spansk term, ersättas av beteckningen 
"alimenta", 

c) "mengvoeder", "aanvullend diervoeder" och "vol
ledig diervoeder", nederländska termer, ersättas av 
beteckningarna "samengesteld voeder", "aanvullend 
samengesteld voeder" och "volledig samengesteld 
voeder". n 

Artiklarna 5a och 5b skall utgå. 

Följande artiklar skall införas: 

"Artikel 5c 

l. Om det fmns en innehållsdeklaration skall alla 
ingredienser uppges. 

2. Ingredienserna skall anges på följande sätt: 

a) Foderblandningar som är avsedda för andra djur än 
sällskapsdjur: Ingredienserna skall anges i fallande 
ordning efter vikt. 
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b) Foderblandningar som är avsedda för sällskapsdjur: 

Ingredienserna skall anges antingen genom uppgift 

om mängdinnehåll eller i fallande ordning efter 
vikt. 

3. Ingredienserna skall anges med sina specifika 

namn; gruppbeteckningar som innehåller flera ingredi
enser kommer att upprättas enligt artikel 10 a; i sådana 

fall får uppgiften om ingrediensens specifika namn 
ersättas med den gruppbeteckning till vilken ingredien
sen hör. 

Om någon av dessa två former för deklaration kommer 
till användning får inte den andra formen användas, 
utom då någon av ingredienserna inte tillhör någon av 

de angivna gruppbeteckningama;i sådana fall skall 

ingrediensen anges med sitt specifika namn i fallande 
ordning efter vikt i jämförelse med gruppbeteckningarna. 

4. Om ingen åtgärd vidtagits enligt artikel 10 a får 

medlemsstaterna behålla de gruppbeteckningar för 

ingredienser som de har fastställt och tillåta att uppgift 

om ingredienser ersätts av uppgift om gruppbeteckning. 

5. Märkningen av foderblandningar för sällskapsdjur 

får också särskilt uppmärksamma förekomsten eller det 

låga innehållet av en eller flera ingredienser som är 
väsentliga för foderblandningens särskilda egenskaper. I 

sådana fall skall lägsta eller högsta innehåll, uttryckt 
som ett procenttal av de ingående ingrediensernas vikt, 

tydligt anges antingen mittför deklarationen och särskilt 
hänvisa till ingredienserna, eller i förteckningen över 

ingredienser, eller genom att nämna ingrediensen/erna 

och dess/deras viktprocent mittför motsvarande grupp

beteckning för ingredienser. 

Artikel 5d 

l. Garantitiden skall anges med följande uppgifter: 

"Använd före ... " följt av datum (dag, månad och 

år) om det gäller foder som lätt förstörs av mikro

organismer. 

"Bäst före ... " följt av datum (månad och år) om det 
gäller annat foder. 

Om andra gemenskapsbestämmelser för foderblandningar 

kräver uppgift om kortaste garantitid skall bara det 

datum som är tidigast anges. 

2. Tillverkningsdatum skall uttryckas på följande sätt: 

"Tillverkat. .. (dagar, månader eller år) före utgången av 

6. 

7. 

8. 

angiven garantitid." 

När artikel 5.5 d är tillämplig skall frasen ovan följas av 
en uppgift om var garantitiden finns angiven. 

Artikel 5e 

Den som är ansvarig för märkningsuppgifterna på en fo
derblandning får lämna ytterligare information utöver 
den som krävs i detta direktiv. 

Men, sådan information 

behöver inte utformas för att ange förekomst eller 
innehåll av andra ingående råvaror än de som skall 
deklareras enligt artikel 5, 
får inte vilseleda användare, i synnerhet inte 
genom att tillskriva fodret sådana verkningar eller 
egenskaper som det inte har eller genom att antyda 
att det har särskilda egenskaper när dessa egenska
per är gemensamma för alla liknande foder, 
får inte hävda att fodret kommer att förebygga, 
lindra eller bota en sjukdom, 
skall kunna hänvisa till påvisbara objektiva eller 
mätbara faktorer, 
skall vara tydligt åtskild från alla uppgifter som 
anges i artikel 5." 

Artikel 6 skall ersättas med följande: 

"Artikel 6 

Medlemsstaterna skall föreskriva att de allmänna be
stämmelserna i del A i bilagan skall gälla vid mar
knadsföring av foderblandningar." 

Artiklarna 7 och 8 skall utgå. 

Artikel 10 skall ersättas med följande artiklar: 

"Artikel 10 

Enligt förfarandet i artikel 13 och mot bakgrund av de 
tekniska och vetenskapliga framstegen 

a) skall gruppbeteckningar som omfattar flera in
gredienser vara upprättade senast den 22 januari 
1991, 

b) skall en icke fullständig förteckning upprättas över 
de huvudingredienser som normalt används och 
marknadsförs för framställningen av foderbland
ningar som är avsedda för andra djurslag än säll
skapsdjur; för valje vara skall förtel:kningen 
fastställa en gängse benämning och en beskrivning; 
dessutom får i vissa fall också minimikrav be
träffande innehållet fastställas om det visar sig 
nödvändigt med sådana åtgärder för att bättre 
kunna identifiera ingredienserna, 
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c) skall en förteckning upprättas över sådana ingredi
enser vars användning är förbjuden i foderbland
ningar på grund av risker för människors eller 
djurs hälsa, 

d) får metoder inrättas för beräkning av energivärdet 
i foderblandningar, 

e) skall beslut fattas om ändringar i bilagan och i de 
förteckningar som avses i b och c ovan. 

Artikel JOa 

l. Medlemsstatema skall föreskriva att de ingredien
ser som finns med i den förteckning som avses i artikel 
l O b får deldareras som sådana endast med de namn 
som särskilt anges där, på villkor att de motsvarar 
beskrivningarna och uppfyller de minimikrav beträffande 
innehållet som kan finnas däri. 

2. Om inte annat följer av de åtgärder som avses i 
artikel 10 c skall medlemsstaterna även tilllita mark
nadsföring av andra ingredienser än de som finns med 
i den förteckning som avses i artikel 10 b, förutsatt att 
de är av oskadlig, oförfalskad och säljbar kvalitet och 
deldareras under andra namn som inte kan vilseleda 
köparen." 

9. Artikel 11 skall ersättas med följande: 

"Artikel 11 

Vid marknadsföring mellan medlemsstaterna skall de 
uppgifter som avses i artikel 5 lämnas på åtminstone ett 

av de nationella eller officiella språken mottagar-
landet." 

10. Artikel 12 skall ersättas med följande: 

"Artikel 12 

Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder för 
officiell kontroll vid tillverkning eller marknadsföring, 
åtminstone genom stickprov, för att säkerställa att 
kraven i detta direktiv uppfylls." 

11. Bilagan skall ersättas med den bilaga som åtföljer detta 
direktiv. 

Artikel 2 

Medlemsstaterna skall den 22 januari 1992 sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om 
detta. 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 22 januari 1990. 

På rådets vägnar 

M. O'KENNEDY 

Ordförande 
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BILAGA 

"BILAGA 

DELA 

Allmänna bestämmelser 

1. De halter som uppges eller skall deklareras hänför sig till foderblandningens vikt som 
sådan, om inte annat anges. 

2. Fodrets vatteninnehåll skall uppges om det överstiger 

7 % i mjölknäringar och rutdra foderblandningar med ett innehåll av mjölkprodukter 
på mer än 40 %, 
5 % i mineralfoder som inte innehåller organiska ämnen, 
10 % i mineralfoder som innehåller organiska ämnen, 
14 % i andra foderblandningar. 

Vattenhalten får deklareras även i foderblandningar med ett vatteninnehåll som inte 
överstiger de gränser som anges i stycket ovan. 

3. Halten av aska som är olöslig i saltsyra får inte överstiga 3,3 % av torrsubstansen i 
foderblandningar som främst består av biprodukter från ris och 2,2 % av torrsubstansen 
i övriga fall. 

Halten 2,2 % får emellertid överskridas i 

foderblandningar som innehåller tillåtna mineraler som bindemedel, 
mineralfoderblandningar, 
foderblandningar som innehåller mer än 50 % melass eller betmassa, 
foderblandningar som är avsedda för odlad fisk och som innehåller mer än 15 % 
fiskmjöl, 

förutsatt att halten uppges som en procentsats av fodretsom sådant. 

Halten aska som är olöslig i saltsyra får deklareras även i foderblandningar där halten inte 
överskrider de gränser som anges ovan. 

4. Järnhalten i mjölknäringar för kalvar med en levande vikt på upp till 70 kg skall vara 
minst 30 mg per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %. 

5. Om det vid en officiell kontroll enligt attikel 12 visar sig att analyserat innehåll i en 
foderblandning som är avsedd för andra djur än sällskapsdjur avviker från det deklarerade 
innehållet skall följande minimiavvikelser tillåtas, om inte annat följer av attikel 3: 

5.1 Om det konstaterade innehållet understiger det deklarerade innehållet: 

5.1.1 Råprotein: 
2 enheter för ett deklarerat innehåll på 20 % eller mer. 
10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 20 % 
men inte 10 %. 
1 enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 %. 

5.1.2 Total mängd socker: 
2 enheter för ett deklarerat innehåll på 20 % eller mer. 
10% av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 20 % 
men inte 10 %. 
1 enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 %. 

5.1.3 Stärkelse och total mängd socker plus stärkelse: 
2,5 enheter för ett deklarerat innehåll på 25 % eller mer. 
lO % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 25 % 
men inte 10 %. 
1 enhet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 %. 

5.1.4 Råfett: 
1,5 enhet för ett deklarerat innehåll på 15 % eller mer, 
10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 15 %, 
men inte 8%. 
0,8 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 8 %. 

31.1.90 
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5.1.5 Natrium, kalium och magnesium: 
1,5 enhet för ett deklarerat innehåll på 15 % eller mer. 
10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehAll som understiger 15 % 
men inte 7,5 %. 
0,75 enheter för ett deklarerat innehAll som understiger 7,5 % men inte 5 %. 
15 % av det deklarerade innehAilet för ett deklarerat innehAll som understiger 5 % 
men inte 0,7 %. 
0,1 enheter för ett deklarerat innehAll som understiger 0,7 %. 

5.1.6 Total mängd fosfor och kalcium: 
1,2 enheter för ett deklarerat innehåll på 16 % eller mer. 
7,5 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 16% 
men inte 12 %. 
0,9 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 12 % men inte 6 %. 
15 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som undertstiger 6 % 
men inte 1 %. 
0,15 % för ett deklarerat innehäll som understiger 1 %. 

5.1.7 Metionin, lysin och treonin: 
- 15 % av det deklarerade innehållet. 

5.1.8 Cystin och tryptofan: 
- 20 % av det deklarerade innehållet. 

5.2 Om det konstaterade innehållet överstiger det deklarerade innehället: 

5.2.1 Vatten: 
l enhet för ett deklarerat innehåll på 10 % eller mer. 
lO % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger lO % 
men inte 5 %. 
0,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 5 %. 

5.2.2 Aska: 
l enhet för ett deklarerat innehåll på 10 % eller mer. 
lO % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 10 % 
men inte 5 %. 
0,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 5 %. 

5.2.3 Växttråd: 
1,8 enheter för ett deklarerat innehåll på 12 % eller mer. 
15 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 12 % 
men inte 6 %. 
0,9 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 6 %. 

5.2.4 Aska som är olöslig i saltsyra: 
l enhet för ett deklarerat innehåll på 10 % eller mer. 
10 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger lO % 
men inte 4%. 
0,4 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 4 %. 

5.3 Om den konstaterade avvikelsen går i motsatt riktning mot dem som avses i 5.1 och 5.2:. 

5.3.1 Råprotein, råfett, total mängd socker, stärkelse: En avvikelse som är två gånger så 
stor som den som tillåts för dessa ämnen i 5.1. 
Total mängd fosfor, kalcium, kalium, magnesium, natrium, aska och växttråd: En 
avvikelse som är tre gånger så stor som den som tillåts för dessa ämnen i 5.1 och 
5.2. 

6. Om det vid en officiell kontroll enligt artikel 12 visar sig att analyserat innehåll i en 
foderblandning för sällskapsdjur avviker från det deklarerade innehället skall följande 
miniroiavvikelser tillåtas, om inte annat följer av artikel 3; 

6.1 Om det konstaterade innehållet understiger det deklarerade innehållet: 

6.1.1 Råprotein: 
3,2 enheter för ett deklarerat innehåll på 20 % eller mer. 
16 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 20 % 
men inte 12,5 %. 
2 enheter för ett deklarerat innehäll som understiger 12,5 %. 

Nr L 27/41 
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6.1.2 Råfett: 
- 2,5 enheter av det deklarerade innehållet. 

6.2 Om det konstaterade innehållet överstiger det deklarerade innehållet: 

6.2.1 Vatten: 
3 enheter för ett deklarerat innehåll på 40 % e11er mer. 
7,5 % av det deklarerade innehållet för ett deklarerat innehåll som understiger 40% 
men inte 20 %. 
1,5 enheter för ett deklarerat innehåll som understiger 20 %. 

6.2.2 Aska: 
- 1,5 enheter av det deklarerade innehållet. 

6.2.3 Växttråd: 
- l enhet av det deklarerade innehållet. 

6.3 Om den konstaterade avvikelsen går i motsatt riktning mot dem som avses i 6.1. och 6.2.: 

6.3.1 Råprotein: 
En tillåten avvikelse som är två gånger så stor som den som anges för detta ämne 
i 6.1.1. 

6.3.2 Råfett: 
- Samma avvikelse som den som tillAts för detta ämne i 6.1.2. 

6.3.3 Aska, växttråd: 
En tillAten avvikelse som är tre gånger så stor som den som anges för dessa ämnen 
i 6.2.2. och 6.2.3. 

31.1.90 
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DELB 

Deklaration av analyserat Innehåll 

Djurslag eller djurtyp 
Analyserat innehäll 

och halter 

(2) 

- Råprotein 
- Råfett 
-Växttråd 
-Aska 

Lysin 

Metionin 

Cystin 
- Treonin 

Tryptofan 

Energivärde 

- stärkelse 
Total mängd sock
er (sukros) 
Total mängd sock
er + stärkelse 
Kalcium 
Natrium 

-Fosfor 
Magnesium 
Kalium 

Råprotein 
Växttråd 

-Aska 
Råfett 
Lysin 

Metionin 
- Cystin 
- Treonin 

Tryptofan 
-Kalcium 
- Fosfor 
-Natrium 

Magnesium 
-Kalium 

Obligatoriska uppgifter artikel 5.1 
f 

(3) 

l Djur med undantag för andra 
sällskapsdjur än hundar och 
katter 

Svin 

Fjäderfä 

} Alla djur 

Idisslare 

Frivilliga uppgifterenligt enligt 
artikel 5.3 k 

(4) 

l Andra sällskapsdjur än hundar 
och katter 

Andra djur än svin 

Andra djur än fjäderfä 

} Alla djur 

Fjäderfä (beräknat enlig EEG
metod) 

Svin och idisslare (beräknat 
enligt nationella officiella 
metoder) 

Alla djur 

Alla djur 

Andra djur än idisslare 
Alla djur 



390L0044/S 

Nr L 27/44 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 31.1.90 

36 321232Q LIITE Sek. 



390L0044/S 

31.1.90 Europeiska gemenskapemas officiella tidning Nr L 27/45 

Djurslag eller djurtyp 

Foder 
Analyserat innehåll 

och halter Obligatoriska uppgifter artikel 5.1 Fri villiga uppgifterenligt enligt 
f artikel 5.3 k 

(l) (2) (3) (4) 

Kompletteringsfoder, - Råprotein 

l melassera t - Växttråd 
- Total mängd sock- Alla djur 

er (sukros) 
-Aska 

- Råfett 

- Kalcium .................... 

l -Fosfor ••••••••••••••••• o •• 

- Natrium •••••••• o ••••••••••• Alla djur 

- Kalium .................... 
• • • • • o •••••••••••••• 

- Magnesium>: 0,5% Idisslare Andra djur än idisslare 
< 0,5% ••••• o •••••• o ••••••• Andra djur 

Kompletteringsfoder, - Råprotein 
övrigt - Råfett Djur med undantag för andra Andra sällskapsdjur än hundar 

- Växttråd sällskapsdjur än hundar och och katter 
-Aska katter 

- Kalcium >: 5% Andra djur än sällskapsdjur Sällskapsdjur 
< 5% •••••••••• o ••••••••• Alla djur 

- Fosfor >: 2% Andra djur än sällskaps Sällskapsdjur 
< 2% ••••••••••••••••• o •• Alla djur 

- Magnesium>: 0,5% Idisslare Andra djur än idisslare 
< 0,5% •••••••••••••••••• o. 

l - Natrium 
Alla djur 

o ••••••••••••••••••• 

- Kalium ••••••• o ••••••••••• o 

- Energivärde .................... Fjäderfä (deklaration enligt 
EEG--metod) 

•••••••••••••••• o •• o Svin och idisslare (deklaration 
enligt nationella officiella 
metoder) 

-Lysin Svin Andra djur än svin 

- Metionin Fjäderfa Andra djur än fjäderfä 

- Cystin .................... 
- Treonin .................... 
- Tryptofan ••••••• o •••••••••••• 

- stärkelse ••••••••••••••••••• o 

Alla djur 
- Total mängd sock-

er (sukros) o ••••••••••••••••• o. 

- Total mängd sock-
er + stärkelse ••••• o •••••••••••••• 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 30 jnnl 1982 

om vissa produkter som används i lljurfoder 

(82/4 71/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Husdjursproduktionen är av stor betydelse för jordbruket inom 
gemenskapen och foder som är lämpli!;: och av god kvalitet är 
en av de viktigaste förutsättningarna för att denna verksamhet 
skall ge tillfredsställande resultat. 

Föreskrifter om foder är nödvändiga för att produktiviteten 
inom jordbruket skall öka. 

Konsumtionen av foderprotein stiger fortlöpande inom gemen
skapen på grund av husdjursproduktionens ständigt ökande 
behov. 

Samtidigt med detta ökande behov har på senare år en klar 

minskning skett av tillgången på världsmarknaden av vissa 
proteinhaltiga fodertyper. 

.Denna brist har föranlett foderindustrin att genomföra forsk

ning för att fmna ersättningsprodukter så att tillgången säkras. 

De bestämmelser som hittills har införts för sådana produkter 
i medlemsstaternas lagar och andra författningar skiljer sig i 
fråga om grundprinciperna. Därigenom påverkar de direkt 
inrättandet av en fungerande gemensam marknad och be
stämmelserna bör därför närmas till varandra. 

1 EGT nr C 197, 18.8.1977, s. 3. 
2 EGT nr C 63, 13.3.1978, s. 53. 
' EGT nr C 84, 8.4.1978, s. 4. 

Dessa ersättningsprodukter till verkas med nya tekniska 
processer, och det är därför önskvärt att införa regler för hur 
produkterna får släppas ut på marknaden som foder eller som 
beståndsdel i foder, varvid för vaije berörd produktgrupp 
föreskrivs vilka enskilda produkter som skall tillåtas och hur 
de skall användas. 

Innan en ny produkt upptas i någon av de berörda produkt
grupperna är det nödvändigt att förvissa sig om att den har det 
näringsvärde som krävs. Det måste fastställas att sådana 
produkter, om de används med omdöme, inte har någon 
skadlig inverkan på människors eller djurs hälsa eller på miljön 
och inte är till skada för konsumenterna genom att de försäm
rar de animaliska produktemas särskilda kvalitetsegenskaper. 

För att säkerställa att produkter som tillhör vissa undergrupper 
uppfyller kraven för att godkännas enligt de grundläggande 
principer som fastställts för detta skall medlemsstaterna på 
officiell väg överlämna dokumentation för dessa produkter. För 
att underlätta granskningen av substanserna i fråga skall denna 
dokumentation utformas enligt de gemensamma riktlinjer som 
skall fastställas av rådet senast den dag som direktivet skall 
bölja tillämpas. 

I väntan på ett beslut av gemenskapen är det önskvärt att 
tillfålligt tilUta medlemsstaterna att behålla de nationella 
tillstånd som de har beviljat för produkter som för närvarande 
inte återfinns i bilagan till direktivet eller för särskilda pro
dukter som i vissa fall uppfyller krav av annat slag. Be
träffande produkter SCillll framställs av jäst av Candidasläktet 
och som odlas på 11-'lllkaner bör dock ett beslut fattas av 
gemenskapen inom två .år efter anmälan av detta direktiv. 

Föreningar av icke proteinkväve (NPN) måste på grund av att 
de indirekt tillför protein omfattas av bestämmelserna i detta 
direktiv. Det är följaktligen önskvärt att ändra bilagorna till 
rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om 
fodertillsatser4 som för närvarande teglerar användningen av 
denna 1produktgrupp. 

4 EGT nr L 270, 14.12.1970, s. l. 
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Näringsvärdet och säkerheten hos produktema i fråga beror till 

stor del på deras sammansättning och användningsförhållanden 

och på de tillverkningsprocesser som används. Det är därför i 

vissa fall av vikt att införa bestämmelser om märkning som 

skyddar användaren mot bedrägeri och underlättar för honom 

att använda de produkter han har tillgång till på bästa sätt. 

Det är inte lämpligt att tillämpa gemenskapsbestämmelser på 

de berörda produktema eller på foder i vilka de ingår då dessa 

är avsedda för export till tredje land, eftersom sådana länder i 

allmänhet har egna föreskrifter. 

För att se till att kraven i detta direktiv är uppfyllda, när dessa 

produkter eller foder i vilka de ingår släpps ut på marknaden, 

måste medlemsstaterna besluta om lämpliga kontrollåtgärder. 

Produkter eller foder, i vilka sådana produkter ingår, som 

uppfyller dessa krav får endast omfattas av de begränsningar 

för försäljning på marknaden som föreskrivs i detta direktiv. 

För att mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen anpassa bestämmelserna i bilagan och de fast

ställda riktlinjerna för den dokumentation som skalllämnas om 

vissa produkter och, då så är nödvändigt, fastställa kriterier för 

sammansättning och renhet och för produktemas fysikaliskt

kemiska och biologiska egenskaper är det av största vikt att ett 

ändamålsenligt förfarande införs inom gemenskapen. 

För att alla nödvändiga garantier skall kunna ges skall i det 

förfarande som antas av gemenskapen finnas bestämmelser om 

obligatoriskt samråd med Vetenskapliga foderkommitten och 

Vetenskapliga livsmedelskommitten, som inrättats av kommis

sionen, vid vissa ändringar i bilagan. 

Medlemsstatema bör behålla sin möjlighet att, om människors 

eller djurs hälsa sätts i fara, tillfalligt upphäva tillståndet att 

använda en produkt eller ändra bestämmelserna om använd

ningen. 

För att ingen medlemsstat skall kunna missbruka denna 
möjlighet skall beslut om de ändringar av bilagan som är 

möjliga och som grundas på stödjande dokumentation fattas 

genom ett brådskande gemenskapsförfarande. 

För att underlätta genomförandet av detta direktiv bör ett 
förfarande tillämpas som inför ett nära samarbete mellan 

medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkom
mitten som inrättades genom beslut 70/372/EEG1

• 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

l. Detta direktiv gäller produkter som direkt eller indirekt 
fungerar som proteinkällor, tillverkas genom vissa tekniska 
processer och släpps ut på marknaden inom gemenskapen som 
foder eller beståndsdel i foder. 

2. Detta direktiv medför ingen inskränkning i gemenskaps-
bestämmelser som avser: 

a) fodertillsatser, 

b) fastställande av gränsvärden för främmande ämnen och 

produkter i foder, 

c) fastställande av gränsvärden för pesticidrester på eller i 
produkter som är avsedda som föda för människor eller 
djur, 

d) 

e) 

utsläppande på marknaden av foderråvaror och fo
derblandningar, 

sjukdomsalstrande mikroorganismer i foder. 

Artikel 2 

I detta direktiv gäller de definitioner som anges i artikel 2 i 

rådets direktiv 70/524/EEG. 

Artikel 3 

l. Medlemsstaterna skall utfärda föreskrifter om att foder 
som tillhör någon av de produktgrupper som upptas i bilagan 

eller innehällar sådana produkter får släppas ut på marknaden 
endast om: 

a) produkten i fråga återfinns i bilagan, 

b) samtliga villkor som anges där är uppfyllda. 

1 EGT nr L 170, 3.8.1970, s. l. 
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2. Medlemsstatema kan i experimentellt eller vetenskapligt 

syfte besluta om undantag fr!n bestämmelserna i punkt l 

förutsatt att en tillfredsställande offentlig kontroll sker. 

Artikel 4 

l. Utan hinder av artikel 3.1 kan medlemsstaterna, fram till 
dess att ett beslut enligt artikel 6 har fattats, bibehålla: 

a) 

b) 

tillstånd, som har beviljats inom deras territorier före 

den dag då detta direktiv började tillämpas, för pro
dukter som inte finns upptagna i de produktgrupper som 

återfinns i bilagan med undantag av produkter som 

framställs av jästsvampar av Candidasläktet och som 

odlas på n-alkaner, 

tillstånd, som har beviljats inom deras territorier före 
den dag då detta direktiv meddelades för dels produkter 

som framställs av jästsvampar av Candidasläktet och 

som odlas på n-alkaner, dels produkter som återfinns i 
bilagan, avdelning 1.2.1, och som motsvarar andra krav 
än de som anges där. 

2. Medlemsstaterna skall sända en förteckning över de 

produkter som tillåts inom deras territorier enligt punkt l till 

övriga medlemsstater och till kommiss:onen. 

Artikel 5 

l. Utan att detta medför någon ändring av de bestämmelser 

som gäller märkning av foderråvaror och foderblandningar, 

skall medlemsstaterna införa föreskrifter om att de produkter 
som återfinns i bilagan inte får släppas ut på marknaden som 

foder eller beståndsdel i foder om inte samtliga uppgifter som 

föreskrivs i bilagan förekommer på förpackningen eller 

behållaren eller på en etikett som är lastad därvid. 

2. Medlemsstatema skall utfärda föreskrifter om att de 

uppgifter som avses i punkt l skall förekomma på en bifogad 
handling beträffande material som säljs i lös vikt. 

Artikel 6 

l. Ändringar av bilagan till följd av den vetenskapliga eller 

tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som 

anges i artikel 13. I fråga om de produkter som avses i 

avdelning 1.1 och 1.2 i bilagan skall kommissionen samråda 

med Vetenskapliga foderkommitten och Vetenskapliga 

livsmedelskommitten. 

I fråga om de produkter som framställs av jästsvampar av 

Candidasläktet och som odlas på n-alkaner (se artikel 4.1) 

skall dock ett beslut antas enligt det förfarande som anges i 

artikel 13 inom två år efter anmälan av detta direktiv efter 

samråd med Vetenskapliga foderkommitten och Vetenskapliga 
livsmedelskommitten. 

2. Vid ändringar av bilagan skall följande principer iakttas: 

A En produkt får inte upptas i bilagan om inte följande 
uppfylls: 

a) den har näringsvärde för djur på grund av att den 

tillför kväve eller protein, 

b) den har, om den används med omdöme, ingen 

skadlig inverkan på människors eller djurs hälsa 

eller på miljön och är inte till skada för konsumen
terna genom att den försämrar särskilda kvalitetse
genskaper hos animaliska produkter, 

c) den kan kontrolleras i foder. 

B. Om de villkor som anges under A inte är uppfyllda, 
skall produkten strykas från bilagan. 

3. Kriterier som gör det möjligt att definiera de produkter 
som omfattas av detta direktiv, särskilt kriterier för samman

sättning och renhet och för fysikaliskt-kemiska och biologiska 
egenskaper, kan fastställas med stöd av vetenskaplig och 

teknisk kunskap och enligt det förfarande som anges i artikel 
13. 

Artikel 7 

l. För att säkerställa att de produkter som avses i avdelning 

1.1 och 1.2 i bilagan motsvarar de principiella krav som anges 
i artikel 6.2 skall medlemsstaterna se till att en dokumentation, 

som sammanställts enligt punkt 2 nedan, på officiell väg sänds 

till medlemsstaterna, kommissionen och, om så krävs, 
medlemmarna i de vetenskapliga kommitteer som inrättats av 

kommissionen. 

2. På förslag från kommissionen skall rådet anta de 
riktlinjer som skall följas vid utarbetandet av den dokumenta
tion som avses i punkt l så att dessa riktlinjer kan tillämpas 

senast från och med den dag då detta direktiv skall börja 

tillämpas. 

De ändringar som senare bör göras av riktlinjerna till följd av 

vetenskaplig eller teknisk utveckling skall antas enligt det 
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förfarande som anges i artikel 13. 

3. Medlemsstaterna, kommissionen och de övriga motta
gama av den dokumentation som avses i punkt l skall, om en 
sökande begär detta p! goda grunder, se till att sådan in
formation behandlas konfidentiellt som, om den röjs, kan 
orsaka olägenheter för industriella eller kommersiella rättig
heter. 

Industri- och affärssekretess skall inte tillämpas på: 

produktens namn och sammansättning och information 
om substrat och mikroorganism, 

produktens fysikaliskt-kemiska och biologiska egenska
per, 

tolkningen av de farmakologiska, toxikologiska och 
ekotoxikologiska uppgifterna, 

analysmetoder för kontroll av produkten i foder. 

Artikel 8 

1. Om en medlemsstat med stöd av detaljerad bevisning, 
som grundas på nya uppgifter eller omvärdering av tillgängliga 
uppgifter som framkommit sedan de bestämmelser det gäller 
antogs, anser att någon av de produkter som finns upptagna i 
bilagan, eller användningen av den under de betingelser som 
har angivits, innebär fara för människors eller djurs hälsa trots 
att bestämmelserna i detta direktiv iakttas, kan denna med
lemsstat tillfälligt upphäva eller inskränka tillämpningen av 
dessa bestämmelser inom sitt territorium. Medlemsstaten skall 
omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna och kommis
sionen om detta och ange skälen till sitt beslut. 

2. Kommissionen skall snarast möjligt granska de skäl som 
medlemsstaten i fråga angivit för sitt beslut och samråda med 
medlemsstaterna genom Ständiga foderkommitten och därefter 
avge sitt yttrande utan dröjsmål och vidta lämpliga åtgärder. 

3. Om kommissionen anser att ändringar av direktivet är 
nödvändiga för att lösa sädana problem som avses i punkt 1 
och för att säkra skyddet av människors eller djurs hälsa, skall 
den inleda det förfarande som anges i artikel 14 så att 
ändringarna kan antas. I detta fall kJUL den medlemsstat som 
har beslutat om säkerhetsåtgärder behålla dessa till dess att 
ändringarna träder i kraft. 

i artikel 5 lämnas på minst ett av mottagarlandets officiella 
språk. 

Artikel10 

I fråga om förekomst p! marknaden och märkning för sädana 
produkter som fmns upptagna i bilagan skall medlemsstaterna 
se till att foder som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv 
inte omfattas av andra handelsrestriktioner än de som äterfinns 
i detta direktiv. 

Artikelll 

Medlemsstaterna skall se till att animaliska produkter inte 
utsätts för handelsrestriktioner till följd av att detta direktiv 

böxj ar tillämpas. 

Artikel 12 

Medlemsstaterna skall besluta om alla åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa en officiell kontroll, åtminstone 
genom provtagning. av att foder som är föremål för handel 
uppfyller kraven i detta direktiv. 

Artikel 13 

l. När det förfarande som beskrivs i denna artikel skall 
tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga 
foderkornmitten (nedan kallad "kommitten"), antingen p! eget 
initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.. 

2 Kommissionens· företrädare skall förelägga kommitten ett 
förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget 
inom en tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur 

brådskande frågan, är;. Kommitten skall fatta sitt beslut med en 
majoritet av 45 röster; varvid medlemsstaternas röster skall 
vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden. får inte 

rösta. 

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har 
tillstyrkts av kommitten. 

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommitten eller 
om inget yttrande avges, skall kommissionen utan 

Artikel 9• dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall 

vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad 
Vid handel mellan medlemsstater skall de uppgifter som avses majoritet. 



382L0471/S 

Nr L 213/12 Europeiska gemenskapemas officiella tidning 21.7.82 

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre 

månader från det att förslaget mottagits, skall 
kornmissionen själv besluta att de föreslagna åt
gärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel 
majoritet har avvisat förslaget. 

Artikel 14 

l. När det förfarande som beskrivs i denna artikel skall 
tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kornmitten, 

antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för 
en medlemsstat. 

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommitten ett 
förslag till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över förslaget 
inom två dagar. Kornmitten skall fatta sitt beslut med en 
majoritet av 45 röster, varvid medlemsstaternas röster skall 
vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte 

rösta. 

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har 
tillstyrkts av kornmitten. 

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommitten eller 
om inget yttrande avges, skall kornmissionen utan 
dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall 
vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad 
majoritet. 

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar 

från det att förslaget mottagits, skall kornmissionen 
själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall 
vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har 
avvisat förslaget. 

Artikel15 

Alla hänvisningar till föreningar av icke proteinkväve (NPN) 
i bilaga l, del K, och bilaga 2, del Db, till direktiv 70/524/E
EG skall utgå. 

Artikel16 

Detta direktiv skall inte tillämpas på foder som, enligt vad som 
styrks åtminstone av tillämpliga uppgifter, är avsett för export 
till tredje land. 

Artikel 17 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de Jagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv två år 
efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kornmis
sionen om detta. 

Artikel 18 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Ut!ardat i Luxemburg den 30 juni 1982 

På rådets vägnar 

Ph. MAYSTADT 

Ordförande 



BILAGA 

l 2 3 4 

Produktens kemiska 

Produktgruppens namn Produktens namn beteckning eller mik-
roorganismens benäm-

nin_g 

Näringssubstrat (ev. 
specifikationer) 

l. Proteiner som framställts 
av föijande grupper av 
mikroorganismer 

1.1 Bakterier 

1.2 Jästsvampar Alla jästsvampar Saccharomyces ce- Melass, drank,span-
1.2.1 Jäst som odlas på 

- som framställs av 
revisire, nmål och produkter 

substrat av ani-
maliskt eller de mikroorganis-

Saccharomyces ear- som innehåller stär-
vegetabiliskt 

mer som anges i 
lsbergiensis, kelse, fruktsfter, va-

ursprung Kluveromyces ssle, mjölksyra, hy-
spalt 3 resp. 4 

lactis, drolyserande växt-
Kluveromyces fibrer 
fragilis 

- med avdödade 
celler 

1.2.2 Jäst som odlas på 
andra substrat än 
de som anges i 
1.2.1 

- -
1.3 Alger 

1.4 lÄgre svampar (Fungi 
imperfecti) 

2. Föreningar av icke pro-
teinkväve och liknande 
produkter i röijande grup-
per 

2.1.1 Urea CO(HN,)2 -
2.1 Urea och tkss tkrivat 

2.1.2 Biuret C,H,02N3 -
2.1.3 Ureafosfat CO(NH,},H3P04 -
2.1.4 Diureidoisobutan ~&-cH-CH -

NH,), 

5 6 

Produktens sam-
mansättnings- Djurart 

egenskaper 

- Alla 
djurarter 

Idisslare 
från det 

Renhet 
min 98% 

att idiss-
lingen ut-
vecklats 

7 

Särskilda föreskrifter 

Deklaration på etiketten 
eller förpackningen för 
foderblandningar: 
- produktens namn 

och, i tillämpliNa 
fall, den mäng som 
ingår i blandningen, 
om officiella ana-
lysmetoder finns 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 18 april 1983 

om fastställande av riktlii\Jer ror bedömning av vissa produkter som används i lijurfoder 

(83/228/EEG) 

EUROPEisKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANfAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, 

med beaktande av rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 
1982 om vissa produkter som används i djurfoder', särskilt 
artikel 7 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, och 

med beaktande av följande: 

I direktiv 82/471/EEG föreskrivs att produkter som tillhör vissa 
grupper skall granskas på grundval av en dokumentation som 
officiellt överlämnats till medlemsstaterna och kommissionen. 

Denna dokumentation måste göra det möjligt att kontrollera 
om produkterna i fr!ga motsvarar de allmänna, principiella 
krav som fastställs i direktivet för att nya produkter skall 
kunna upptas i bilagan. 

Det har bedömts vara nödvändigt att föreskriva att dokumenta
tionen skall sammanställas enligt allmänna riktlinjer som 
momentvis definierar de vetenskapliga uppgifter som gör det 

möjligt att identifiera och beskriva produktema i fråga samt de 
studier som är nödvändiga för att utvärdera deras näringsvärde 
och biologiska egenskaper. Dessa riktlinjer måste kunna 
tillämpas från och med den dag då direktiv 82/471/EEG träder 

i kraft. 

Riktlinjerna är i första hand avsedda som en allmän vägled
ning. Beroende på produktens art och hur den skall användas 
kan omfattningen av de studier som är nödvändiga för att 
utvärdera dess egenskaper eller effekter variera. 

1 EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8. 

Riktlinjerna har upprättats på grundval av nuvarande vetenska
pliga och tekniska kunskaper och kan, om så är nödvändigt, 

anpassas med hänsyn till utvecklingen inom ornrådet. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel] 

Medlemsstatema skall utfärda föreskrifter om att dokumenta
tionen om de produkter som upptas i punkt 1.1 och 1.2 i 
bilagan till direktiv 82/471/EEG skall sammanställas enligt de 
riktlinjer som anges i bilagan till detta direktiv. 

Artikel 2 

Medlemsstatema skall senast den 13 juli 1984 sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om 
detta. 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Luxemburg den 18 april 1983. 

Pd rddets vägnar 

l KIECHLE 

Ordförande 
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BliAGA 

RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV VISSA PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DJURFO
DER 

Allmänna synpunkter 

Dessa riktlinjer är avsedda som vägledning vid sammanställandet av dokumentationer om produkter som 
upptas i punkt 1.1 och 1.2 i bilagan till direktiv 82/471/EEG och som har framställts genom odling av 
mikroorganismer samt kan antas komma att bli godkända som nya proteinkällor i djurfoder. 
Dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma sådana produkter pä grundval av tillgänglig kunskap 
och att fOrvissa sig om att de motsvarar de grundläggande principer som har fastställts för godkännandet 
av deras användning, vilket behandlas i artikel 6.2 i det nämnda direktivet. 

Alla de studier som kortfattat beskrivs i dessa riktlinjer kan komma att krävas och kompletterande 
upplysningar kan ocksl begäras, om sä är nödvändigt. Som allmän regel skall alla sädana upplysningar 
lämnas som är nödvändiga för att fastställa mikroorganismens identitet och odlingsmediets samman
sättning samt även sädana som avser tillverkningsprocessen, produktens egenskaper, slutliga förpackning 
och användningsförblilanden samt metoderna fOr att bestämma produkten och dess näringsvärde. 
Detsamma gäller för de upplysningar som är nödvändiga för att bedöma toleransen för produkten hos den 
djurart den är avsedd för och de risker för människa eller miljö som direkt eller indirekt kan bli följden 
av att produkten används. Vilka toxikologiska studier som krävs i detta avseende är beroende av 
produktens art, vilken djurart som berörs samt av produktens metabolism hos försöksdjur. 

I den dokumentation som skalllämnas skall ingä detaljerade rapporter som presenteras i den ordning och 
med den numrering som föresläs här och skall ätföljas av en sammanfattning. Förklaring skall lämnas 
om nägon av de föreslagna studierna har uteslutits. De citerade publikationerna skall bifogas. 

Anmärkningar 

Med uttrycket produkt avses i dessa riktlinjer varje proteinhaltig produkt i det tillständ som den har dä 
den förekommer som foder eller beständsdel i foder. 

Varje ändring av tillverkningsprocessen eller av en produkts användningsförblilanden skall anmälas och, 
om sä är nödvändigt, skall kompletterande dokumentation lämnas för ny bedömning. 

studiernas disposition 

L Mikroorganism, odlingsmedium och tillverkningsprocess, produktens egenskaper, förpackning 
och användning, bestämningsmetoder. 

Il. Studier av produktens näringsvärde. 

III. Studier av de biologiska effekterna av produktens användning i djurfoder. 

IV. Andra studier av betydelse. 

AVDELNING 1 

MIKROORGANISM, ODLINGSMEDIUM OCH TILLVERKNINGSPROCESS, PRODUK
TENs EGENSKAPER, FÖRPACKNING OCH ANVÄNDNING SAMT METODER FÖR 

BESTÄMNING AV PRODUKTEN 

l. MIKROORGANISM 

1.1 Klassificering, ursprung, morfologi, biologiska egenskaper, eventuell genteknisk förändring. Ö 

1.2 Oskadlighet, möjlighet till överlevnad utanför fermentoro och eventuell miljöplverkan. 

1.3 De odlade stammamas stabilitet och renhet. Kontrollmetoder fOr dessa kriterier. 

2. ODLINGSMEDIUM OCH TILLVERKNINGSPROCESS 

2.1 Substratets sammansättning, tillsatta ämnen osv. 

2.2 Processer vid tillverkning, torkning och rening. Metod för avdödning av mikroorganismerna. 
Metoder för att kontrollera att den odlade produktens sammansättning inte ändras och för att 
pävisa eventuell kemisk, fysikalisk eller biologisk kontaminering under tillverkningen. 

2.3 Tekniska processer vid fardigställandet för användning. 
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3. PRODUKTENs EGENSKAPER 

3.1 Fysikaliska och kemiska egenskaper: makro- och mikromorfologi, partikelstorlek, densitet, 
specifik vikt, hygroskopicitet, löslighet, elektrostatiska egenskaper osv. 

3.2 Kemisk sammansättning och kemiska egenskaper. 

3.2.1 Vattenhalt, råprotein, råfett, rkellulosa, räaska, kolhydrater. Variationsgränser for dessa. 

3.2.2 Total halt av ammonium, amid, nitrat- och nitritkväve, nukleinsyror och protein. Kvalitativ och 
kvantitativ sammansättning av totala och fria aminosyror samt purin- och pyrirnidinbaser. 

3.2.3 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning av samtliga ingående lipider: fettsyror, ej fortvålbara 
ämnen, lipidlösliga pigment, fosfolipider. 

3.2.4 Kolhydratsfraktionens sammansättning. 

3.2.5 De oorganiska beståndsdelarnas kvalitativa och kvantitativa sammansättning. 

3.2.6 Vitaminemas kvalitativa och kvantitativa sammansättning. 

3.2.7 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning av de övriga beståndsdelarna: tillsatser, rester av 
substrat och lösningsmedel, andra potentiellt skadliga rester från substratets metabolism av 
odlingskulturen och tillverkningsprocessen. 

3.3 Mikrobiologisk kontarninering av produkten. 

3.4 Produktens uppträdande och stabilitet vid lagerhållning, enskilt och i blandning med allmänt 
använda foder. 

4. FÖRPACKNING OCH ANVÄNDNING 

4.1 Föreslagna varunaron för produkten. 

4.2 Föreslagna formuleringar i marknadsföringen av produkten. 

4.3 Produktens avsedda användning i djurfoder. Avsedda halter i helfoder och i de avsedda 
kvantiteterna i dagsransonen för aktuell djurart. 

5. METODER FÖR BESTÄMNING AV PRODUKTEN 

Kvalitativa och kvantitativa metoder for bestämning av produkten i helfoder och kompletterings
foder. 
OBS: Beskrivningen av dessa metoder skall åtföljas av upplysningar om specifika egenskaper, 

känslighet, lägsta påvisbara mängd, felmarginal och möjlig interferens av andra ämnen. 
Prover av produkten i de olika varianter som är avsedda fOr f<irsäljning skall finnas 
tillgängliga. 

AVDELNING 2 

SI'UDIER AV PRODUKTENS NÄRINGSVÄRDE 

l. BEDÖMNING AV PROTEINVÄRDET 

1.1 Kemiska, biokemiska och mikrobiologiska studier. 

1.2 Studier på försöksdjur i jämförelse med referensproteiner. 

2. STUDIER PÅ A VSEDD DJURART 

De följande studierna skall utföras på varje djurart som produkten är avsedd f<ir i jämförelse med 
en kontrollgrupp som, under i övrigt likartade forhållanden beträffande näringsbalanscn, får en 
allmänt använd diet med motsvarande mängd proteinkväve (för idisslare: totalt kväve). 

2.1 Produktens värde som protein- och energikälla vid de fodergivor som föresläs f<ir användning 
under djurens olika utvecklingsstadier (t.ex. tillväxtperiod, dräktighet, värpning). 

2.2 Produktens påverkan vid f<ireslagen användning på tillväxt, ämnesomsättning, sjuklighet och 
dödlighet. 

2.3 Näringsmässigt optimala mängder av produkten i fodergivorna. 

2.4 Produktens effekt vid fareslagen användning pil tekniska, organoleptiska elJer andra egenskaper 
hos livsmedel av animaliskt ursprung. 

3. FÖRSÖKSBETINGELSER VID STUDIERNA PÅ DEN AVSEDDA DJURARTEN 

Lämna en detaljerad beskrivning av de utförda forsöken med uppgift om följande: 

3.1 Djurens art, ras, ålder och kön samt identifikationsmetod. 
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3.2 Antal försöks- och kontrollgrupper, antal djur i vaJje grupp (antalet skall vara tillräckligt stort 
för en statistisk analys med lämpliga statistiska parametrar). 

3.3 lnglende mängd av produkten i fodret och dess kvalitativa och kvantitativa sammansättning samt 
analys av den. 

3.4 Plats förvarje försök, djurens fysiologiska status och hälsoförhällan den, uppfödningsförblilanden 
(dessa skall motsvara dem som praktiskt förekommer inom gemenskapen). 

3.5 Exakt tidslängd för försöken och datum för de utförda anal y se rna. 

3.6 Biverkningar som uppträdde under försöket och tidpunkten dl de visade sig. 

AVDElNING 3 

SfUDIER AV DE BIOWGISKA EFFEI\."'TERNA AV PRODUKTENSANVÄNDNING l 
DJURFODER 

De studier som nämns i denna avdelning är avsedda att tilläta en bedömning av säkerheten vid 
användningen av produkten pil den avsedda djurarten och av de risker för människa och miljö som direkt 
eller indirekt kan följa av denna användning. Vilka toxikologiska studier som krävs i detta avseende är 
beroende av produktens art, vilken djurart som berörs samt av produktens metabolism bos försöksdjur. 

l. STUDIER PÅ AVSEDD DJURART 

De följande studierna skall utföras pil varje djurart som produkten är avsedd för i jämförelse med 
en kontrollgrupp som, under i övrigt likartade förhällanden beträffande näringsinnehället, flr en 
allmänt använd diet med motsvarande mängd proteinkväve (för idisslare: totalt kväve). 

1.1 Högsta halt av produkten som kan ingå i dagsbehovet utan att ge bieffekter. 

1.2 Möjlig effekt pil fertilitet och fortplantning, om detta är tillämpligt. 

1.3 Produktens effekter vid föreslagen användning på tarmens mikroflora och koloniseringen av 
patagena organismer i tarmen. 

1.4 Undersökning av eventuella produktrester i livsmedel av animaliskt ursprung vid fOrestagen 
användning (substrat, odlingsmedium, lösningsmedel, föroreningar). 

1.5 Undersökning av eventuella produktrester i träcken vid föreslagen användning (substrat, 
odlingsmediurn, lösningsmedel, föroreningar). 

2. STUDIER PÅ FÖRSÖKSDJUR 

2.1 Metabolism 

Produktens omvandling inne i djuret: absorption, ackumulation, biotransformering, utsöndrande. 

2.2 Mutagenieilet 

Undersökningar av potentiell mutagenieilet beroende pil föroreningar (särskilt mykotoxiner och 
bakterier) eller produktrester (substrat, odlingsmedium, lösningsmedel) i vilka ingår kontrolltester 
in vitro med system för metabolisk aktivering. 

2.3 Toxikologiska studier 

Följande studier skall utföras i jämförelse med kontrollgrupper som, under i övrigt likartade 
förhällanden beträffande näringsinnehlllet, flr en allmänt använd diet med motsvarande mängd 
proteinkväve. De toxiska effekterna skall undersökas sil att deras orsak och mekanism kan 
klarläggas och sil att det kan visas att de inte beror pil obalans i näringstillförseln eller pil 
överdosering av produkten i dieten. 

2.3.1 Subkronisk toxicitet (minst 90 dagar) 

Normalt skall sädana studier utföras pil tvä djurarter varav en är gnagare. Produkten skall ingä 
i minst tvl olika nivler i den dagliga fodertilldelningen. Dessa skall väljas sil att om möjligt en 
nivl utan biverkning och en nivl med nägon biverkning kan fastställas. Djurgrupperna skall 
innehälla ett tillräckligt stort antal individer av varje kön. En kontrollgrupp skall alltid ingl. 

Alla biologiska data av betydelse skall insamlas med lämpliga tidsmellanrum, i synnerbet data 
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om tillväxt, foderförbrukning, hematologi, urinanalys, biokemiska parametrar, dödlighet, organens 
vikt och de viktigaste organens och vävnadernas allmänna patologi och bistopatologi. Resultaten 
skall ges en detaljerad presentation i vilken, om sl är möjligt, skall ingå en statistisk bedömning. 

2.3.2 Kronisk toxicitet 

Normalt skall kroniska toxicitetsstudier utföras på två djurarter varav en är gnagare. Produkten 
skall ingå i minst två olika nivåer i den dagliga fodertilldelningen. Försöken skall orofatt minst 
två år för råtta eller 80 veckor för möss. Djurgrupperna skall innehålla ett tillräckligt stort antal 
individer av varje kön. En kontrollgrupp skall alltid ingä. 

De biologiska undersökningar som nämns i punkt 2.3.1 skall helst utföras pä en liten 
satellitgrupp djur (en grupp som är skild från och beroende av huvudgruppen) med lämpliga 
tidsmellanrum under hela försökstiden och på de överlevande djuren när försöket avslutas. 

2.3.3 Cancerframkallande egenskaper 

Vid bedömningen av de cancerframkallande egenskaperna skall särskild uppmärksamhet fåstas 
vid den tid då de observerade tumörerna uppträder samt dessas histologiska karaktär och 
frekvens. Varje effekt på tumörernas frekvens och/eller sjukdomarnas frekvens eller utveckling 
skall bedömas genom jämförelse med kontrollgrupper på det sätt som anges i punkt 2.3. 
Resultaten skall ges en detaljerad presentation i vilken, om så är möjligt, skall ingå en statistisk 
bedömning. 

2.4 Andra studier 

Reproduktionsstudier skall omfatta minst två påföljande generationer och kan kombineras med 
studier av embryotoxicitet och genetiska skador. Särskild uppmärksamhet skall ägnas fertilitet, 
fruktsamhet och iakttagelser av kullamas postnatala utveckling. Andra metoder som kan 
motiveras på vetenskapliga grunder och förutses ge mätbara resultat (t.ex. relätoxicitet) kan 
användas. 

2.5 Försöksbetingelser vid studier på rörsöksdjur 

Lämna en detaljerad beskrivning av de utförda försöken med uppgift om följande: 

2.5.1 Djurens art, ras, stam och kön. 

2.5.2 Antal försöks- och kontrollgrupper, antal djur i varje grupp (antalet skall vara tillräckligt för en 
statistisk analys med lämpliga statistiska parametrar). 

2.5.3 Ingående mängd av produkten i fodret och dess kvalitativa och kvantitativa sammansättning samt 
en analys av den. 

2.5.4 Allmänna uppfödningsförhållanden under försöksperioden. 

2.5.5 Exakt tidslängd för försöket och datum för de utförda undersökningarna. 

2.5.6 Dödlighetsfrekvens och tid för dödsfallen i de olika försöksgrupperna. 

2.5.7 Kliniska symptom och patologiska förändringar som uppträdde under försöket och den tid då de 
visade sig. 

3. STUDIER BETRÄFFANDE MIUÖN 

Beroende pä arten av de möjliga restema av produkten (substrat, odlingsmedium, lösningsmedel, 
föroreningar) i den avsedda djurartens träck kan uppgifter om dessa resters omvandling i gödsel, 
mark och vatten samt om deras effekter pä markbiologin, växters utveckling och vattenmiljön 
krävas. 

AVDELNING 4 

ANDRA STUDIER AV BETYDELSE 

Beroende på produktens art och användning kan uppgifter krävas om allergiframkallande effekter och 
irritation av huden och ögats slemhinnor samt av andnings- och matsmältningsorganen för att bedöma 
och förbygga möjliga risker vid hanteringen av produkten. 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 17 december 1973 

om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i foder 

(74/63/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 

DEITA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande2

, och 

med beaktande av följande: 

Husdjursproduktionen är av stor betydelse för jordbruket inom 
gemenskapen. Att lämpligt foder av god kvalitet används är en 

viktig förutsättning för att denna verksamhet skall ge till
fredsställande resultat. 

För att produktiviteten inom jordbruket skall öka är det viktigt 
att det finns bestämmelser rörande foder. 

Foder innehäller ofta främmande ämnen eller produkter som 

kan utgöra en fara för djurs hälsa eller, på grund av att de 

förekommer i produkter från husdjursproduktionen, äventyra 

människors hälsa. 

Att helt förhindra förekomsten av ämnena och produkterna i 
fråga låter sig inte göras. Det är dock viktigt att halten av dem 

i foder begränsas så att icke önskvärda och skadliga effekter 

förhindras. För närvarande är det inte möjligt att föreskriva 

maximihalter som är lägre än de som kan upptäckas med de 
analysmetoder som skall fastställas för gemenskapen. 

Främmande ämnen och produkter får endast finnas i foder på 

de villkor som anges i detta direktiv och får inte användas på 

något annat sätt vid utfodring av djur. 

Medlemsstaterna bör dock fortfarande ha möjlighet att på vissa 

villkor tillåta foder med högre halter av främmande ämnen 

1 EGT nr C 10, 5.2.1972, s. 35. 
2 EGT nr C 4, 20.1.1972, s. 3. 

och produkter än de som beslutas om bilagan till detta 

direktiv. 

De bestämmelser som hittills har införts för maximihalter av 
främmande ämnen och produkter i foder i medlemsstaternas 
lagar och andra författningar skiljer sig i fråga om grundprin
ciperna. Därigenom påverkar de direkt förutsättningarna för en 
fungerande gemensam marknad och bör därför närmas till 

varandra. 

Medlemsstaterna bör behålla sin möjlighet att, om människors 

eller djurs hälsa sätts i fara, tillfalligt sänka de fastställda 

maximihalterna, fastställa maximihalter för andra ämnen eller 

produkter eller förbjuda förekomsten av sådana ämnen eller 
produkter i foder. 

För att ingen medlemsstat skall kunna missbruka denna 
möjlighet skall eventuella beslut om ändringar av bilagan till 

detta direktiv grundas på stödjande dokumentation och fattas 

genom ett brådskande gemenskapsförfarande. 

För att anpassa de tekniska föreskrifter som fastställs i bilagan 

med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen 

är det av vikt att införa ett ändamålsenligt gemenskapsför
farande. 

De föreskrifter om tredje land som avser främmande ämnen 
och produkter kan skilja sig från dem som fastställs i detta 

direktiv. Därför bör medlemsstaterna tillåtas göra avsteg från 

föreskrifterna i direktivet vid export av foder till tredje land. 

För att se till att de krav som fastställs i fråga om främmande 

ämnen och produkter är uppfyllda då foder släpps ut på 
marknaden måste medlemsstaterna vidta lämpliga kontrollåt

gärder. 

Foder som uppfyller dessa krav får, i fråga om halten av 
främmande ämnen och produkter, endast omfattas av de 

begränsningar för utsläppande! på marknaden som beslutas om 

i detta direktiv. 
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För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna 

bör ett förfarande fastställas som åstadkommer ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom 
Ständiga foderkommitten som inrättades genom rådets beslut 
av den 20 juli 19701

• 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel I 

l. Detta direktiv gäller fastställande av högsta tillåtna halter 
i foder av främmande ämnen och produkter enligt förteck
ningen i bilagan. 

2. Detta direktiv medför ingen inskränkning av bestämmel-
ser som gäller: 

a) fodertillsatser, 

b) 

c) 

utsläppande av foder på marknaden, 

fastställande av högsta tilUtna halter av rester av be

kämpningsmedel på och i produkter som är avsedda som 
djurfoder. 

Artikel 2 

I detta direktiv förstås med: 

a) Foder: organiska eller oorganiska ämnen, som används 

var för sig eller i blandning med varandra med eller utan 
tillsatser för oral utfodring av djur. 

b) 

c) 

Fode"åvaror: vegetabiliska och animaliska produkter av 

skilda slag i naturligt tillstånd, fårska eller konserverade, 

och deras produkter i industriellt bearbetad form samt 
organiska och oorganiska ämnen av skilda slag som i sig 
är avsedda för oral utfodring av djur. 

Dagsbehov: genomsnittlig, sammalllagd kvantitet foder, 

beräknat på 12 % vattenhalt, som dagligen krävs för att 

ett djur av en viss art och ålder inom en bestämd 
produktionsform skall få sitt totala näringsbehov till
fredsställt. 

d) Helfoder: foderblandningar som genom sin samman

sättning ensamma kan tillgodose ett dagsbehov. 

e) Kompletterings/oder: foderblandningar med hög halt av 

vissa ämnen som genom sin sammansättning inte täcker 

dagsbehovet utan att kompletteras med annat foder. 

1 EGT nr L 170, 3.8.1970, s. l. 

Artikel 3 

l. Medlemsstaterna skall utfärda föreskrifter om att de 

ämnen och produkter som upptas i bilagan endast skall tillåtas 
på de villkor som anges där. 

2 Medlemsstatema kan tillåta att de maximihalter i foder 

som fastställts i bilagan får överskridas: 

om fodret endast är avsett att levereras till erkända till

verkare och efter blandning kommer att motsvara de 

krav som anges i bilagan, 

och om det genom tillämpliga indikationer kan visas att 

varje annan användning är utesluten. 

Artikel 4 

Medlemsstatema skall utfärda föreskrifter om att komplette

ringsfoder, i den mån de inte omfattas av särskilda bestämmel

ser, efter utspädning enligt hanteringsanvisningarna inte får 
innehålla halter av de ämnen och produkter som upptas i detta 
direktiv som överstiger dem som fastställts för helfoder. 

Artikel 5 

l. Om en medlemsstat anser att en maximihalt som 
fastställts i bilagan eller ett ämne eller en produkt som inte 

upptagits i den utgör en fara för djurs eller människors hälsa, 
kan denna medlemsstat tillfälligt begränsa halten, fastställa en 

maximihalt eller förbjuda förekomsten av ämnet eller pro
dukten i foder. Medlemsstaten skall utan dröjsmål underrätta 

de övriga medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder 

som har vidtagits och samtidigt ange skälen till dem. 

2. Enligt det förfarande som fastställs i artikel 10 skall ett 
omedelbart beslut fattas om eventuell ändring av bilagan. S1 

länge inget beslut har fattats av rådet eller kommissionen kan 
medlemsstaten fortsätta att tillämpa de beslutade åtgärderna. 

Artikel 6 

De ändringar som skall göras av bilagan på grund av den 

vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas enligt det 

förfarande som fastställs i artikel 9. 

Artikel 7 

Medlemsstaterna skall se till att foder som motsvarar be

stämmelserna i detta direktiv inte omfattas av några ytterligare 
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handelsbegränsningar i fråga om förekomsten av främmande 

ämnen och produkter. 

Artikel 8 

l. Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder för 

att säkerställa att foder kontrolleras officiellt, åtminstone 
genom stickprovsundersökning, för att fastställa om de villkor 
som anges i detta direktiv är uppfyllda. 

2. Medlemsstatema skall meddela namnen på de myndig

heter som har utsetts att utföra denna kontroll till de övriga 
medlemsstaterna och kommissionen. 

Artikel 9 

l. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall 
tillämpas, skall ordföranden, antingen på eget initiativ eller på 

begäran av en medlemsstat, utan dröjsmål hänskjuta ärendet till 
Ständiga foderkommitten, nedan kallad "kommitten". 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas 
enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden !ar inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall framlägga ett förslag 

till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över de föreslagna 

åtgärderna inom den tid som ordföranden bestämmer med 

hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommitten skall fatta sitt 

beslut med en majoritet av 41 röster. 

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och genast 

verkställa det om det har tillstyrkts av kommitten. Om det inte 
har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges, skall 

kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som 

skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad 

majoritet. 

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det 

att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de 
föreslagna åtgärderna skall vidtas och verkställa dem utan 
dröjsmål, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat 

förslaget. 

Artike/10 

l. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall 

tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet 

till kommitten, antingen på eget initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat. 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas 
enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall framlägga ett förslag 
till åtgärder. Kommitten skall yttra sig över de föreslagna 
åtgärderna inom två dagar. Kommitten skall fatta sitt beslut 
med en majoritet av 41 röster. 

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och genast 
verkställa det om det har tillstyrkts av kommitten. Om det inte 

har tillstyrkts av kommitten eller om inget yttrande avges, skall 
kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som 
skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad 

majoritet. 

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att 
förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de 
föreslagna åtgärderna skall vidtas och verkställa dem utan 
dröjsmål, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat 
förslaget. 

Artikel Il 

Medlemsstaterna skall ha rätt att frångå bestämmelserna i detta 

direktiv i fråga om foder som är avsett för export till tredje 
land. 

Artike/12 

Medlemsstaterna skall med verkan från den l januari 1976 

sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga 

för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommis

sionen om detta. 

Artikel 13 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 17 december 1973 

På rådets vägnar 

I. N0RGAARD 

Ordförande 
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BILAGA 

Maximihalt i mg/kg 
Ämnen, produkter Foder (ppm) i ursprungligt 

material 

A. Ämnen Ooner eller grun-
dämnen) 

1. Arsenik Oblandat foder med un-
dantag av: 2 

gräsmjöl, torkad lusern 
och torkad klöver 4 
fosfater och foder som 
framställs av fisk eller 
andra havslevande djur 10 

Helfoder 2 

2 Bly Oblandat foder med un-
dantag av: 10 
- fosfater 30 
-jäst 5 

Helfoder 5 

3. fluor Oblandat foder med un-
dantag av: 150 
- animaliskt foder 500 
- fosfater 2000 

Helfoder med undantag av: 
- helfoder till nötkreatur, 150 

får och getter 
- i mjölk 

- annat 30 
- helfoder till svin 50 
- helfoder till fjäderfä 100 
- helfoder till kyckling 350 

mineralfoder till nöt- 250 
kreatur, får och getter 

20001 

Oblandat foder med un-
4. Kvicksilver dantag av: 

- foder som framställs 0,1 
av fisk eller andra 
havslevande djur 

0,5 
Helfoder 

0,1 
Fiskmjöl 

5. Nitrit 60 
(uttryckt som natrium-

nitrit) 
Helfoder 

15 
(uttryckt som natrium-

nitrit) 

1 Medlemsstatema får även föreskriva en högsta fluorhalt som motsvarar 1,25 % av fosforbalten 
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Ämnen, produkter Foder 
Maximihalt i mg/kg 

(ppm) i oblandat material 

B. Produkter 

l. Aflatoxin B1 Oblandat foder 0,05 

Helfoder till nötkreatur, f'ar 
och getter (med undantag av 
mjölkkor, kalvar och lamm) 0,05 

Helfoder till svin och fj ä-
derfå (med undantag av 
unga djur) 0,02 

Annat helfoder 0,01 

Kompletteringsfoder till 
mjölkkor 0,02 

2. Cyanväte Oblandat foder med undan-
tag av: 50 
- linfrö 250 
- linfrökakor 350 

maniokprodukter och 
mandelkakor 100 

Helfoder med undantag av: 50 
- helfoder för kyckling 10 

3. Fri Gossypol Oblandat foder med undan-
tag av: 20 
- bomullsfrökakor 1200 

Helfoder med undantag av: 20 
- helfoder till nötkreatur, 

får och getter 500 
- fjäderfå (med undantag 

av värphöns) och kalvar 100 
- kaniner, svin (med un-

dantag av sm!grisar) 60 

4. Theobromin Helfoder 300 

5. Flyktig senapsolja Oblandat foder med undan-
tag av: 100 
- rapsfrökakor 4000 

(uttryckt som allylisotio-
cyanat) 

Helfoder med undantag av: 150 
(uttryckt som allylisotio-

cyanat) 

- helfoder till nötkreatur, 
f'ar och getter (med un-
dantag av ungdjur) 1000 

(uttryckt som allylisotio-
cyanat) 

helfoder till svin (med 
undantag av sm!grisar) 
och fjäderfå 500 

(uttryckt som allylisotio-
cyanat) 



374L0063/S 

Nr L 38/36 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 11.2.74 

Ämnen, produkter 
Maximihalt i mg/kg 

Foder (ppm) i ursprungligt 
material 

6. Vinyltiooxazolidon Helfoder till fjäderfä med 
( vinyloxazolidontion) undantag av: 1000 

- helfoder till värphöns 500 

7. Mjöldryga (Claviceps Allt foder som innehåller 
purpurea) omald spannmål 1000 

8. Ogräsfrön och icke Allt foder 3000 
malda eller krossade 
frukter som innehåller 
alkaloider, glykosider 
eller andra toxiska me-
del, enkla eller sam-
manslagna, däribland 

a) Dårrepe - Lolium 
temulentum L, 1000 

b) linrepe - Lolium re-
motum Schrank, 1000 

c) Spikklubba - Datura 
stramonium L 1000 

9. Frön och bearbetade Allt foder 
_, 

fröprodukter av 
aprikos - Frunus ar-
meniaca L 
bittermandel - Frunus 
amygdalus Batsche var. 
arnara (DC.) Focke 
oskalade bokollon -
Fagus silvatica L 
oljedådra - Camelina 
sativa (L) Crantz 
illipe, mahwa, bassia -
Madhuca indica Gmel 
och Madhuca longifolia 
(L) Machride och andra 
giftiga varieteter av 
illipe, mahwa och bassia 
sheanöt - Butyrosper-
mum parkii (G. Don) 
Kotschy 
purgerbuske - Jatropha 
curcas L 
purgercroton - Croton 
tiglium L 
kinesisk senap - Bras-
sica cernua Forbes och 
Hems! 
indisk senap - Brassica 
juncea (L) Czern. och 
Coss spp. integrifolia 
(West.) Thell. 
sareptasenap - Brassi-
ca juncea (L) Czern. 
och Coss. spp. juncea 
etiopisk senap - Bras-
sica juncea (L) Czern. 
och Coss. spp. carinata 
svart senap - Brassica 
nigra (L) W.D.J. Koch 

10. ricin - Ricinus com-
munis L Allt foder 10 

(uttryckt i skal av 
ricinus) 

11. Crotalaria L sp. 
Allt foder 100 

1 Försumbara kvantiteter som inte överstiger den lägsta halt som kan bestämmas vid 
kvantitativ anal~s kan ~odkännas. 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 6 maj 1980 

om ändring av direktiv 74/63/EEG om fastställande av tillAtna maximihalter för 

främmande ämnen och produkter i foder 

(80/502/EEG) 

EUROPEisKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag1
, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

För genomförandet av rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 
december 1973 om fastställande av tillåtna maximihalter för 
främmande ämnen och produkter i foder4

, i dess senaste 
lydelse efter ändring genom direktiv 76/934/EE<? är det 
nödvändigt att komplettera de definitioner av tekniska termer 
som skall gälla i detta direktiv. 

Det bör särskilt anges att direktivet inte medför någon in-, 
skränkning av de bestämmelser som kan komma att införas i , 
fråga om mikroorganismer i foder. 

Det är berättigat att tillerkänna medlemsstaterna möjligheten 
att göra avsteg fråri de tillåtna maximihaltema då det gäller 
foder som produceras och används i samma lantbruksföretag, 
förutsatt att detta inte kan medföra skada för vare sig . djurs 
el! er människors hälsa. 

1 EGT nr C 197, 18.8.1977, s. 3. 
2 EGT nr C 63, 13.3.1978, s. 53. 
' EGT nr C 84, 8.4.1978, s. 4. 
4 EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31. 
5 EGT nr L 364, 31.12.1976, s. 4. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel l 

Direktiv 74/63/EEG skall ändras på följande sätt: 

l. 

2. 

3. 

Följande punkt skall läggas till i artikel 1.2: 

"d) mikroorganismer i foder." 

I den tyska sprAkversionen skall i artikel 2.b uttrycket 

"ohne Be- und Veraibeitnng" ersättas av "im jeweils 

gegebenen Zustand". 

Följande punkter skall läggas till i artikel 2: 

"f) Djur: djur som tillhör. arter som normalt utfodras 

och hålls eller konsumeras av märmiskor. 

g) Sällskapsdjur: djur som tillhör arter som normalt 
utfodras och hälls men inte konsumeras av märinis
kor med undantag av djur som uppföds som päls
djur. 

h) Foderblandning: blandningar av organiska eller 

oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, för oral 
utfodring av djur i form av helfoder eller komplet

teringsfoder." 
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4. Följande punkt skall läggas till i artikel 3: 

"3. Medlemsstaterna kan tillstyrka att de till!tna maxi
mihalter som fastställs för foder i bilagan överskrids, då 
det gäller foder som produceras och används i oförändrat 

tillstånd i samrna lantbruksföretag, om detta är nöd

vändigt av särskilda lokala skäl. De berörda medlems

staterna skall se till att detta inte medför någon skada för 

vare sig djurs eller människors hälsa." 

Artikel 2 

Medlemsstaterna skall med verkan från och med den 1 juli 
1981 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast under
rätta kommissionen om detta. 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 6 maj 1980 

På rådets vägnar 

G.MARCORA 

Ordförande 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 21 juli 1986 

om ändring av direktiv 74/63/EEG om fastställande av högsta tillåtna halter för främmande 
ämnen och främmande produkter l foder, direktiv 77/101/EEG om marknadsföring av 

oblandat foder och direktiv 79/363/EEG om marknadsförtog av foderblandningar 

(86/354/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DEITA DIREKTIV 

Nr L 212127 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', 

och med beaktande av följande: 

Definitionerna av oblandat foder och de olika typerna av foderblandningar i direktiven 74/63/EEG4
, 77/101/EEG' och 79/373/EEG 

•,senast ändrade genom direktiv 86/299/EEG', 83/87/EEG" och 82/957/EEG9 bör justeras enligt de nya definitionerna i rådets direktiv 
84/587/EEG av den 29 november 1984 om ändring av direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser10

• "Mjölknäringar" bör också definieras. 

Det bör klargöras att bestämmelserna i direktiv 74/63/EEG, 77/101/EEG och 79/373/EEG inte utgör avvikelser från bestämmelserna 
i rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder". 

EGT nr C 258, 26.9.1984, s. 7. 
EGT nr C 175, 15.7.1985, s. 21. 
EGT nr C 87, 9.4.1985, s. 4. 
EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31. 
EGT nr L 32, 3.2.1977, s. l. 
EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30. 
EGT nr L 189, 11.7.1986, s. 40. 
EGT nr L 56, 3.3.1983, s. 31. 
EGT nr L 386, 31.12.1982, s. 42. 

10 EGT nr L 319, 29.11.1984, s. 13. 
" EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8. 
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Direktiv 74/63/EEG berör främmande ämnen och främmande produkter i foder. De högsta tillåtna halter som fastställts i bilagan till 
det direktivet gäller inte sådana råvaror som används för att framställa foderblandningar. 

Fastställande av högsta tillåtna halter och begränsning av förekomsten av främmande ämnen och främmande produkter i råvarorna 
regleras för närvarande av olika bestämmelser i medlemsstaterna. 

Om innehållet av dessa ämnen och produkter överstiger en viss halt, kan detta antas vara skadligt för människors hälsa och det är 
därför nödvändigt att, på ett lämpligt och likformigt sätt, garantera säker användning av dessa ämnen och produkter i hela 
gemenskapen. 

De olika bestämmelserna i medlemsstaternas nationella lagstiftningar utgör dessutom avsevärda hinder för handeln inom gemenskapen 
och lämpliga åtgärder bör därför vidtas inom ramen för direktiv 74/63/EEG. 

Dessutom bör direktiv 77/101/EEG och 79/373/EEG anpassas för att ytterligare underlätta marknadsföringen av oblandat foder och 
foderblandningar. 

Det är önskvärt att begreppet råvaror definieras för att klart avgränsa räckvidden för de åtgärder som hänför sig till denna 
produktkategori, som i andra direktiv om djurfoder också betecknas med termen "ingredienser". 
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Bestämmelserna i fråga gäller enbart råvaror som är avsedda som djurfoder och som marknadsförs som oblandat foder, bärsubstans 
för premixer till tillsatser eller, efter inblandning av andra varor, som foderblandningar. 

För att säkerställa att vissa särskilt skadliga ämnen inte förekommer i foder är det nödvändigt att begränsa förekomsten i råvaror till 
en godtagbar halt och dessutom se till att användningen av sådana råvaror förbehålls personer som har nödvändiga kvalifikationer, 
apparatur och utrustning för att kunna utföra de utspädningar som säkerställer att de högsta halter som fastställts i direktivet för 
foderblandningar inte överskrids. 

De miniroivillkor i bilaga 3 till rådets direktiv 70/524/EEG som skall uppfyllas av den som önskar föras upp på en nationell 
förteckning över tillverkare av foderblandningar skall också gälla sådana tillverkare av foderblandningar som använder råvaror med 
en högre halt av främmande ämnen och främmande produkter än vad som tillåts för oblandat foder. Det är emellertid önskvärt att 
medlemsstaterna får bestämma att sådana starkt förorenade råvaror endast får levereras till tillverkare som framställer foderblandningar 
för försäljning i de fall då tillsynsmyndigheten inte har möjlighet att på platsen kontrollera sådana tillverkare av foderblandningar 
som också föder upp husdjur och som använder hela eller delar av sin produktion för egna behov. 

Då det gäller vissa råvaror vars halt av främmande ämnen och främmande produkter inte begränsas i bilaga 2 A bör det föreskrivas 
att det skall vara möjligt att införa lämpliga märkningsbestämmelser om mängden främmande ämnen eller främmande produkter i 
råvarorna överstiger den högsta halt som fastställts för oblandat foder. Denna åtgärd är nödvändig för att förhindra att sådana råvaror 
levereras till husdjursproducenter och för att informera till verkarna om arten och mängden av det främmande ämnet eller den 
främmande produkten. 

Medlemsstatema bör under en övergångsperiod få behålla sina nationella bestämmelser för råvaror som förorenats av aflatoxin och 
som inte ingår i förteckningen i bilaga 2 A eller för andra främmande ämnen eller främmande produkter än aflatoxin som påverkar 
råvarornas kvalitet. Ett gemenskapsbeslut bör fattas före den 3 december 1990 så att det denna dag kan finnas gemenskapsregler om 
förekomst av främmande ämnen och främmande produkter i sådana råvaror som används vid framställningen av foder. 

För att kunna garantera fodrets oskadlighet bör förekomsten av främmande ämnen och främmande produkter regleras och metoder 
för rening av råvaror undersökas. På grundval av de resultat 
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som då framkommer bör kriterier fastställas som skall uppfyllas av sådana produkter som behöver genomgå vissa reningsprocesser. 

Medlemsstatema och kommissionen bör inleda ett nära samarbete inom Ständiga foderkommitten så att de föreslagna åtgärderna 
lättare kan genomföras, och för att åstadkomma bl.a. sådana ändringar och tillägg som gäller fastställandel av högsta balter eller 
märkningsregler för råvaror som förorenats av vissa främmande ämnen eller främmande produkter samt upprättandet av kriterier för 
godkännande av renade råvaror. 

Ett informationsförfarande skall upprättas för anmälan till medlemsstaterna av fall där gemenskapsbestämmelserna inte uppfyllts, så 
att det blir lättare att övervaka tillämpningen av direktiv 74/63/EEG. 

Erfarenheterna från genomförandet av direktiv 79/363/EEG visar på behovet av att förbättra eller utöka märkningen av 
foderblandningar i vissa fall. 

Uppgifter om tillverkarens namn eller firmanamn och adress skall föreskrivas om denne inte är ansvarig för märkningsuppgifterna 
Hänsyn skall emellertid tas till de särskilda kontrollsystem som finns i vissa medlemsstater och dessa medlemsstater bör då få rätt 
att ersätta dessa uppgifter med tillverkarens officiella kodnummer, när det gäller foder som framställs och marknadsförs inom det 
egna territoriet. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Direktiv 74/63/EEG ändras på följande sätt: 

l. Direktivets titel skall ha följande lydelse: 

"Rådets direktiv om främmande änmen och främmande produkter i djurfoder". 

2. I artikel 1 skall följande ändringar göras: 

a) Punkt 1 skall ha följande lydelse: 

"l. Detta direktiv gäller främmande ämnen och främmande produkter i djurfoder." 

b) Följande led, e, skall läggas till i punkt 2: 

"e) vissa produkter som används i djurfoder." 

3. I artikel 2 skall följande ändringar göras: 

a) Led a, b och h skall ha följande lydelse: 

"a) Foder: varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, fårska eller konserverade, och varor som härrör 
från industriell bearbetning av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen som används enskilt eller i blandningar, med 
eller utan tillsatser, för utfodring av djur. 
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b) Oblandat foder: ol~ka vegetabiliska eller animaliska varor i naturligt tillstånd, iarska eller konserverade och varor som 
bärrör från industriell bearbetning av dessa samt olika organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, avsedda 
för utfodring av djur. 

h) Foderblandningar: blandningar av varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i naturligt tillstånd, fårska eller 
konserverade eller av varor som bärrör från industriell bearbetning av dessa eller av organiska eller oorganiska ämnen, 
med eller utan tillsatser, för utfodring av djur i form av helfoder eller tillskottsfoder." 

b) Följande led skall läggas till: 

"i) Råvaror (ingredienser): olika varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, iarska eller konserverade 
eller varor som härrör från industriell bearbetning av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan 
tillsatser, som är avsedda att marknadsföras som oblandat foder eller för framställning av foderblandningar eller som 
bärsubstans för premixer." 

4. Artikel 3 skall ha följande lydelse: 

"Artike/3 

l. Medlemsstatema skall föreskriva att de ämnen och produkter som finns upptagna i bilaga l endast får tillåtas i foder på 
angivna villkor. 

2. Medlemsstatema får tillåta att de högsta tillåtna halter som anges i bilaga l för foder får överskridas då det gäller foder som 
framställs och används i oförändrat tillstånd på samma anläggning, om detta är nödvändigt av särskilda lokala skäl. Berörda 
medlemsstater skall se till att varken djurs eller människors hälsa kan lida skada därav." 

5. Följande artiklar skall införas som 3a och 3b: 

"Artikel 3a 

l. Medlemsstatema skall föreskriva att de råvaror som finns upptagna i bilaga 2 A endast får marknadsföras om deras innehåll 
av det främmande ämne eller den främmande produkt som anges i bilagans spalt l inte överskrider den högsta halt som fastställs 
i bilagans spalt 3. 

2. Om innehållet av det främmande ämne eller den främmande produkt som anges i spalt l i bilaga 2 A överskrider den halt 
som fastställs i spalt 3 i bilaga l för oblandat foder, får utan hinder av punkt l råvaran 
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som finns upptagen i spalt 2 i bilaga 2 A endast marknadsföras om 

a) den är avsedd att användas av sådana tillverkare av foderblandningar som finns uppförda på en nationell förteckning enligt 
artikel 13.3 i rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser1

, och 

b) den åtföljs av en handling som anger 

- att råvaran är avsedd för sådana tillverkare av foderblandningar som uppfyller villkoren i a, 

- att råvaran inte får användas i oförändrat tillstånd till husdjur, 

- mängden av det främmande ämne eller den främmande produkt som finns i råvaran. 

3. Medlemsstatema skall föreskriva att punkt 2 a och b också skall gälla råvaror och främmande ämnen eller främmande 
produkter som finns upptagna i bilaga 2 B och vars högsta halt inte begränsas i bilaga 2 A, om halten av det främmande ämne 
eller den främmande produkt som finns i råvaran överskrider den som anges i spalt 3 i bilaga l för motsvarande oblandat foder. 

"Artikel 3b 

Medlemsstatema får begränsa tillämpningen av artikel 3a.2 a till sådana tillverkare av foderblandningar som använder varorna 
i fråga vid framställning och marknadsföring av foderblandningar. • 

EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1." 

6. I artikel 4 skall "i detta direktiv" ersättas med "i bilaga l". 

7. I artikel 5 skall följande ändringar göras: 

a) Punkt l skall ha följande lydelse: 

"1. Om en medlemsstat erhåller ny information eller omvärderar redan befintlig information efter det att bestämmelserna i 
fråga antagits, och därmed har välgrundade skäl för att göra gällande att en högsta halt som fastställts i bilaga l eller 2 eller 
att ett ämne eller en produkt som inte finns upptagna där utgör en fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, får 
medlemsstaten under en övergångsperiod minska halten, fastställa en högsta halt eller förbjuda ämnet eller produkten i foder 
eller råvaror. Den skall omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta och ange skälen till beslutet. • 

b) I punkt 2 skall "bilagan" ersättas med "bilagorna". 
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8. Artikel 6 skall ha följande lydelse: 

':Artikel 6 

I överensstämmelse med det förfarande som fastställts i artikel 9 och med hänsyn till utvecklingen inom vetenskap och teknik 

a) skall erforderliga ändringar i bilagorna antas, 

b) skall en samlad version av bilagorna utarbetas regelbundet och införliva de ändringar som kontinuerligt företas enligt a, 

c) får kriterier för godkännande av rävaror som genomgäl t vissa reningsprocedurer definieras. • 

9. Följande artikel skall tillfogas: 

"Artikel 6a 

1. Till dess att ett gemenskapsbeslut fattats tär medlemsstaterna behålla de åtgärder som reglerar import och införsel för 
spridning inom det egna territoriet av 

a) rävaror som är förorenade av allatoxin och som inte finns upptagna bland råvarorna i bilaga 2 A, och 

b) råvaror som förorenats av andra främmande ämnen eller främmande produkter än aflatoxin. 

2. Medlemsstatema skall senast den 31 januari 1987 till kommissionen anmäla de nationella bestämmelser som de har för avsikt 
att behålla med stöd av punkt l. 

3. De ändringar som skall göras i bilaga 2 för att avlägsna sådana avvikelser 

38 321232Q LIITE Pri. 
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som beror på tillämpningen av punkt l skall antas senast den 3 december 1990." 

10. I artikel 7 skall "och råvaror" införas efter "foder". 

11. I artikel 8 skall följande ändringar göras: 

a) Punkt l skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att foder och råvaror genomgår en officiell 
kontroll, åtminstone genom stickprov, för att pröva om de villkor som fastställs i detta direktiv är uppfyllda." 

b) Följande punkt 3 skall tillfogas: 

"3. Om ett parti råvaror, som i en medlemsstat inte har befunnits motsvara bestämmelserna i detta direktiv, på grund av 
ett alltför högt innehåll av främmande ämnen eller främmande produkter, kan förmodas bli avsänt till en annan 
medlemsstat, skall medlemsstaten omedelbart till övriga medlemsstater och till kommissionen överlämna all information 
av betydelse om detta parti." 

12. I artikel 11 skall "och råvaror" föras in efter "foder". 

13. Bilagan skall ändras på följande sätt: 

a) Ordet "BilAGA" skall ändras till "BilAGA 1". 

b) De tre spalterna i bilaga l skall numreras l, 2 och 3. 

c) I bilaga l B skall rubriken i spalt 3 ersättas med följande: 

"Högsta innehåll i mg/kg (ppm) foder med ett vatteninnehåll på 12 procent." 

14. Följande skall läggas till som bilaga 2: 

38 321232Q LllTE Sek. 
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"BilAGA II 

A 

Högsta innehåll i mg/kg (ppm) 
Ämnen, produkter lUvaror rAvara, med ett 

vatteninnehåll på 12 % 

(l) (2) (3) 

1. Aflatoxin B1 Jordnötter, kopra, palmkämor, 0,2 
bomullsfrön, babassu, majs och 
produkter som framställts 
därav 

B 

Ämnen, produkter Råvaror 

(l) (2)" 
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15. "Alimenti per animali" skall i direktivets italienska text överallt ersättas med "mangimi". 

Artikel 2 

Direktiv 77/101/EEG ändras på följande sätt: 

l. I artikel 1.2 skall följande ändringar göras: 

a) Texten i b skall ha följande lydelse: 

"b) främmande ämnen och främmande produkter i djurfoder," 

b) Följande led skall läggas till: 

"d) vissa produkter som används i djurfoder." 

2. Artikel 2 skall ha följande lydelse: 

"Artikel 2 

Med termen oblandat foder avses i detta direktiv olika vegetabiliska eller animaliska varor i naturligt tillstånd, fårska eller 
konserverade och varor som härrör från industriell bearbetning av dessa samt olika organiska eller oorganiska ämnen, med eller 
utan tillsatser, avsedda att användas i oförändrat tillstånd för utfodring av djur." 

3. "Alimenti per animali" skall i direktivets italienska text överallt ersättas med "mangimi". 

Artikel 3 

Direktiv 791373/EEG ändras på följande sätt: 

l. I artikel 1.2 skall följande ändringar göras: 

a) Texten i c skall ha följande lydelse: 

"c) främmande ämnen och främmande produkter i djurfoder," 

b) Följande led skall läggas till: 

"f) vissa produkter som används i djurfoder." 

2. I artikel 2 skall följande ändringar göras: 

a) Texten i a och b skall ha följande lydelse: 

"a) Foder: varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i naturligt tillstånd, fårska eller konserverade, och varor som härrör 
från industriell bearbetning av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen, som används enskilt eller i blandningar, med 
eller utan tillsatser, för utfodring av djur. 

b) Foderblandningar: blandningar av varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i naturligt tillstånd, färska eller 
konserverade, och varor som härrör från industriell bearbetning av dessa eller av organiska eller oorganiska ämnen, med 
eller utan tillsatser, för utfodring av djur 
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i form av helfoder eller tillskottsfoder." 

b) Följande led skall tillfogas: 

"j) Mjölknäringar: foderblandningar som, torra eller efter utspädning med en viss mängd vätska, ges till ungdjur som ett 
tillägg till, eller ersättning för, mjölk efter colostrum eller till kalvar avsedda för slakt. 

k) Ingredienser (råvaror): olika varor av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i naturligt tillstånd, fårska eller konserverade, 
och varor som härrör från industriell bearbetning av dessa samt organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, 
som är avsedda att marknadsföras som oblandat foder eller för framställning av foderblandningar eller som bärsubstans 
för premixer." 

3. I artikel 5 skall följande ändringar göras: 

a) I punkt l skall a ersättas med följande: 

"a) beskrivningen "helfoder", "tillskottsfoder", "mineralfoder", "melasserat foder", "komplett mjölknäring", "kompletterande 
mjölknäring", beroende på vad som är tillämpligt, 

b) I punkt 4 skall följande led läggas till: 

"g) namn eller firmanamn och adress eller säte för tillverkaren, om denne inte är ansvarig för märkningsuppgifterna, • 

c) Följande punkt skall införas som 4a: 

"4a. Medlemsstaterna skall ha rätt att, för foder som framställs och marknadsförs på deras territorium, föreskriva att de 
uppgifter som avses i artikel 5.4 g får ersättas av ett officiellt kodnummer för de tillverkare som är etablerade på deras 
territorium. n 

d) I punkt 5 skall följande led läggas till: 

"h) Uppgift om fodrets fysikaliska tillstånd eller om den särskilda bearbetning det genomgått. • 

e) Följande punkt skall införas som 7a: 

"7a. Punkt 7 skall inte gälla för sådana ingredienser (råvaror) som enligt direktiv 82/471/EEG skall anges på etiketten för 
foderblandningar. n 

f) Punkt 8 skall utökas med följande stycke: 

"Sådana uppgifter 

- får i synnerhet inte vilseleda köparen genom att tillskriva fodret verkningar eller egenskaper som det inte har eller genom 
att antyda att det har särskilda egenskaper, när alla liknande foder har 'samma egenskaper, 

- skall hänföra. sig till objektiva eller mätbara faktorer som kan påvisas." 
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4. Följande artiklar skall införas: 

''Artikel Sa 

På engelska får "complementary feedingstuff" och "complete feedingstuff" då det gäller foder för sällskapsdjur, ersättas med 
"complementary pet food" och "complete pet food". 

Artikel Sb 

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 5 skall medlemsstaterna, i fråga om märkning av foderblandningar till sällskapsdjur, 
föreskriva att märkningen särskilt får framhäva förekomst eller låg halt av en eller flera ingredienser som är väsentliga för fodrets 
karaktär. I sådana fall skalllägsta eller högsta innehåll, uttryckt som viktprocent av ingående ingrediens( er), tydligt anges antingen 
i anslutning till den text som uppmärksammar innehållet, i innehållsdeklarationen eller genom att ange den eller de ingredienser 
det gäller samt viktprocent i anslutning till motsvarande gruppbeteckning." 
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5. "Alimenti per animali" skall i direktivets italienska text överallt ersättas med "mangimi". 

Artikel 4 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 3 
december 1988. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 5 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utf"ardat i Bryssel den 21 juli 1986. 

På rådets vägnar 

G. HOWE 

Ordförande 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 19 oktober 1987 

om ändring av direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder 

(87/519/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

l direktiv 74/63/EEG4
, i dess senaste lydelse efter ändring 

genom kommissionens direktiv 87/238/EEG5
, anges uttryckli

gen att rester av bekämpningsmedel ligger utanför direktivets 
tillämpningsområde. 

Förekomsten av rester av bekämpningsmedel i foder kan, på 
samma sätt som förekomsten av rester av vissa ämnen och 
produkter som redan är föremål för kontroll, medföra risker för 
människors hälsa, eftersom i allmänhet giftiga ämnen eller 
beredningar med farliga verkningar ingår i dem. 

Det är tillrådligt att bortse från det faktum att bekämpnings
medel - till skillnad från de flesta främmande ämnen och 
produkter för vilka bestämmelser hittills har antagits -
medvetet används av människan till skydd för växtprodukter 
och inte tillsätts till foder eller beståndsdelar i foder. Möjlig
heten att bekämpningsmedel kan förekomma i foder utgör inte 
desto mindre en riskkälla av samma slag som förekomsten av 
de ämnen och produkter som redan omfattas av direktiv 
74/63/EEG. 

1 EGT nr C 197, 18.8.1977, s. 3. 
z EGT nr C 63, 13.3.1978, s. 53. 
3 EGT nr C 84, 8.4.1978, s. 4. 
4 EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31. 
5 EGT nr Ll10, 25.4.1987, s. 25. 

Bekämpningsmedel bör därför användas på ett sådant sätt att 
det inte medför någon risk för människors hälsa. 

Några medlemsstater har redan fastställt tillåtna maximihalter 
för rester av vissa bekämpningsmedel, men i den mån sådana 
maximihalter föreligger varierar de från medlemsstat till 
medlemsstat och utgör ett hinder för den fria rörligheten för 
foder inom gemenskapen. Det är därför önskvärt att de 
befintliga bestämmelserna samordnas och införs i det tidigare 
nämnda direktivet som utgör en naturlig ram i detta samman
hang. 

Det förefaller berättigat att i ett inledande skede fastställa 
maximihalter i foder för en grupp mycket beständiga och 
farliga aktiva substanser som används, eller har använts, i 
bekämpningsmedel, nämligen organiska klorföreningar. 
Medlemsstatema kan därför behålla de maximihalter de har 
fastställt för rester av andra bekämpningsmedel än dem som 
upptas i del B av bilaga l, till dess att ett gemenskapsbeslut 
fattas enligt de bestämmelser som fastställts för ändringar av 
bilagorna. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Direktiv 74/63/EEG ändras på följande sätt: 

l. Artikel 1.2 c skall ersättas av följande: 

"c) fastställande av tillåtna maximihalter för rester av 
bekämpningsmedel på och i produkter som är 
avsedda som djurfoder, såvida dessa rester inte 
finns upptagna i bilaga l, del B." 

2. Följande punkter skall tilläggas i del B av bilaga 1: 
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11. Aldrin } enkla eller tillsammans uttryckt som dieldrin 
12. Dieldrin 

13. Kamfeldar (foxafen) 

14. Klordan (summan av cis- och transisomerer och av oxy
klordan uttryckt som klordan) 

15. DDT (summan av DDT-, DDD- och DDE-isomerer, ut
tryckt som DDT) 

16. Endasulfan (summan av alfa- och betaisomerer och av 
endosulfansulfat, uttryckt som endosulfan) 

17. Endrio (summan av endrio och deltaketoendrin, uttryckt som 
endrin) 

18. Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklor-epoxid, 
uttryckt som heptaklor) 

19. Hexaklorbensen (HCB) 

20. Hexaklorcyklohexan (HCH) 

20.1 alfaisomer 

20.2 betaisomer 

20.3 gammaisomer 

Alla foder (med undantag av: 
- fett 

Alla foder 

Alla foder med undantag av: 
- fett 

Alla foder med undantag av: 
- fett 

Alla foder med undantag av: 
majs 
oljeväxter 
helfoder till fisk 

Alla foder med undantag av: 
- fett 

Alla foder med undantag av: 
- fett 

Alla foder med undantag av: 
- fett 

Alla foder med undantag av: 
- fett 

Foderblandningar 
med undantag av foder till mjölkkor 
Oblandat foder med undantag av: 
- fett 

Alla foder med undantag av: 
- fett 

3. Rubriken för den tredje spalten i tabellen i del C av bilaga l skall ersättas av följande: 

"Maximihalt i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % vattenhalt" 

Artikel 2 

Medlemsstatema skall senast den 3 december 1990 sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 19 oktober 1987 

På rådets vägnar 

L T0RNAlS 

Ordförande 

Nr L 304/39 

O,ol 
0,2 

0,1 

0,02 
0,05 

0,05 
0,5 

0,1 
0,2 
0,5 
0,005 

0,01 
0,05 

0,01 
0,2 

0,01 
0,2 

0,02 
0,2 

0,01 
0,005 
0,01 
0,1 

0,2 
2,0 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 4 mars 1991 

om ändring av direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder 

(91!132/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT 
DElTA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande', och 

med beaktande av följande: 

I direktiv 74/63/EEG4
, i dess senaste lydelse efter ändring 

genom kommissionens direktiv 87!238/EEG5
, anges uttryckli

gen att rester av bekämpningsmedel ligger utanför direktivets 
tillämpningsområde. 

Förekomsten av rester av bekämpningsmedel i foder kan, på 
samma sätt som förekomsten av rester av vissa ämnen och 
produkter som redan är föremAl för kontroll, medföra risker för 
människors hälsa, eftersom i allmänhet giftiga ämnen eller 
beredningar med farliga verkningar ingår i dem. 

Det är tillrådligt att bortse från det faktum att bekämpnings
medel - till skillnad från de flesta främmande ämnen och 
produkter för vilka bestämmelser hittills har antagits -
r.:;cdvetet används av människan till skydd för växtprodukter 
och inte tillsätts till foder eller beståndsdelar i foder. Möjlig
heten att bekämpningsmedel kan förekomma i foder utgör inte 
desto mindre en riskkälla av samma slag som förekomsten av 
de ämnen och produkter som redan omfattas av direktiv 
74/63/EEG. 

Bekämpningsmedel bör därför användas på ett sådant sätt att 
det inte medför någon risk för människors hälsa. 

1 EGT nr C 210, 23.8.1990, s. 5. 
2 EGT nr C 48, 25.2.1991. 
3 EGT nr C 31, 6.2.1991, s. 44. 
4 EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31. 
5 EGT nr L 110, 25.4.1987, s. 25. 

Några medlemsstater har redan fastställt tillåtna maximihalter 
för rester av vissa bekämpningsmedel, men i den mån sådana 
maximihalter föreligger varierar de från medlemsstat till 
medlemsstat och utgör ett hinder för den fria rörligheten för 
foder inom gemenskapen. Det är därför önskvärt att de 
befintliga bestämmelserna samordnas och införs i det tidigare 
nämnda direktivet som utgör en naturlig ram i detta samman
hang. 

Det förefaller berättigat att i ett inledande skede fastställa 
maximihalter i foder för en grupp mycket beständiga och 
farliga aktiva substanser som används, eller har använts, i 
bekämpningsmedel, nämligen organiska klorföreningar. 
Medlemsstatema kan därför behålla de maximihalter de har 
fastställt för rester av andra bekämpningsmedel än dem som 
upptas i del B av bilaga l, till dess att ett gemenskapsbeslut 
fattas enligt de bestämmelser som fastställts för ändringar av 
bilagorna. 

Genom sin dom som meddelades den 16 november 1989 i fall 
11/88 förklarade domstolen direktiv 87 /519/EEG6 ogiltigt. Det 
är därför nödvändigt att anta ett nytt direktiv på föreskriven 
rättslig grundval. 

HÄRIGENOM FÖRESKRNS FÖUANDE. 

Artikel l 

Direktiv 74/63/EEG ändras på följande sätt: 

l. Artikel 1.2 c skall ersättas av följande: 

"c) fastställande av tillåtna maximihalter för rester av 
bekämpningsmedel på och i produkter som är 
avsedda som djurfoder, såvida dessa rester inte 
finns upptagna i bilaga l, del B." 

2. Följande punkter skall tilläggas i del B av bilaga 1: 

6 EGT nr L 304, 27.10.1987, s. 38. 
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"11. Aldrin } Alla foder (med undantag av: 0,01 
enkla eller tillsammans uttryckt som dieldrin fett 0,2 

12. Dieldrin 

13. Kamfeklor (foxafen) Alla foder 0,1 

14. Klordan (summan av cis- och transisomerer och av oxyklordan Alla foder med undantag av: 0,02 
uttryckt som klordan) fett 0,05 

15. DDT (summan av DDT-, DDD- och DDE-isomerer, uttryckt Alla foder med undantag av: 0,05 
som DDT) fett 0,5 

16. Endosulfan (summan av alfa- och betaisomerer och av endo- Alla foder med undantag av: 0,1 
sulfansulfat, uttryckt som endosulfan) majs 0,2 

oljeväxter 0,5 
helfoder till fisk 0,005 

17. Endrio (summan av endrin och deltaketoendrin, uttryckt som Alla foder med undantag av: 0,01 
endrin) fett 0,05 

18. Heptaklor (summan av heptaklor och heptaklor-epoxid, ut- Alla foder med undantag av: 0,01 
tryckt som heptaklor) fett 0,2 

19. Hexaklorbensen (HCB) Alla foder med undantag av: 0,01 
fett 0,2 

20. Hexaklorcyklohexan (H CH) 

20.1 alfaisomer Alla foder med undantag av: 0,02 
fett 0,2 

20.2 betaisomer Foderblandningar med undantag av: 0,01 
foder till mjölkkor 0,005 
Oblandat foder med undantag av: 0,01 

fett 0,1 

20.3 gammaisomer Alla foder med undantag av: 0,2 
fett 2,0" 

3. Rubriken för den tredje spalten i tabellen i del C av 
bilaga 1 skall ersättas av följande: 

om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv 
utfärda. 

"Maximihalt i mg/kg foder (ppm) beräknat på 12 % 
vattenhalt" 

Artikel 2 

Medlemsstatema skall senast den 1 augusti 1991 sätta i kraft 
de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. 

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser, skall de 
innehälla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en 
sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter 

Artikel 3 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 4 mars 1991 

På rådets vägnar 

R. STEICHEN 

Ordförande 
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366L0400/S 

2290/66 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELlA TIDNING 11.7.66 

RÅDETS DIREKTIV 

av den 14 juni 1966 om utsläppande pA marknaden av betutsäde 

(66/400/EEG) 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD 
HAR ANTAGIT DElTA DIREKTIV, 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 

detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttran

de, och 

med beaktande av följande: 

Produktionen av sockerbetor och foderbetor (nedan kallade 
"betor") intar en viktig plats inom Europeiska ekonomiska 

gemenskapens lantbruk. 

Tillfredsställande resultat inom betodling är i stor utsträckning 

beroende av att lämpligt utsäde används. För detta ändamål har 
vissa medlemsstater sedan en tid tillbaka begränsat utsläppan

det på marknaden av betutsäde till utsäde av hög kvalitet. De 

har kunnat dra fördel av det systematiska växtförädlingsarbete 

som bedrivits under flera årtionden och som har lett till 

utveckling av tillräckligt stabila och enhetliga typer och sorter 
av betor, vars egenskaper tyder på att de kommer att bli av 

stort värde för avsedda ändamål. 

Högre produktivitet kommer att uppnås inom betodlingen i 

gemenskapen om medlemsstaterna, vid val av vilka typer och 

sorter som får släppas ut på marknaden, tillämpar enhetliga 
regler som är så strikta som möjligt. 

Det är dock endast försvarligt att begränsa utsläppandel på 

marknaden till vissa typer eller sorter, om lantbrukaren kan 

vara säker på att erhåll~G~ttsäde av dessa. 

1 EGT nr 109, 9.7.1964, s. 1744/64. 

För detta ändamAl har vissa medlemsstater tillämpat certifie

ringssystem för att säkerställa sortäkthet och sortrenhet genom 

officiell kontroll. 

Sådana system finns redan på internationell nivå för majsutsä

de (Förenta Nationernas livsmedels- och Jordbruksorganisa

tion, FAO) och för utsäde av vallväxter och trindsäd (Organi

sationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD). 

Det är önskvärt att upprätta ett för gemenskapen enhetligt 

certifieringssystem, baserat på den erfarenhet som erhållits 

genom tillämpningen av dessa system. 

Systemet skall gälla för utsläppandel på marknaden såväl i 

övriga medlemsstater som på hemmamarknaderna. 

Som generell regel skall gälla att betutsäde får släppas ut på 
marknaden endast efter officiell undersökning och certifiering, 

i enlighet med certifieringsreglerna, som basutsäde eller 

certifikatutsäde. Valet av termerna "basutsäde" och "certifika

tutsäde" är grundat på redan befintlig internationell terminolo-

gi. 

Mot bakgrund av dess ringa ekonomiska betydelse bör 

betutsäde som inte släpps ut på marknaden inte underkastas 

gemenskapens regler. Medlemsstaterna får fortfarande ha rätt 

att tillämpa speciella bestämmelser på sådant utsäde. 

Gemenskapens regler bör inte gälla för utsäde som visats vara 

avsett för export tillländer utanför gemenskapen. 

För att förbättra kvaliteten på betutsäde inom gemenskapen 

skall vissa krav fastställas för polyploidi, monogermitet, 
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fraktionering, renhet, grobarhet och vattenhalt. När bestäm
melser antas på detta område skall hänsyn tas till de kr a v som 
grundas på rekommendationerna från Internationella institutet 
för sockerbetsforskning, vilka redan tillämpas generellt inom 
handeln med sockerbetsutsäde. 

För att man skall kunna fastställa ett utsädespartis identitet 
måste gemenskapen upprätta regler för packning, provtagning, 
plombering och märkning. Märkena skall för detta ändamål 
innehålla sådana uppgifter som krävs såväl för den officiella 
kontrollen som för informationen till lantbrukaren, och skall 
klart visa att certnieringen gjorts på gemenskapsnivå. 

För att se till att de krav som avser utsädets kvalitet uppfylls 
och de bestämmelser som säkerställer dess äkthet följs vid 
utsläppande på marknaden, skall medlemsstaterna anta 
bestämmelser om lämpliga kontrollåtgärder. 

Utsäde som uppfyller dessa krav skall inte underkastas några 
andra begränsningar vad beträffar utsläppandel på marknaden 
än de som föreskrivs i gemenskapens regler. Detta gäller under 
förutsättning att det inte hindrar tillämpningen av fördragets 
artikel 36. 

I en första etapp, till dess en gemensam sortlista har samman
ställts, skall bland tillåtna begränsningar särskilt ingå med
lemsstaternas rätt att begränsa utsläppandel på marknaden till 
utsäde av typer och sorter med högt odlingsvärde i det egna 

för att möjliggöra årlig efterkontroll av utsäde inom kategorin 
"certifikatutsäde". 

Kommissionen skall uppdras att vidta vissa åtgärder för 
tillämpningen av detta direktiv. För att underlätta genomföran
det av de föreslagna åtgärderna skall ett förfarande antas för 
upprättande av nära samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen, inom en ständig kommitte för utsäde och 
uppförbrukningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och 
skogsbruk. 

HÄRIGENOM FÖRESKRNS FÖUANDE. 

Artikel l 

Detta direktiv skall gälla för betutsäde som släpps ut på 
marknaden i gemenskapen. 

Artikel 2 

I detta direktiv skall följande definitioner tillämpas: 

A Beta: socker- och foderbeta av arten Beta vulgaris L 

B. Basutsäde: utsäde 

a) som har framställts under förädlarens ansvar i 
enlighet med vedertagen praxis för upprätthållande 
av typen eller sorten, 

b) som är avsett för framställning av utsäde av kate-
territoriet. gorin "certifikatutsäde", 

c) som med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4 
Utsäde som uppförökats i ett annat land från basutsäde som uppfyller villkoren i bilaga 1 för basutsäde, och 
certifierats i en medlemsstat skall, med förbehåll för vissa 
villkor, erkännas som likvärdigt med utsäde som uppförökats 
i den berörda medlemsstaten. 

Å andra sidan skall bestämmelser för att tillåta utsläppande på 
marknaden i gemenskapen av betutsäde som skördats i ett land 
utanför gemenskapen antas endast under förutsättning att 
samma garantier kan lämnas för sådant utsäde som för utsäde 
som officiellt undersökts och certifierats inom gemenskapen 
och som uppfyller gemenskapens krav. 

Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifiera! 
utsäde av de olika kategorierna skall utsäde som uppfyller 
mindre strikta krav tillfälligtvis få släppas ut på marknaden. 

För att harmonisera de tekniska metoder som tillämpas i de 
olika medlemsstaterna vid certifiering, och för att möjliggöra 
framtida jämförelser mellan utsäde som certifierats inom 
gemenskapen och utsäde som kommer från länder utanför 
gemenskapen skall kontrollodlingar anläggas i medlemsstaterna 

c. 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

Certifikatutsäde: utsäde 

a) som härstammar direkt från basutsäde, 

b) som är avsett för produktion av betor, 

c) som med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4.b 
uppfyller villkoren i bilaga 1 för certifikatutsäde, 
och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

D. Monogermt frö: genetiskt monogermt frö. 

E. Tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): frö som på 
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F. 

konstgjvrd väg har omvandlats till monogermt frö. 

Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas 

a) av statliga myndigheter, eller 

b) av juridisk person som agerar med statligt ansvar, 
oavsett om allmänrättsliga eller civilrättsliga prin
ciper skall tillämpas, eller 

c) av fysisk person som vederbörligen blivit edsvuren 
för detta ändamål, vad beträffar underordnad verk
samhet som skall ske under statlig kontroll, 

förutsatt att sådana personer som anges under b) och c) 
inte drar någon egen fördel av sådana åtgärder. 

Artikel 3 

l. Medlemsstatema skall anta bestämmelser om att 
betutsäde inte får släppas ut på marknaden, såvida det inte 
certilierats officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde" 
och uppfyller villkoren i bilaga l.B. 

2. Medlemsstatema skall se till att de officiella under-
sökningarna av utsäde utförs i enlighet med vid tillfallet 
gällande internationella metoder, i den mån sådana finns. 

3. Medlemsstatema får anta bestämmelser om undantag 
från bestämmelserna i punkt 1: 

a) 

b) 

c) 

för förädlat utsäde av generationer som föregår basutsä
de, 

för provning eller för forskningsändamål, 

för urv alsarbete, 

d) för utsädesråvara, förutsatt att varans äkthet är säker
ställd. 

Artikel 4 

Medlemsstatema får dock, genom undantag från bestäm
melserna i artikel 3, tillåta: 

a) 

b) 

officiell certifiering och utsläppande på marknaden av 
basutsäde som inte uppfyller de villkor som slås fast i 
bilaga l avseende grobarhet. För detta ändamål skall alla 
nödvändiga åtgärder vidtas för att se till att leverantören 
garanterar en viss grobarhet, vilken för utsläppande! på 
marknaden skall anges på särskilt märke försett med 
leverantörens namn och adress samt utsädespartiets 
referensnummer. 

officiell certifiering och utsläppande på marknaden till 
köpare i första handelsledet av utsäde av kategorierna 
"basutsäde" och "certifikatutsäde", i syfte att snabbt 

tillhandahålla utsäde, trots att den officiella grobar
hetskontrollen enligt villkoren i bilaga l inte slutförts. 
Certifiering skall medges endast om en preliminär 

analysrapport om utsädet inges och förste mottagares 
namn och adress anges. Alla nödvändiga åtgärder skall 

vidtas för att se till att leverantören garanterar den 

grobarhet som anges i den preliminära rapporten. Denna 
grobarhet skall för utsläppandel på marknaden anges på 
ett särskilt märke försett med leverantörens namn och 

adress samt utsädespartiets referensnummer. 

Dessa bestämmelser skall inte gälla för utsäde som importeras 

från länder utanför gemenskapen, med undantag av vad som i 

övrigt anges i artikel 15 om uppförökning utanför gemenska
pen. 

Artikel 5 

Medlemsstatema får, med avseende på villkoren i bilaga l, 

införa ytterligare eller mer strikta krav för certifiering av 
utsäde som framställts i det egna territoriet. 

Artikel 6 

l. Valje medlemsstat skall sammanställa en lista över de 
bettyper eller betsorter som godkänts officiellt för certifiering 

i det egna territoriet. Ustan skall ange de huvudsakliga 

morfologiska eller fysiologiska karaktärer genom vilka plantor 
av olika typer eller sorter som härstammar direkt från utsäde 

av kategorin "certifikatutsäde" kan skiljas från varandra. 

2. För hybrider och syntetiska sorter skall de myndigheter 
som ansvarar för godkännande och certifiering informeras om 

de ingående komponenterna. Medlemsstatema skall se till att 
resultaten från undersökningen och beskrivningen av kompo

nenterna behandlas konfidentiellt, om förädlaren begär detta. 

3. En typ eller sort skall godkännas för certifiering endast 

om det genom officiella eller officiellt övervakade odlings

försök eller andra undersökningar, som utförts under tre på 

varandra följande är, fastställts att typen eller sorten är 

tillräckligt enhetlig och stabil. 

4. En godkänd typ eller sort skall kontrolleras officiellt 

med regelbundna intervall. Om det vid sådan kontroll, i 
synnerhet odlingsförsök som utförs under ett antal är, upptäcks 

att några av villkoren för godkännande för certifiering inte 
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längre uppfylls skall godkännandet återkallas och typen eller 

sorten strykas ur listan. Om en eller flera av en typs eller sorts 
sekundära karaktärer har förändrats skall beskrivningen i listan 

omgående ändras. 

5. Dessa listor och eventuella förändringar av dem skall 
omedelbart skickas till kommissionen som skall vidarebefordra 

dem till övriga medlemsstater. 

Artikel 7 

1., För typ- och sortkontroll samt för undersökning av 
utsäde för certifiering skall medlemsstaterna ombesölja att 

officiella prov tas ut enligt givna metoder. 

2. För undersökning av utsäde för certifiering skall prov tas 

från homogena partier. Högsta vikt för ett parti och lägsta 
provvikt anges i bilaga 2. 

Artikel 8 

Medlemsstatema skall anta bestämmelser om att utsäde av 

kategorin "certifikatutsäde" inte får släppas ut på marknaden: 

a) 

b) 

c) 

l. 

som polyploidutsäde, om andelen diploider överstiger 
40%, 

som triploidutsäde, såvida inte andelen triploider är 
minst 75%, 

som tetraploidutsäde, såvida inte andelen tetraploider är 

minst 85%. 

Artikel 9 

Medlemsstatema skall kräva att basutsäde och certifika-

tutsäde endast släpps ut på marknaden i tillräckligt homogena 

leveranser och i förseglade behållare försedda med plombe

ringsanordning och märkning, så som föreskrivs i artiklarna lO 
och 11. 

2. För utsläppande på marknaden av små kvantiteter till 
den slutlige konsumenten får medlemsstaterna anta bestäm

melser om undantag från bestämmelserna i punkt l avseende 

förpackning, plombering och märkning. 

Artikel 10 

l. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med 

basutsäde och certifikatutsäde plomberas officiellt på sådant 

sätt att plomberingen skadas och inte kan anbringas på nytt när 
förpackningen öppnats. 

2. Förpackningar får inte omplomberas, annat än genom 

officiell plombering. Om förpackningar omplomberas, skall 

detta samt ansvarig myndighet och datum för omplombering 
anges på det märke som krävs enligt artikel 11.1. 

Artikelll 

l. Medlemsstatema skall kräva att förpackningar med 

basutsäde och certifikatutsäde: 

a) 

b) 

2. 

a) 

b) 

märks på utsidan med officiellt märke på något av de 

officiella språken i gemenskapen, så som anges i bilaga 
3. Märket skall anbringas tillsammans med den officiella 

plomberingen. Märkets färg skall vara vit för basutsäde 

och blå för certifikatutsäde. För utsläppande på markna
den i andra medlemsstater skall märket innehälla uppgift 

om datum för den officiella plomberingen. Om, så som 
förutses i artikel 4.a, basutsädet inte uppfyller villkoren 

i bilaga l med avseende på grobarhet skall detta anges 

på märket. 

innehäller ett officiellt dokument, i samma färg och med 

samma uppgifter som de som skall finnas på märket 
enligt bilaga 3. Detta dokument är inte nödvändigt om 

uppgifterna är outplånligen tryckta på behållaren. 

Medlemsstatema får: 

i samtliga fall kräva att datum för den officiella plom

beringen anges på märket. 

anta bestämmelser om undantag för små förpackningar 
från bestämmelserna i punkt 1. 

Artikel12 

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att, även 

i andra fall än de som beslutas om i artikel 4, kräva att 

behållare med basutsäde eller certifikatutsäde skall vara 

försedda med leverantörens märke, om utsädet skall släppas ut 

på marknaden i det egna territoriet. Detta gäller oavsett om 
utsädet framställts i det egna territoriet eller importerats. 

Artikel13 

Medlemsstaterna skall kräva att valje form av kemisk be
handling av basutsäde eller certifikatutsäde anges antingen på 
det officiella märket eller på leverantörens märke saml på 
behållaren eller inuti denna. 

Artikel 14 



128 Europeiska gemenskapemas officiella tidning 

l. Medlemsstatema skall se till att varken basutsäde eller 

certifikatutsäde som certifierats officiellt och vars behållare 

märkts och plomberats officiellt, enligt detta direktiv, blir 
föremål för några begränsningar av utsläppandel på marknaden 
vad beträffar egenskaper, undersökningsförfar anden, märkning 

eller plombering, utöver de som fastställts i detta direktiv. 

2. 

a) 

Medlemsstatema f'ar: 

till dess en gemensam typ- eller sortlista kan upprättas, 
vilket skall ske senast den l januari 1970, begränsa 
utsläppandel på marknaden av betutsäde till sådana typer 

eller sorter som tagits in i en nationell lista på grundval 

av odlingsvärdet i det egna territoriet. Villkoren för 

införande i listan skall vara de samma för typer och 
sorter som kommer från andra medlemsstater som för 
inhemska typer och sorter. 

b) besluta att betfrö inte får släppas ut på marknaden om 
det inte motsvarar specificerad storlekssortering. 

Artikel 15 

Medlemsstatema skall anta bestämmelser om att betutsäde som 

odlats direkt från basutsäde skall betraktas som certifikatutsä

de, oavsett om odlingen skett i land utanför gemenskapen eller 
i annan medlemsstat än där basutsädet certifierats. Detta gäller 

under förutsättning att utsädesodlingen fållbesiktigats och 
godkänts enligt villkoren i bilaga 1.A, samt om officiell 

undersökning har visat att villkoren i bilaga l.B för certifika

tutsäde uppfyllts. 

Artikel 16 

l. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från 

kommissionen avgöra om: 

a) 

b) 

sådan fållbesiktning i land utanför gemenskapen som 

avses i artikel 15 uppfyller villkoren i bilaga l.A, 

betutsäde som skördats i ett land utanför gemenskapen 
och för vilket lämnas samma garantier avseende egen

skaper och äkthet samt arrangemangen för undersökning, 
märkning och kontroll är likvärdigt med basutsäde eller 

certifikatutsäde som skördats inom gemenskapen och 

som uppfyller villkoren i detta direktiv. 

2. Till dess rådet har fattat beslut enligt punkt 1 skall det 

stå medlemsstaterna fritt att själva fatta sådana beslut. Denna 

rätt upphör den 1 juli 1969. 

39 321232Q LIITE Pri. 

Artikel 17 

1. För att undanröja eventuella tillfålliga problem med den 

allmänna tillgången på basutsäde eller certifikatutsäde som 
uppträder i en eller flera av medlemsstaterna och som inte kan 
lösas inom gemenskapen, skall kommissionen, i enlighet med 
det förfarande som fastställts i artikel 21, tillåta att en eller 

flera av medlemsstaterna, för en tidsperiod som slås fast av 
kommissionen, godkänner utsläppande på marknaden av utsäde 

av en kategori som uppfyller mindre strikta krav. 

2. För utsäde av viss typ eller sort skall det officiella 

märket vara det som föreskrivs för motsvarande kategori. I alla 
andra fall skall det vara mörkgult. Märket skall alltid ange att 

utsädet i fråga är av en kategori som uppfyller mindre strikta 

krav. 

Artikel 18 

Detta direktiv skall inte gälla för betutsäde som visats vara 
avsett för export till länder utanför gemenskapen. 

Artikel19 

Medlemsstatema skall vid utsläppande på marknaden av 
betutsäde vidta lämpliga åtgärder för att officiellt kontrollera, 

åtminstone genom stickprovskontroller, att utsädet uppfyller 

kraven i detta direktiv. 

Artikel 20 

l. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom 

gemenskapen för den årliga efterkontrollen av utsädesprover 
som tas vid stickprovskontroller. Dessa odlingar skall be

siktigas av den kommitte som åsyftas i artikel 21. 

2. Dessa jämförande kontroller skall, i en första etapp, 

användas för att harmonisera de tekniska metoderna för 
certifiering i syfte att erhålla likvärdiga resultat. Så snart detta 

syfte uppnåtts skall konfidentiella rapporter om hur de jäm

förande kontrollerna framskrider årligen inges till medlemssta

terna och kommissionen. Kommissionen skall i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 21 fastställa datum för 

första rapporten. 

3. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 21 vidta nödvändiga arrangemang för de 

jämförande kontrollerna. Betutsäde som skördats i länder 

utanför gemenskapen får ingå i jämförelserna. 
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Artikel 21 

1. I de fall då det förfarande som fastställs i denna artikel 

skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet, antingen på 
eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlems
stat, till den ständiga kommitte för utsäde och uppföröknings
material för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk (nedan 

kallad "Konunitten") som inrättades genom rådets beslut av 
den 14 juni 19661

• 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas 

enligt bestämmelser i fördragets artikel 148.2. Ordföranden iar 

inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skalllägga fram ett förslag 
till åtgärder som skall antas. Kommitten skall yttra sig om 

dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med 

hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttranden skall antas med 
en majoritet av tolv röster. 

4. Kommissionen skall själv fatta beslut om åtgärder som 
skall genomföras omedelbart. Om dessa åtgärder inte har 

tillstyrkts av kommitten, skall kommissionen omedelbart 
meddela rådet detta. I sådant fall får kommissionen skjuta upp 

genomförandet av de åtgärder som den beslutat om i högst en 

månad från datum för meddelandet. Rådet får inom en månad 
fatta annat beslut med kvalificerad majoritet. 

Artikel 22 

Detta direktiv skall inte hindra tillämpningen av de bestäm

melser i nationell lagstiftning som är berättigade av skäl som 
rör skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv eller 
skydd av industriell eller kommersiell egendom. 

Artikel 23 

Medlemsstatema skall senast den 1 juli 1968 sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
bestämmelserna i artikel 14.1, och senast den 1 juli 1969 de 

som är nödvändiga för att följa övriga bestämmelser i detta 

direktiv samt bilagorna till detta. skall omedelbart underrätta 
kommissionen om detta. 

Artikel 24 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfardat i Bryssel den 14 juni 1966. 

På rådets vägnar 

P. WERNER 

Ordförande 

BILAGA l 

Certifieringsvillkor 

A GRÖDAN 

l. Grödan skall ha godtagbar typ- eller sortäkthet och typ- eller sortrenhet 

2. Utsädesproducenten skall anmäla alla uppförökningar av given typ eller sort till certifierings
myndigheten för faltbesiktning. 

3. Åtminstone en officiell faltbesiktning skall utföras. För basutsäde skall två sådana 
besiktningar göras, en av sticklingama och en av de fröproducerande plantorna. 

_____ __c4. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll 
1 EGT nr 125, 11.7.196w, ~~!J<:h sortrenhet är möjlig. 

39 321232Q LIITE Sek. 
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5. Minsta avständ frän angränsande grödor skall vara följande: 

Basutsäde Certifikatutsäde 

a) Sockerbeta från 
andra typer och sorter av sockerbeta 500 m 300m 

- andra underarter av Beta vulgaris 1000 m 600m 

b) Foderbeta från 
andra typer och sorter av foderbeta 500 m 300m 

- andra underarter av Beta vulgaris 1000 m 600m 

Dessa avständ behöver inte iakttas om det finns tillräckligt skydd mot oönskad pollinering. 

B. UTSÄDET 

l. Utsädet skall ha godtagbar typ- eller sortäkthet och typ- eller sortrenhet 

2. Sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall hållas pä lägsta möjliga nivå. 

3. Utsädet skall också uppfylla följande villkor: 

a) 

Lägsta analytiska Lägsta grobarhet 
Högsta vattenhalt 

renhetsgrad (% av frögyttringar 
(vikt-%) 

(vikt-%) eller rent frö) 

Sockerbeta 
diploider 97 73 15 
polyploider 97 68 15 
tekniskt monogermfrö 97 73 15 
(precisionsfrö) 

Foderbeta 
diploider 97 73 15 
polyploider 97 68 15 
tekniskt monogermfrö 97 73 15 
(precisionsfrö) 

Inblandning av andra frön får inte överstiga 0,3 vikt-%, inklusive högst 0,1 vikt-% ogräsfrön. För 
detta ändamål skall minst 200 gram av provet undersökas. 

b) Särskilda villkor får monogermt frö och tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): 

aa) Monogermt utsäde: 
Minst 90% av grodda frögyttringar skall ge endast en groddplanta. 

bb) Tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): 
Minst 65%, från 1 juli 1971 minst 70%, av grodda frögyttringar skall ge en 
groddplanta. Andelen frögyttringar som ger tre eller flera groddplantor får inte 
överstiga 5%, beräknat på antalet grodda frögyttringar. 
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Högsta vikt för utsädesparti: 

Lägsta provvikt 

A Obligatoriska uppgifter 

BILAGA 2 

BILAGA 3 

Etikett 

20 ton 

300 gram 

l. "Utsäde certifiera! i enlighet med Europeiska ekonomiska gemenskapens regler". 

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat. 

3. Partiets referensnummer. 

4. Socker- eller foderbeta. 

5. Typ eller sort. 

6. Kategori. 

7. Produktionsland. 

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt. 

9. För polyploidutsäde av kategorin "certifikatutsäde": ordet "polyploid". 

För triploidutsäde av kategorin "certifikatutsäde": ordet "triploid". 

För tetraploidutsäde av kategorin "certifikatutsäde": ordet "tetraploid". 

10. För monagerrot frö: ordet "monogerm". 

11. För tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): ordet "precision". 

B. Minimimått 

110 mm x 67 mm. 
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Nr L 48/4 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 26.2.69 

RÅDETS DIREKTIV 

av den 18 februari 1969 

om ändring av rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av betutsäde 

(69/61/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV, 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande1
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande, 

och med beaktande av följande: 

Vissa bestämmelser i rådets direktiv av den 14 juni 19662 om utsläppande på marknaden av betutsäde bör ändras. 

Direktivet bör anpassas till de senaste rekommendationerna från Internationella institutet för sockerhetsforskning samt till det system 
för sockerbetor och foderbetor som antagits av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 

Det är också lämpligt att förstärka de preliminära åtgärderna. 

För utsäde som uppfyller mindre strikta krav bör vissa krav avseende märkning minskas och märkets färg ändras. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel] 

Rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av betutsäde skall ändras på sådant sätt som föreskrivs i följande 
artiklar. 

Artikel 2 

Alla hänvisningar i direktivet och i dess förord till typ och typlista samt till typäkthet och typrenhet skall utgå. 

EGT nr C 108, 19.10.1%8, s. 30. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66. 
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Artikel 3 

l. Artikel 2 skall betecknas artikel 2.1. 

2. Artikel 2.1.E skall ersättas med följande: 

"E. Tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): frö avsett för användning i precisionssåmaskin som ger endast en groddplanta, 
enligt kraven i bilaga 1.B.3 b bb." 

3. Nedanstående punkt 2 skall läggas till artikel 2: 

"2. Medlemsstatema får under en övergångsperiod om högst fyra år efter antagande av de lagar och andra författningar som krävs 
för att följa detta direktiv samt genom undantag från punkt l.C, certifiera som certifikatutsäde sådant utsäde som härstammar 
direkt från utsäde som kontrollerats officiellt i en medlemsstat enligt det system som används vid den aktuella tidpunkten och 
för vilket lämnas samma garantier som för basutsäde som certifierats i enlighet med principerna i detta direktiv." 

Artikel 4 

Artikel 8 skall utgå. 

Artikel 5 

I artikel 9 skall ordet "leveranser" ersättas med ordet "partier". 

Artikel 6 

Artikel 10.2 skall ersättas med följande: 

"Förpackningar får inte omplomberas, vare sig en eller flera gånger, annat än genom officiell plombering. Om förpackningar 
omplomberas skall detta, samt ansvarig myndighet och datum för senaste omplombering anges på det märke som krävs enligt 
artikel 11.1." 

Artikel 7 

Artikel 11.1 b skall ersättas med följande: 
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"b. innehMler ett officiellt dokument i samma fårg och med samma uppgifter som de som skall finnas p! märket enligt bilaga 
3A 3, 4, 5, 10 och 11. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outpl!nligen tryckta p! behållaren.• 

Artikel 8 

Följande stycke c) skall läggas till artikel 14.2: 

"c) öka andelen frögyttringar i procent som ger en groddplanta, enligt kraven för tekniskt monogermfrö (precisionsfrö) i bilaga 
1.B.3 b bb." 

Artikel 9 

Artikel 15 skall ersättas med följande: 

"Artikel 15 

Medlemsstatema skall anta bestämmelser om att betutsäde som producerats direkt från basutsäde certifiera! i en medlemsstat 
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och skördats i en annan eller i ett land utanför gemenskapen får certifieras i den stat som producerat basutsädet Detta gäller under 
förutsättning att utsädesodligen fältbesiktigats och godkänts enligt villkoren i bilaga l.A, samt om officiell undersökning har visat 
att villkoren i bilaga l.B för certifikatutsäde uppfyllts.• 

Artikel 10 

Det datum som anges i sista meningen i artikel 16.2 skall ersättas med datumet "l juli 1970". 

Artikel 11 

l artikel 17.2 skall ordet "mörkgul" ersättas med ordet "brun •. 

Artikel 12 

Texten i bilaga l.A 5 skall ersättas med följande: 
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"5. Minsta avstånd från angränsande fröproducerande grödor skall vara: 

Basutsäde Certifikatutsäde 

a) Sockerbeta från 

andra sorter av sockerbeta SOOm 300m 

foderbeta och andra underarter av Beta vulgaris 
l 000 m 600m 

b) Foderbeta från 

andra sorter av foderbeta SOOm 300m 

sockerbeta och andra underarter av Beta volgaris 
lOOOm 600m 

Dessa avstånd gäller också för isolering från plantor eller fålt som odlas för betproduktion och 
som blommar samtidigt som utsädesproducerande fålt. 

Dessa avstånd behöver inte iakttas om det fmns tillräckligt skydd mot oönskad pollinering." 

26.2.69 
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Artikel 13 

1. Texten i bilaga 1.B.3 a skall ersättas med följande: 

"a) 

Lägsta 

Lägsta 
analytiska gro-

Högsta 
barhet 

renhetsgrad 
(% av frö gyt-

vattenhalt 
(vikt-%) 

tringar eller rent 
(vikt-%) 

frö) 

Sockerbeta och foderbeta 

aa. Monogermt frö, tekniskt monogermfrö (preci-
sionsfrö), naturligt frö av sorter med mer än 
85 % diploider 

97 73 15 

bb. Annat frö 97 68 15 

Inblandning av andra frön skall inte överstiga 0,3 vikt-%, inklusive högst 0,1 vikt-% ogräsfrön. För 
detta ändamål skall minst 200 gram av provet undersökas. 

Nr L 48/9 
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2. Den engelska texten i den första meningen i bilaga 1.B.3 b behöver inte ändras enligt detta stycke. 

3. Texten i bilaga 1.B.3 b bb skall ersättas med följande: 

nbb. Tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): 

För sorter med mer än 85% diploider skall minst 58% av de grodda frögyttringarna ge en groddplanta. För allt annat frö 
skall minst 63% av de grodda frögyttringarna ge en groddplanta. Andelen frögyttringar som ger tre eller fler groddplantor 
får inte överstiga 5%, beräknat på antalet grodda frögyttringar. 

Artikel14 

l bilaga 2 skall siffran n3oon ersättas med siffran n soon. 

Artikel 15 

1. Texten i bilaga 3A.1 och 2 skall ersättas med följande: 

n1. nEEG:s regler och standarder. n 

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller deras initialer." 
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2. Punkt 9 i bilaga 3.A. skall utgå. 

3. Den engelska texten i bilaga 3.A.ll behöver inte ändras enligt detta stycke. 

4. Märken med de uppgifter som krävs enligt bilaga 3.A.l, 9 och 11 i rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på 
marknaden av betutsäde får dock användas fram till men inte efter den 30 juni 1970. 

Artikel 16 

Medlemsstatema skall senast den l juli 1969 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 17 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 18 februari 1969. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

J.P. BUCHlER 
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2298/66 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING 11.7.66 

RÅDETS DIREKTIV 

av den 14 juni 1966 

om utsläppande på marknaden av utsäde av foderväxter 

(66/401/EEG) 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD 
HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV, 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 

yttrande, och 

med beaktande av följande: 

Produktionen av foderväxter intar en viktig plats inom Euro
peiska ekonomiska gemenskapens lantbruk. 

Tillfredsställande resultat inom odling av foderväxter är i stor 

utsträckning beroende av att lämpligt utsäde används. För detta 
ändamål har vissa medlemsstater sedan en tid tillbaka be
gränsat utsläppandel på marknaden av utsäde av foderväxter 

till utsäde av hög kvalitet. De har kunnat dra fördel av det 

systematiska växtförädlingsarbete som bedrivits under flera 
· årtionden och som har Jett till utveckling av tillräckligt stabila 

och enhetliga sorter av foderväxter, vars egenskaper tyder på 
att de kommer att bli av stort värde för avsedda ändamål. 

Högre produktivitet .kommer att uppnås inom odlingen av 

foderväxter i gemenskapen om medlemsstaterna, vid val av 

vilka sorter som får släppas ut på marknaden, tillämpar 

enhetliga regler som är så strikta som möjligt. 

Det är dock endast försvarligt att begränsa utsläppandel på 

marknaden till vissa sorter, om användaren kan vara säker på 

att erhålla utsäde av dessa. 

1 EGT nr 109, 9.7.1964, s. 1751/64. 

För detta ändamål har vissa medlemsstater tillämpat certifie

ringssystem för att säkerställa sortäkthet och sortrenhet genom 

officiell kontroll. 

Ett sådant system finns redan på internationell nivå. Organisa

tionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har 

upprättat ett system för certifiering av utsäde av sorter av 

vallväxter och lrindsäd med vilka internationell handel bedrivs. 

Det är önskvärt att upprätta ett för gemenskapen enhetligt 

certifieringssystem, baserat på den erfarenhet som erhA!lits 

genom tillämpningen av detta system och av nationella system 

för dessa produkter. 

Systemet skall gälla för utsläppandel på marknaden såväl i 

övriga medlemsstater som på hemmamarknaderna. 

Som generell regel skall gälla att utsäde av foderväxter, oavsett 

för vilket ändamAJ det skall användas, får släppas ut på 

marknaden endast efter officiell undersökning och certifiering, 

i enlighet med certifieringsreglerna, som basutsäde eller 

certifikatutsäde, eller, för vissa släkten och arter, om det har 

undersökts och godkänts officiellt som handelsutsäde. Valet av 

termerna "basutsäde" och "certifikatutsäde" är grundat på redan 

befintlig internationell terminologi. 

Handelsutsäde bör godkännas, eftersom det ännu inte har 

producerats antingen önskade sorter eller tillräckliga mängder 

utsäde av redan befintliga sorter för att motsvara gemenska

pens behov. Det är därför nödvändigt att för vissa släkten och 

arter godkänna utsäde av foderväxter av sorter som inte är 

namngivna, men som dock uppfyller kraven i alla andra 

avseenden. 
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Mot bakgrund av dess ringa ekonomiska betydelse bör utsäde 
av foderväxter som inte släpps ut på marknaden inte under
kastas gemenskapens regler. Medlemsstaterna får fortfarande 
ha rätt att tillämpa speciella bestämmelser på sådant utsäde. 

Gemenskapens regler bör inte gälla för utsäde som visats vara 
avsett för export till länder utanför gemenskapen. 

För att förbättra såväl den genetiska kvaliteten på utsäde av 
foderväxter inom gemenskapen som de yttre egenskaperna 
skall vissa krav fastställas för renhet och grobarhet. 

För att man skall kunna fastställa ett utsädespartis identitet 
måste gemenskapen upprätta regler för packning, provtagning, 
plombering och märkning. Märkena skall för detta ändamål 
innehålla sådana uppgifter som krävs såväl för den officiella 
kontrollen som för informationen till användaren, och skall 
klart visa att certifieringen av de olika kategorierna av certifie
ra! utsäde gjorts pli gemenskapsnivå. 

Vissa medlemsstater behöver blandningar av utsäde av 
foderväxter av flera släkten och arter för särskilda ändamål. 
För att ta hänsyn till dessa behov skall medlemsstaterna under 
vissa villkor tillåtas godkänna sådana blandningar. 

För att se till att de krav som avser utsädets kvalitet uppfylls 
och de bestämmelser som säkerställer dess äkthet följs vid 
utsläppande på marknaden, skall medlemsstaterna anta 
bestämmelser om lämpliga kontrolUtgärder. 

Utsäde som uppfyller dessa krav skall inte underkastas några 
andra begränsningar vad beträffar utsläppandel på marknaden 
än de som föreskrivs i gemenskapens regler. Detta gäller under 
förutsättning att det inte hindrar tillämpningen av fördragets 
artikel 36. 

I en första etapp, till dess en gemensam sortlista har samman
ställts, skall bland tillåtna begränsningar särskilt ingå med
lemsstaternas rätt att begränsa utsläppandel på marknaden till 
utsäde av sorter med högt odlingsvärde i det egna territoriet. 

Utsäde som uppförökats i ett annat land från basutsäde som 
certifierats i en medlemsstat skall, med förbehåll för vissa 
villkor, betraktas som likvärdigt med utsäde som uppförökats 
i den berörda medlemsstaten. 

Å andra sidan skall bestämmelser för att tillåta utsläppande på 
marknaden i gemenskapen av utsäde av foderväxter som 
skördats i ett land utanför gemenskapen antas endast under 
förutsättning att samma garantier kan lämnas för sådant utsäde 
som för utsäde som officiellt undersökts och certifierats inom 
gemenskapen och som uppfyller gemenskapens krav. 

Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifierat 
utsäde av de olika kategorierna eller handelsutsäde skall utsäde 
som uppfyller mindre strikta krav tillfålligtvis få släppas ut på 
marknaden. 

För att harmonisera de tekniska metoder som tillämpas i de 
olika medlemsstaterna vid certifiering, och för att möjliggöra 
framtida jämförelser mellan utsäde som certifierats inom 
gemenskapen och utsäde som kommer från länder utanför 
gemenskapen skall kontrollodlingar anläggas i medlemsstaterna 
för att möjliggöra årlig efterkontroll av utsäde av de olika 
kategorierna "certifiera! utsäde". 

Kommissionen skall uppdras att vidta vissa åtgärder för 
tillämpningen av detta direktiv. För att underlätta genomföran
det av de föreslagna åtgärderna skall ett förfarande antas för 
upprättande av nära samarbete mellan medlemsstaterna och 

kommissionen, inom en ständig kommitte för utsäde och 
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och 
skogsbruk. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel l 

Detta direktiv skall gälla för utsäde av foderväxter som släpps 
ut på marknaden i gemenskapen, oavsett för vilket ändamål det 
skall användas. 

Artikel 2 

I detta direktiv skall följande definitioner tillämpas: 

A Foderväxter: växter av följande släkten och arter: 

a) Gramineae Gräs 

Agrostis spec. Ven-arter 

Alopecurus pratensis L Ängskavle 

Arrenatherum elatius (L.) Knylhavre 

J. och C. Presl. 

Dactylis glomera/a L. Hundäxing 



134 

B. 
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Basutsäde: 

Festuca arundinacea Schreb. 

Festuca ovina L 

Festuca protensis Huds. 

Festuca rubra L 

Lolium spec. 

Phleum pratense L 

Paa spec. 

Trisetum jlavescens (L) 

PaJ. Beauv. 

b) Leguminosae 

Lotus comiculatus L 

Lupinus spec., förutom 

Lupinus perennis L 

Medicago lupulina L 

Medicago sativa L 

Medicago varia Martyn 

Onobrychis sativa Lam. 

Pis11m arvense L 

Trifolium hybridum L 

Trifolium incarnatum L 

Trifolium pratense L 

Trifolium repens L 

Pal. Beauv. 

Vicia spec., förutom 

Vicia faba major L 

l. Utsäde av förädlade sorter: utsäde 

a) som har framställts under förädlarens ansvar i 
enlighet med vedertagen praxis för upprätthål
lande av sorten, 

b) som är avsett för framställning av utsäde av 
kategorin "certifikatutsäde", 

c) som, med förbehåll för bestämmelserna i 
artikel 4, uppfyller villkoren i bilagorna l och 
2 för basutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits 
uppfylla ovannämnda villkor. 

2. Utsäde av lokala sorter: utsäde 

a) som har framställts under officiell kontroll från 
material som officiellt godtagits såsom lokal 
sort från en eller flera gårdar inom ett klart 
avgränsat ursprungsområde, 

Rörsvingel 

Fårsvingel 

Ängssvingel 

Rödsvingel 

Rajgräs-arter 

Timotej 

Gröe-arter 

Gullhavre 

Baljväxter 

Käringgigel 

Lupin-arter, utom 

perenna arter 

Humlelusern 

Lusern 

Esparsett 

Ärt 

Alsikeklöver 

Blodklöver 

Rödklöver 

Vitklöver 

Vicker och åkerböna, utom bondböna 

b) som är avsett för produktion av utsäde av 
kategorin "certifikatutsäde", 

c) som, med förbehåll för bestämmelserna i 
artikel 4, uppfyller villkoren i bilagorna l och 
2 för basutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits 
uppfylla ovannämnda villkor. 

C. Certifikatutsäde: utsäde 

a) som härstammar direkt från basutsäde eller certifi
katutsäde av en viss sort, 

b) som är avsett för framställning av utsäde av kate
gorin "certifikatutsäde" eller av foder, 

c) som, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4, 
uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för certifika
tutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 
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D. 

E. 

Handelsutsäde: utsäde 

a) som kan identifieras såsom tillhörande en art, 

b) som, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4, 
uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för handel
sutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas 

a) av statliga myndigheter, eller 

b) av juridisk person som agerar med statligt ansvar, 
oavsett om allmänrättsliga eller civilrättsrättsliga 
principer tillämpas, eller 

c) av fysisk person som vederbörligen blivit edsvuren 
för detta ändamål, vad beträffar underordnad verk
samhet som skall ske under statlig kontroll, 

förutsatt att sådana personer som anges under b) och c) inte 
drar någon egen fördel av sådana åtgärder. 

Artikel 3 

l. Medlemsstatema skall anta bestämmelser om att utsäde 
av 

Dactylis glomerara L 

Festuca arundinacca Schreb. 

Festuca pratensis Huds. 

Festuca rubra L 

Lolium spec. 

Phleum pratense L 

Medicago sativa L 

Medicago varia Martyn 

Pisum arvense L 

Trifolium repens L 

inte f'ar släppas ut på marknaden, såvida det inte certifierats 
officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde" och uppfyller 

villkoren i bilaga 2. 

2. Medlemsstatema skall anta bestämmelser om att utsäde 

av foderväxter av andra släkten och arter än de som räknas 

upp under l inte får släppas ut på marknaden, såvida inte 
utsädet certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifika

tutsäde", eller utgör handelsutsäde, och såvida inte utsädet 

uppfyller de villkor som fastställs i bilaga 2. 

3. Kommissionen får, i enlighet med det förfarande som 

fastställs i artikel 21, anta bestämmelser om att utsäde av 
släkten och arter av andra foderväxter än de som räknas upp 

under l efter vissa angivna datum inte får släppas ut på 

marknaden, såvida det inte certifierats officiellt som "basutsä
de" eller "certifikatutsäde". 

4. Medlemsstatema skall se till att de officiella undersök-

niogama utförs i enlighet med vid tillfället gällande internatio

nella metoder, i den mån sådana finns. 

5. Medlemsstaterna f'ar anta bestämmelser om undantag 

från bestämmelserna i l och 2: 

a) 

b) 

c) 

d) 

för förädlat utsäde av generationer som föregår basutsä

de, 

för provning eller för forskningsändamål, 

för urvalsarbete, 

för utsädesråvara, förutsatt att varans äkthet är säker

ställd. 

Artike/4 

Medlemsstaterna får dock, genom undantag från bestämmel

serna i artikel 3, tillåta: 

a) 

b) 

officiell certifiering och utsläppande på marknaden av 

basutsäde som inte uppfyller villkoren i bilaga 2 av
seende grobarhet. Ett liknande undantag får också 

medges för certifikatutsäde av Trifolium pratense, om 

detta är avsett för ytterligare uppförökning av certifika

tutsäde. 

I dessa fall skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att 

se till att leverantören garanterar en viss grobarhet, 

vilken för utsläppaodet på marknaden skall anges på 

särskilt märke försett med leverantörens namn och 

adress samt utsädespartiets referensnummer. 

officiell certifiering eller godkännande och utsläppande 
på marknaden till köpare i första handelsledet av utsäde 

av kategorierna "basutsäde", "certifikatutsäde" eller 

"handelsutsäde", i syfte att snabbt tillhandahålla utsäde, 

trots att den officiella grobarhetskontrollen, enligt 

villkoren i bilaga 2 inte slutförts. Certiliering eller 

godkännande skall medges endast om en preliminär 

analysrapport om utsädet inges och förste mottagares 

namn och adress anges. Alla nödvändiga åtgärder skall 

vidtas för att se till att leverantören garanterar den 

grobarhet som anges i den preliminära rapporten. Denna 
grobarhet skall för utsläppandel på marknaden anges på 
ett särskilt märke försett med leverantörens namn och 
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adress samt utsädespartiets referensnummer. 

Dessa bestämmelser skall inte gälla för utsäde som 
importeras från länder utanför gemenskapen, med 
undantag av vad som i övrigt anges i artikel 15 om 

uppförökning utanför gemenskapen. 

Artikel 5 

Medlemsstatema får, med avseende på villkoren i bilagorna l 
och 2, införa ytterligare eller mer strikta krav för undersökning 

och certiliering av handelsutsäde som framställts i det egna 

territoriet. 

Artikel6 

l. Valje medlemsstat skall sammanställa en lista över de 

sorter av foderväxter som godkänts officiellt för certifiering i 
det egna territoriet. listan skall ange de morfologiska eller 

fysiologiska karaktärer genom vilka plantor av olika sorter som 

härstammar direkt från utsäde av kategorin "certifikatutsäde" 
kan skiljas från varandra. Dessutom skall för valje sort anges 

det officiellt fastställda största antal generationer som får 
certilieras efter basutsäde. För lokala sorter skall listan ange 

ursprungsområde. 

2. För hybrider och syntetiska sorter skall de myndigheter 

som ansvarar för godkännande och certifiering informeras om 
de ingående komponenterna. Medlemsstaterna skall se till att 

resultaten från undersökningen och beskrivningen av kompo

nenterna behandlas konfidentiellt, om förädlaren begär detta. 

3. En sort skall godkännas för certifiering endast om det 

genom officiella eller officiellt övervakade odlingsförsök eller 

andra undersökningar fastställts att sorten är tillräckligt 

enhetlig och stabil. 

4. Godkända sorter skall kontrolleras officiellt med regel
bundna intervall. Om något av villkoren för godkännande för 

certifiering inte längre uppfylls skall godkännandet återkallas 

och sorten strykas ur listan. 

5. Dessa listor och eventuella förändringar av dem skall 

omedelbart skickas till kommissionen som skall vidarebefordra 

dem till övriga medlemsstater. 

Artikel 7 
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l. För sortkontroll av certifiera! utsäde och handelsutsäde 

skall medlemsstaterna ombesölja att officiella prov tas ut enligt 
givna metoder. 

2. För undersökning av utsäde för certifiering och under

sökning av handelsutsäde skall prov tas från homogena partier. 
Högsta vikt för ett parti och lägsta provvikt anges i bilaga 3. 

Artikel 8 

l. Medlemsstaterna skall kräva att basutsäde, certifikatutsä

de och handelsutsäde endast släpps ut på marknaden i till
räckligt homogena partier och i förseglade behållare med 

plomberingsanordning och märkning, såsom föreskrivs i 

artiklarna 9 och 10. 

2. För utsläppande på marknaden av små kvantiteter till 

den slutlige konsumenten får medlemsstaterna anta bestäm
melser om undantag från bestämmelserna i l vad beträffar för
packning, plombering och märkning. 

Artikel 9 

l. Medlemsstatema skall kräva att förpackningar med 

basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde plomberas 
officiellt på sådant sätt att plomberingen skadas och inte kan 

anbringas på nytt när förpackningen öppnats. 

2. Förpackningar får inte omplomberas, annat än genom 
officiell plombering. Om förpackningar omplomberas, .skall 
detta samt ansvarig myndighet och datum för oroplombering 

anges på det märke som krävs enligt artikel 10.1. 

Artikel lO 

l. Medlemsstatema skall kräva att förpackningar med 

basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde: 

a) märks på utsidan med officiellt märke på något av de 
officiella språken i gemenskapen, såsom anges i bilaga 

4. Märket skall anbringas tillsammans med den officiella 
plomberingen. Märkets färg skall vara vit för basutsäde, 

blå för certifikatutsäde av första generationen efter 

basutsäde, röd för certifikatutsäde av senare generationer 
efter basutsäde och mörkgul för handelsutsäde. För 

utsläppande på marknaden i andra medlemsstater skall 

märket innehålla uppgift om datum för den officiella 
plomberingen. Om, såsom förutses i artikel 4.a, basut

sädet eller certifikatutsädet inte uppfyller villkoren i 

bHaga 2 med avseende på grobarhet, skall detta anges på 
märket. 
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b) 

2. 

a) 

innehåller ett officiellt dokument i samma fårg och med 

samma uppgifter som de som skall finnas på märket 

enligt bilaga 4. Detta dokument är inte nödvändigt om 

uppgifterna är outplånligen tryckta på behållaren. 

Medlemsstatema får: 

i samtliga fall kräva att datum för den officiella plom

beringen anges på märket. 

b) anta bestämmelser om undantag för små förpackningar 
från bestämmelserna i punkt l. 

Artikel 11 

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att även 

i andra fall än de som anges i artikel 4, kräva att behållare 

med basutsäde, certifikatutsäde eller handelsutsäde skall vara 

försedda med leverantörens märke, om utsädet skall släppas ut 

på marknaden i det egna territoriet. Detta gäller oavsett om 

utsädet har framställts i det egna territoriet eller importerats. 

Artikel 12 

Medlemsstatema skall kräva att varje form av kemisk be

handling av basutsäde, certifikatutsäde eller handelsutsäde 

anges antingen på det officiella märket eller på leverantörens 

märke samt på behållaren eller inuti denna. 

Artikel 13 

l. Medlemsstatema får tillåta utsläppande på marknaden av 

blandningar av foderväxtutsäde bestående av olika släkten och 

arter eller med inblandning av arter som inte är foderväxter, 

enligt definitionen i detta direktiv, förutsatt att blandningens 

olika beståndsdelar var för sig uppfyller tillämpliga krav för 

utsläppande på marknaden. 

2. Bestämmelserna i artikel 8, 9 och 11, liksom de i artikel 

10, skall gälla, förutom att det märke som används för 

fröblandningar skall vara grönt. 

Artikel 14 

l. Medlemsstatema skall se till att varken basutsäde eller 

certifikatutsäde som certifierats officiellt och vars behållare 

märkts och plomberats officiellt enligt detta direktiv samt 

handelsutsäde vars behållare märkts och plomberats officiellt 

enligt detta direktiv, blir föremål för några begränsningar av 

utsläppandel på marknaden vad beträffar egenskaper, under

sökningsförfaranden, märkning eller plombering, utöver de som 

slås fast i detta direktiv. 

2. 

a) 

Medlemsstatema får: 

besluta att utsäde av andra släkten och arter av foder

växter än de som räknas upp i artikel 3.1 inte får släppas 

ut på marknaden efter vissa angivna datum, om de inte 

har certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifika

tutsäde". Detta gäller under förutsättning att komissionen 

inte har antagit några bestämmelser enligt artikel 3.3 

som trätt i kraft. 

b) anta bestämmelser om högsta godkända vattenhalt för 

utsläppande på marknaden, 

c) 

d) 

begränsa utsläppandel på marknaden av certifiera! utsäde 

av foderväxter till utsäde av första generationen efter 

basutsäde, 

till dess en gemensam sortlista upprättas, vilket skall ske 

senast den l januari 1970, begränsa utsläppandel på 

marknaden av utsäde av foderväxter till sådana sorter 

som tagits in i en nationell lista på grundval av od

lingsvärdet i det egna territoriet. Villkoren för införande 

i listan skall vara de samma för sorter som kommer från 

andra medlemsstater som för inhemska sorter. 

Artikel 15 

Medlemsstatema skall anta bestämmelser om att utsäde av 

foderväxter som odlats direkt från basutsäde skall betraktas 

som certifikatutsäde av första generationen, oavsett om 

odlingen skett i annan medlemsstat än där basutsädet certifie

rats eller i ett land utanför gemenskapen. Detta gäller under 

förutsättning att utsädesodlingen fältbesiktigats och godkänts 

enligt villkoren i bilaga l samt om officiell undersökning visat 

att villkoren i bilaga 2 för certifikatutsäde har uppfyllts. 

Artikel 16 

l. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från 

kommissionen avgöra om: 

a) 

b) 

sådan fältbesiktning i land utanför gemenskapen som 

avses i artikel 15 uppfyller villkoren i bilaga l, 

foderväxtutsäde som skördats i ett land utanför gemen
skapen, och för vilket lämnas samma garantier avseende 

40 321232Q LIITE Sek. 
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egenskaper och äkthet samt arrangemangen för under
sökning, märkning och kontroll, är likvärdigt med 
basutsäde, certifikatutsäde eller handelsutsäde som 
skördats inom gemenskapen och som uppfyller kraven 
i detta direktiv, 

2. Till dess rådet har fattat beslut enligt l skall det stå 
medlemsstaterna fritt att själva fatta sådana beslut. Denna rätt 
upphör den l juli 1969. 

Artikel17 

l. För att undanröja eventuella tillfålliga problem med den 
allmänna tillgången på basutsäde, certifikatutsäde eller 
handelsutsäde som uppträder i en eller flera av medlemsstater
na och som inte kan lösas inom gemenskapen, skall kommis
sionen, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21, 
tillåta att en eller flera av medlemsstaterna, för en tidsperiod 
som beslutas av kommissionen, godkänner utsläppande på 
marknaden av utsäde av en kategori som uppfyller mindre 
strikta krav. 

2. För utsäde med angivet sortnamn skall det officiella 
märket vara det som föreskrivs för motsvarande kategori. I alla 
andra fall skall det vara det som föreskrivs för handelsutsäde. 
Märket skall alltid ange att utsädet i fråga är av en kategori 
som uppfyller mindre strikta krav. 

Artikel 18 

Detta direktiv skall inte gälla för utsäde av foderväxter som 
visats vara avsett för export tillländer utanför gemenskapen. 

Artikel 19 

Medlemsstatema skall vid utsläppande på marknaden av utsäde 
av foderväxter vidta lämpliga åtgärder för att officiellt kontrol
lera, åtminstone genom stickprovskontroller, att utsädet 
uppfyller kraven i detta direktiv. 

Artikel 20 

1. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom 
gemenskapen för den årliga efterkontrollen av utsädesprov som 
tas vid stickprovskontroller. Dessa odlingar skall besiktigas av 
den kommille som åsyftas i artikel 21. 

2. Dessa jämförande kontroller skall, i en första etapp, 
användas för att harmonisera de tekniska metoderna för 
certifiering i syfte att få likvärdiga resultat. Så snart detta syfte 
uppnåtts skall konfidentiella rapporter om hur de järnförande 
kontrollerna framskrider årligen inges till medlemsstaterna och 
kommissionen. Kommissionen skall i enlighet 
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med det förfarande som fastställs i artikel 21 fastställa datum 
för första rapporten. 

3. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 21 vidta nödvändiga arrangemang för de 
jämförande kontrollerna. Utsäde av foderväxter som skördats 
i länder utanför gemenskapen får ingå i jämförelserna. 

Artikel 21 

l. I de fall då det förfarande som fastställs i denna artikel 
skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet, antingen på 
eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en med
lemsstat, till den ständiga kommitten för utsäde och uppför
ökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk 
(nedan kallad "Kommitten") som inrättades genom rådets 
beslut av den 14 juni 19661

• 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas 
enligt bestämmelser i fördragets artikel 148.2. Ordföranden får 
inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag 
till åtgärder som skall antas. Kommitten skall yttra sig om 
dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med 
hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttranden skall antas med 
en majoritet av tolv röster. 

4. Kommissionen skall själv fatta beslut om åtgärder som 
skall genomföras omedelbart. Om dessa åtgärder inte har 
tillstyrkts av kommitten skall kommissionen omedelbart 
meddela rådet detta. I sådant fall får kommissionen skjuta upp 
genomförandet av de åtgärder som den beslutat om i högst en 
månad från datum för meddelandet. 

Rådet får inom en månad fatta annat beslut med kvalificerad 
majoritet. 

Artikel 22 

Detta direktiv skall inte hindra tillämpningen av de bestäm
melser i nationell Jagstiftning som är berättigade av skäl som 
rör skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv eller 
skydd av industriell eller kommersiell egendom. 

1 EGT nr. 125, 11.7.1966, s. 2289/66. 
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Artikel 23 Artikel 24 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 
Medlemsstatema skall senast den l juli 1968 sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
bestämmelserna i artikel 14.1, och senast den l juli 1969 de 

som är nödvändiga för att följa övriga bestämmelser i detta 

direktiv samt bilagorna till detta. De skall omedelbart under

rätta kommissionen om detta. 

Utfårdat i Bryssel den 14 juni 1966. 

På rådets vägnar 

P. WERNER 

Ordförande 

BILAGA l 

Krav på utsädesodling får certifiering av skörden 

l. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. 

2. Minst en officiell fältbesiktning skall utföras före varje skörd av utsäde. 

3. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll 
av sortäkthet och sortrenhet är möjlig. 

4. Fältet får inte tidigare ha besåtts med sort eller art som är oförenlig med produktion av 
utsäde av den aktuella grödan. 

5. För korsbefruktade arter skall minsta avstånd från angränsande grödor av andra sorter av 
samma art, från grödor av samma sort med märkbart bristfällig sortäkthet och sortrenhet, 
samt grödor av besläktade arter som kan leda till oönskad pollinering vara följande: 

a) 

b) 

Utsäde avsett för uppförökning 

Utsäde avsett för produktion av 
foder 

Fältets areal 

upp till 2 hektar över 2 hektar 

200 m 100m 

100 m 50 m 

Dessa avstånd behöver inte iakttas om det finns tillräckligt skydd mot oönskad pollinering. 
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BILAGA 2 

Villkor som skall uppfyllas av utsädet 

I. CERTIFIKATIJTSÄDE 

l. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet 

2. sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå. 

3. Utsädet skall också uppfylla följande villkor: 

A) Standarder 

Lägsta Högsta 

Art 
analytiska inblandning av Lägsta grobarbet 

renhetsgrad ogräsfrö (% av rent frö) 
(vikts %) (vikts %) 

a) Gramineae 

Agrostis alba 90 l 80 

Agrostis al spec. 90 l 75 

Alopecurus protensis L 75 1,5 70 

Arrenathe rum elatius (L) 

J. och C. Pre s!. 90 l 80 

Dactylis glomerata L 90 l 80 

Festuca arundinacea Schreb. 95 l 80 

Festuca ovina L 85 l 75 

Festuca protensis Huds. 95 l 80 

Festuca rubra L 90 l 75 

Lo/ium multiflorum spec. ita/icum 96 l 75 

Lolium al. spec. 96 l 80 

Phleum pratense L 95 0,5 80 

Poa spec. 85 l 75 

Trisetum f/avescens (L) 

Pal. Beauv. 75 l 75 

Lägsta Högsta in- Lägsta Högsta in-
blandning av 

Art 
analytiska blandning av grobarhet 

hårda frön renhetsgrad ogräsfrö (% av rent 
(% av reol (vikts %) (vikts%) frö) frö) 

b) Leguminosae 

Lotus comiculatus L 95 0,8 75 40 

Lupinus spec. 98 0,1 80 20 

Medicago lupulina L 97 0,8 80 20 

Medicago sativa L 97 0,5 80 40 

Medicago varia Martyn 97 0,5 80 40 

Onobrychis sativa L 95 1,5 75 20 

Pisum arvense L 97 0,1 80 -
Trifolium hybrid11m L 97 0,5 80 20 

Trifolium incarnatum L 97 0,5 80 20 

Trifolium pratense L 97 0,5 80 20 

Trifolium repens var. giganteum 97 0,5 80 40 

Trifolium repens L 97 0,8 80 20 

Vicia faba 97 0,1 85 20 

Vicia al. spec. 97 0,5 85 20 
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B. Anmärkningar: 

a) Inblandning av hårda frön upp till givna antalsprocent betraktas som grobara frön. 
b) Alla friska frön som inte gror efter förbehandling skall betraktas som grodda frön. 
c) Utsädet skall vara fritt från Avena fatua och Cuscuta. Dock skall förekomst av ett frö 

av Avena fatua eller Cuscuta i ett prov om 100 gram inte betraktas som förorening, om 
ett andra prov om 200 gram är fritt från Avena fatua eller Cuscuta. 

d) Inblandning av Alapercurus myasuraides får inte överstiga 0,3 viktsprocent. 
e) Inblandning av frön av andra odlade växter får inte överstiga l viktsprocent. För arter 

av Paa skall upp till l% inblandning av andra arter av Poa inte betraktas som 
förorening. 

C. Särskilda villkor för Lupinus spec. 

a) Inblandning av frön av annan far g från inte överstiga l%. 

b) Inblandning av bittra frön i sorter av söt lupin får inte överstiga: 

3%, för certifikatutsäde av första generationen efter basutsäde, 
3%, för certifikatutsäde av därpå följande generationer efter basutsäde, 

Il. BASUTSÄDE 

Med förbehåll för tilläggsbestämmelserna nedan skall villkoren i denna bilagas avsnitt l gälla för 
basutsäde: 

l. Inblandning av frön av andra växter får inte överstiga 0,2 viktsprocent. Varken andelen andra 
gagnväxtfrön eller ogräsfrön får var för sig överstiga O, l viktsprocent. 

2. Antalet frön av Alapercurus myasuraides får inte överstiga fem stycken i ett prov om 25 
gram. 

3. Lupinus-arter: Andelen bittra frön i sorter av sötlupin får inte överstiga l%. 

III. HANDELSUTSÄDE 

Med förbehåll för tilläggsbestämmelserna nedan skall de villkor som fastställts i denna bilagas 
avsnitt l, punkterna 2 och 3, gälla för handelsutsäde: 

l. Inblandning av frön av andra gagnväxter får inte överstiga 3 viktsprocent. 

2. För arter av Poa skall upp till 3% inblandning av frön av andra arter av Paa inte betraktas 
som förorening. 

3. För arter av Vicia skall totalt 6% inblandning av frön av Vicia pannanica, V~eia villosa och 
besläktade odlade arter inte bestraktas som förorening. 

4. Lupinus-arter: 
a) Andelen frön av annan fårg får inte överstiga 2%. 
b) Andelen. bittra frön i sötlupin får inte överstiga 5%. 

BILAGA 3 

Högsta vikt för parti Lägsta provvikt 

1. Frön av storlek lika med eller 20 ton 500 gram 
större än en vetekärna 

2. Frön av storlek mindre än en 10 ton 300 gram 
vetekärna 
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BILAGA 4 

Etikett 

A Obligatoriska uppgifter 

a) För basutsäde och certifikatutsäde: 

l. "Utsäde certifiera! i enlighet med Europeiska ekonomiska gemenskapens regler. • 

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat. 

3. Partiets referensnummer. 

4. Art. 

S. Sort. 

6. Kategori. 

7. Produktionsland. 

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt. 

9. För certifikatutsäde av andra generationen och därpå följande generationer efter 
basutsäde: antal generationer efter basutsäde. 

b) För handelsutsäde: 

l. "Handelsutsäde (ej certifiera! med avseende på sort)". 

2. Kontrollmyndighet och medlemsstat. 

3. Partiets referensnummer. 

4. Art'. 

S. Produktionsområde. 

6. Deklarerad netto- eller bruttovikt. 

c) För fröblandningar: 

l. "Fröblandningar för 
(avsett ändamål) 

2. Ansvarig plomberingsmyndighet och medlemsstat. 

3. Partiets referensnummer. 

4. Art, kategori, sort och produktionsland eller, för handelsutsäde, produktionsområde, 
samt ingående beståndsdelars viktsandelar. 

S. Deklarerad netto- eller bruttovikt. 

B. Minimimått 

110 mm x 67 mm. 

1 För lupiner skall anges om bitter lupin eller sötlupin avses. 
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366L0402/S 

11.7.66 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELlA TIDNING 2309/66 

RÅDETS DIREKTIV 

av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd 

(66/402/EEG) 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD 
HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV, 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 

detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttran

de, och 

med beaktande av följande: 

Produktionen av stråsäd intar en viktig plats inom Europeiska 
ekonomiska gemenskapens jordbruk. 

Tillfredsställande resultat inom odling av stråsäd är i stor 

utsträckning beroende av att lämpligt utsäde används. För detta 

ändamål har vissa medlemsstater sedan en tid tillbaka be
gränsat utsläppandel på marknaden av utsäde av stråsäd till 

utsäde av hög kvalitet. De har kunnat dra fördel av det 

systematiska växtförädlingsarbete som bedrivits under flera 

årtionden och som har lett till utveckling av tillräckligt stabila 

och enhetliga sorter av stråsäd, vars egenskaper tyder på att de 

kommer att bli av stort värde för avsedda ändamål. 

Högre produktivitet kommer att uppnås inom odlingen av 
stråsäd i gemenskapen om medlemsstaterna, vid val av vilka 

sorter som får släppas ut på marknaden, tillämpar enhetliga 

regler som är så strikta som möjligt. 

Det är dock endast försvarligt att begränsa utsläppandel på 

marknaden till vissa sorter, om lantbrukaren kan vara sker på 

att erhålla utsäde av dessa. 

1 EGT nr 109, 9.7.1964, s. 1760/64. 

För detta ändamål har vissa medlemsstater tillämpat certifie
ringssystem för att säkerställa sortäkthet och sortrenhet genom 
officiell kontroll. 

Sådana system finns redan på internationell nivå. Förenta 

Nationernas livsmedels- ochJordbruksorganisation (FAO) har 

rekommenderat miniroistandarder för certifiering av utsäde av 
majs i europeiska länder och länder kring Medelhavet. 

Dessutom har Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) upprättat ett system för certifiering av 

utsäde av sorter av vallväxter och trindsäd med vilka in

ternationell handel bedrivs. 

Det är önskvärt att upprätta ett för gemenskapen enhetligt 
certifieringssystem baserat på den erfarenhet som erhållits 
genom tillämpningen av dessa system. 

Systemet skall gälla för utsläppandel på marknaden såväl i 

övriga medlemsstater som på hemmamarknaderna. 

Som generell regel skall gälla att utsäde av stråsäd får släppas 

ut på marknaden endast efter officiell undersökning och 

certifiering, i enlighet med certifieringsreglerna, som basutsäde 

eller certifikatutsäde. Valet av termerna "basutsäde" och 

"certifikatutsäde" är grundat på redan befintlig internationell 
terminologi. 

Mot bakgrund av dess ringa ekonomiska betydelse bör utsäde 

av stråsäd som inte släpps ut på marknaden inte underkastas 
gemenskapens regler. Medlemsstatema iar fortfarande ha rätt 

att tillämpa speciella bestämmelser på sådant utsäde. 

Gemenskapens regler bör inte gälla får utsäde som visats vara 

avsett för export till länder utanför gemenskapen. 

För att förbättra såväl den genetiska kvaliteten som de yttre 

egenskaperna på utsäde av stråsäd inom gemenskapen skall 

vissa krav fastställas för renhet, grobarhet och sundhet. 
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För att man skall kunna fastställa ett utsädespartis identitet 

måste gemenskapen upprätta regler för packning, provtagning, 

plombering oeh märkning. Märkena skall för detta ändamål 

innehålla sådana uppgifter som krävs såväl för den officiella 
kontrollen som för informationen till lantbrukaren, oeh skall 

klart visa att certifieringen gjorts på gemenskapsnivå. 

Vissa medlemsstater behöver blandningar av utsäde av stråsäd 

av olika arter för särskilda ändamål. För att ta hänsyn till dessa 
behov skall medlemsstaterna under vissa villkor tillåtas 

godkänna sådana blandningar. 

För att se till att de krav som avser utsädets kvalitet uppfylls 

oeh de bestämmelser som säkerställer dess äkthet följs vid ut
släppande på marknaden, skall medlemsstaterna anta be

stämmelser om lämpliga kontroll åtgärder. 

Utsäde som uppfyller dessa krav skall inte underkastas några 
andra begränsningar vad beträffar utsläppaodet på marknaden 

än de som föreskrivs i gemenskapens regler, utom i de fall då 
gemenskapens regler innehåller bestämmelser om toleranser 
avseende skadliga organismer. Detta gäller under förutsättning 

att det inte hindrar tillämpningen av fördragets artikel 36. 

I en första etapp, till dess en gemensam sortlista har samman

ställts, skall bland tillåtna begränsningar särskilt ingå med

lemsstatemas rätt att begränsa utsläppandel på marknaden av 
certifikatutsde till sorter med högt odlingsvärde i det egna 

territoriet. 

Utsäde som uppförökats i ett annat land från basutsde som 

certifierats i en medlemsstat skall, med förbehåll för vissa 

villkor, betraktas som likvärdigt med utsäde som uppförökats 

i den berörda medlemsstaten. 

Kommissionen skall uppdras att vidta vissa åtgärder för 

tillämpningen av detta direktiv. För att underlätta genom

förandet av de föreslagna åtgärderna skall ett förfarande antas 
för upprättande av nära samarbete mellan medlemsstaterna oeh 

kommissionen, inom en ständig kommitte för utsäde oeh 

uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring oeh 

skogsbruk. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Detta direktiv skall gälla för utsäde av stråsäd som släpps ut 

på marknaden i gemenskapen. 

Artikel 2 

l. I detta direktiv skall följande definitioner tillämpas: 

A Stråsäd: växter av följande arter: 

B. 

Avena sativa L 
Hordeum distichum L 
Hordeum po/ystichum L 
Oryza sativa L 
Secale cereale L 
Triticum aestivum L 
Triticum durum L 
Triticum spe/ta L 
Zea mays L 

Havre 

2-radskom 

6-radskom 

Ris 
Råg 

Vete 

Durumvete 
Speltvete 

Majs 

Sorter, hybrider oeh inavlade majslinjer: 

a) Populationssort en tillrckligt enhetlig oeh stabil 
Å andra sidan skall bestämmelser för att tillåta utsläppande på sort. 

marknaden i gemenskapen av utsäde av stråsäd som skördats 

i ett land utanför gemenskapen antas, under förutsättning att 

samma garantier kan lämnas för sådant utsäde som för utsäde 

som undersökts oeh certifierats officiellt inom gemenskapen 

oeh som uppfyller gemenskapens krav. 

Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifiera! 
utsäde av de olika kategorierna skall utsäde som uppfyller 
mindre strikta krav tillfälligtvis få släppas ut på marknaden. 

För att harmonisera de tekniska metoder som tillämpas i de 

olika medlemsstaterna vid certifiering, oeh för att möjliggöra 
framtida jämförelser mellan utsäde som certifierats inom 

gemenskapen oeh utsäde som kommer från länder utanför 

gemenskapen skall kontrollodlingar för gemenskapen anläggas 

i medlemsstaterna för att möJ1iggöra årlig efterkontroll av 
utsäde av de olika kategorierna av "certifiera! utsäde". 

b) Inavlad linje: en tillrckligt enhetlig oeh stabil linje, 

som erhållits antingen genom artificiell självbe

fruktning, åtföljd av urval under flera på varandra 

följande generationer, eller genom likvrda förfaran

den. 

c) Enkelhybrid: första generationen av en av föräd
laren definierad korsning mellan två inavlade linjer. 

d) Dubbelhybrid: första generationen av en av föräd

laren definierad korsning mellan två enkla hybrider. 

e) Trevägshybrid: första generationen av en av föräd
laren definierad korsning mellan en inavlad linje 

oeh en enkelhybrid. 
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f) "Top cross"-hybrid: första generationen av en av 

förädlaren definierad korsning mellan en inavlad 
linje eller en enkelhybrid och en populationssort 

g) Populationskorsning: första generationen av en av 

frdlaren definierad korsning mellan odlingsmaterial 
från basutsäde av två populationssorter. 

C. Basutsäde (havre, kom, ris, vete, speltvete, råg): utsäde 

a) som har framställts under förädlarens ansvar i 
enlighet med vedertagen praxis för upprätthållande 

av sorten, 

b) som är avsett för framställning av utsäde, antingen 
av kategorin "certifikatutsäde" eller av kategorierna 

"certifikatutsäde, första generationen" eller "certifi

katutsäde, andra generationen", 

c) som, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4.1 
a, uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för basut

säde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp

fylla ovannämnda villkor. 

D. Basutsäde (majs): 

l. Basutsäde av populationssorter: utsäde 

a) som har framställts under förädlarens ansvar i 
enlighet med vedertagen praxis för upprätthål

lande av sorten, 

b) som är avsett för framställning av utsäde av 

denna sort av kategorin "certifikatutsäde", eller 

av "top cross"-hybrider eller populationskors
ningar, 

c) som, med förbehåll för bestämmelserna i 

artikel 4, uppfyller villkoren i bilagorna l och 

2 för basutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits 

uppfylla ovannämnda villkor. 

2. Basutsäde av inavlade linjer: utsäde 

a) som, med förbehåll för bestämmelserna i 
artikel 4, uppfyller villkoren i bilagorna l och 

4 för b;l!lltsäde, och 

b) som vid officiell undersökning har befunnits 
uppfylla ovannämnda villkor. 

E. 

F. 

3. Basutsäde av enkelhybrider: utsäde 

a) som är avsett för framställning av utsäde av 
dubbelhybrider, trevgshybrider eller "top 
cross"-hybrider, 

b) som, med förbehåll för bestmmelsema i artikel 

4, uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för 
basutsäde, och 

c) som vid officiell undersökning har befunnits 

uppfylla ovannämnda villkor. 

Certifikatutsäde (råg. majs): utsäde 

a) som härstammar direkt från basutsäde, 

b) som är avsett för andra ändamål än framställning av 
utsäde av stråsäd, 

c) som, med förbehåll för bestämmelserna i artikel4.1 
b och 2, upp fy Ile r villkoren i bilagorna l och 2 för 
certifikatutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp

fylla ovannämnda villkor. 

Certifikatutsäde av första generationen (havre, kom, ris, 
vete, speltvete): utsäde 

a) som härstammar direkt från utsäde av en viss sort, 

b) som är avsett antingen för framställning av utsäde 
av kategorin "certifikatutsäde, andra generationen", 
eller för andra ändamål än framställning av utsäde 
av stråsäd, 

c) som uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för 
certifikatutsäde av första generationen, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

G. Certifikatutsäde av andra generationen (havre, kom, ris, 
vete, speltvete): utsäde 

a) som härstammar direkt från basutsäde eller från 

certifikatutsäde av första generationen av en viss 
sort, 

b) som är avsett för andra ändamål än framställning av 
utsäde av stråsäd, 

c) som uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för 
certifikatutsäde av andra generationen, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp-
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H. 

2. 

l. 

fylla ovannämnda villkor. 

Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas 

a) av statliga myndigheter, eller 

b) av juridisk person som agerar med statligt ansvar, 

oavsett om allmänrättsliga eller civilrättsliga prin

ciper tillämpas, eller 

c) av fysisk person som vederbörligen blivit edsvuren 

för detta ändamål, vad beträffar underordnad verk

samhet som skall ske under statlig kontroll, förutsatt 

att sådana personer som anges under b) och c) inte 

drar någon egen fördel av sådana åtgärder. 

Medlemsstatema får: 

a) inkludera flera generationer i kategorin basutsäde 

och underindela denna kategori efter generation, 

b) anta bestämmelser om att officiell undersökning av 

grobarhet och renhet inte utförs på alla partier i 

samband med certifiering, såvida det inte råder 

tvivel om att villkoren i bilaga 2 i dessa hänseenden 

har upp fy lits. 

Artikel 3 

Medlemsstatema skall anta bestmmelser om att utsäde av 

stråsäd inte får släppas ut på marknaden, såvida utsädet inte 

har certilierats officiellt som "basutsäde", "certifikatutsäde", 

"certifikatutsäde, första generationen" eller "certifikatutsäde, 

andra generationen" samt uppfyller villkoren i bilaga 2. 

2. För certifiering och utsläppande på marknaden skall 

medlemsstaterna fastställa högsta tillåtna vattenhalt hos 

basutsäde och certifikatutsäde av samtliga slag. 

3. Medlemsstatema skall se till att de officiella undersök

ningarna utförs i enlighet med vid tillfället gällande internatio

nella metoder, i den mån sådana finns. 

4. Medlemsstaterna får anta bestmmelser om undantag från 

bestämmelserna i l och 2: 

a) 

b) 

för förädlat utsäde av generationer som föregår basutsä

de, 

för provning eller för forskningsändamål, 

c) för urvalsarbete, 

d) för utsädesråvara, förutsatt att varans äkthet är säkerställd. 

Artikel 4 

l. Medlemsstatema får dock, genom undantag från 
bestämmelserna i artikel 3, tillåta: 

a) 

b) 

officiell certiliering och utsläppande på marknaden av 

basutsäde som inte uppfyller villkoren i bilaga 2 av

seende grobarhet. För detta ändamål skall alla nödvändi

ga åtgärder vidtas för att se till att leverantören garante

rar en viss grobarhet, vilken för utsläppandel på mar

knaden skall anges på särskilt märke försett med 

leverantörens namn och adress samt utsädespartiets 

referensnummer. 

officiell certifiering och utsläppande på marknaden till 

köpare i första handelsledet av utsäde av kategorierna 

"basutsäde" eller "certifikatutsäde", i syfte att snabbt 

tillhandahålla utsäde av majs, trots att den officiella 

grobarhetskontrollen enligt villkoren i bilaga 2 inte 

slutförts. Certifiering skall medges endast om en preli

minär analysrapport om utsädet inges och förste motta

gares namn och adress anges. Alla nödvändiga åtgärder 

skall vidtas för att se till att leverantören garanterar den 

grobarhet som anges i den preliminära rapporten. Denna 

grobarhet skall för utsläppandel på marknaden anges på 

ett särskilt märke försett med leverantörens namn och 

adress samt utsädespartiets referensnummer. 

Des.~a bestämmelser skall inte gälla för utsäde som importeras 

från länder utanför gemenskapen, med undantag av vad som i 

övrigt anges i artikel 15 om uppförökning utanför gemenska

pen. 

2. Medlemsstat får beträffande majsutsäde snka mini-

mikravet för grobarhet enligt bilaga 2 till 85%. 

Artikel 5 

Medlemsstaterna får, med avseende på villkoren i bilagorna 

l och 2, införa ytterligare eller mer strikta krav för certifiering 

av utsäde som framställts i det egna territoriet. 

Artikel 6 

l. Vaije medlemsstat skall sammanställa en lista över de 

sorter av stråsäd som godkänts officiellt för certifiering i det 

egna territoriet. 
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2. En sort skall godkännas för certifiering endast om det 

genom officiella eller officiellt övervakade odlingsförsök eller 
andra undersökningar som utförts under två på varandra 
följande år, och beträffande dg och populationssorter av majs, 
under tre på varandra följande år, fastställts: 

a) 

b) 

c) 

för havre, korn, ris, vete och speltvete, att sorten är 
tillräckligt enhetlig och stabil. listan skall ange de 
huvudsakliga morfologiska eller fysiologiska karaktärer 
genom vilka sorten kan identifieras. 

för råg och populationssorter av majs, att sorten är 

tillräckligt enhetlig och stabil. listan skall ange de 
huvudsakliga morfologiska eller fysiologiska karaktärer 
genom vilka plantor av olika sorter som härstammar 
direkt från utsäde av kategorin "certifikatutsäde" kan 

skiljas från varandra. 

för hybridsorter av majs, att de inavlade linjerna är 
tillräckligt enhetliga och stabila samt att sorten är ett 
resultat av korsningar som har definierats av förädlaren. 
listan skall ange de huvudsakliga morfologiska eller 
fysiologiska karaktrer genom vilka plantor av olika 
sorter som härstammar direkt från utsäde av kategorin 
"certifikatutsäde" kan skiljas från varandra. Om certifie
ring som basutsäde begärs av de ingående komponenter
na i hybrider, syntetiska sorter eller liknande, skall 
komponenternas huvudsakliga morfologiska eller fysio
logiska karaktrer anges. 

3. För hybrider och syntetiska sorter skall de myndigheter 
som ansvarar för godknnande och certifiering informeras om 
de ingående komponenterna. Medlemsstaterna skall se till att 
resultaten från undersökningen och beskrivningen av kompo
nenterna behandlas konfidentiellt, om förädlaren begär detta. 

4. Godkända sorter skall kontrolleras officiellt med regel-
bundna intervall. Om något av villkoren för godkännande för 
certifiering inte längre uppfylls skall godkännandet återkallas 
och sorten strykas ur listan. Om en eller flera sekundära 
karaktärer hos en populationssort av råg eller majs har 
förändrats skall beskrivningen i listan omgående ändras. 

5. Dessa listor och eventuella förändringar av dem skall 
omedelbart skickas till kommissionen som skall vidarebefordra 

dem till övriga medlemsstater. 

Artikel 7 

l. För sortkontroll och kontroll av inavlade majslinjer samt 
för undersökning av utsäde för certifiering skall medlemssta
terna ombesörja att officiella prov tas ut enligt givna metoder. 

2. För undersökning av utsäde för certifiering skall prov tas 
från homogena partier. Högsta vikt för ett parti och lägsta 
provvikt anges i bilaga 3. 

Artikel 8 

l. Medlemsstatema skall kräva att basutsäde och certifika
tutsäde av samtliga slag endast släpps ut på marknaden i 
tillräckligt homogena partier och i förseglade behållare med 
plomberingsanordning och märkning, såsom föreskrivs i 
artiklarna 9 och 10. 

2. För utsläppande på marknaden av små kvantiteter till 
den slutlige konsumenten får medlemsstaterna anta bestäm
melser om undantag från bestämmelserna i l vad beträffar 
förpackning, plombering och märkning. 

Artikel 9 

l. Medlemsstatema skall kräva att förpackningar med 
basutsäde och certifikatutsäde av samtliga slag plomberas 
officiellt på sådant sätt att plomberingen skadas och inte kan 
anbringas på nytt när förpackningen öppnats. 

2. Förpackningar iar inte omplomberas, annat än genom 
officiell plombering. Om förpackningar omplomberas, skall 
detta samt ansvarig myndighet och datum för oroplombering 
anges på det märke som krävs enligt artikel 10.1. 

Artikel 10 

l. Medlemsstatema skall kräva att förpackningar med 
basutsäde och certifikatutsäde av samtliga slag: 

a) märks på utsidan med officiellt märke på något av de 
officiella språken i gemenskapen, såsom anges i bilaga 
4. Märket skall anbringas tillsammans med den officiella 
plomberingen. Märkets fårg skall vara vit för basutsäde, 
blå för certifikatutsäde och certifikatutsäde av första 
generationen, samt röd för certifikatutsäde av andra 
generationen. För utsläppande på marknaden i andra 
medlemsstater skall märket innehålla uppgift om datum 
för den officiella plomberingen. Om, såsom förutses i 
artikel 4.1 a och 2, basutsädet eller majsutsädet inte 
uppfyller villkoren i bilaga 2 med avseende på grobarhet 

skall detta anges på märket. 
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b) innehåller ett officiellt dokument i samma färg och med 
samma uppgifter som de som skall finnas på märket 
enligt bilaga 4. Detta dokument är inte nödvändigt om 
uppgifterna är outplånligen tryckta på behållaren. 

2. Medlemsstatema får: 

a) i samtliga fall kräva att datum för den officiella 
plomberingen anges på märket. 

b) anta bestämmelser om undantag för små förpackningar 
från bestämmelserna i punkt l. 

Artikel 11 

Detta direktiv skall inte på verka medlemsstaternas rätt att, 
även i andra fall än de som anges i artikel 4, kräva att 
behållare med basutsäde eller certifikatutsäde av samtliga slag 
skall vara försedda med leverantörens märke, om utsädet skall 
släppas ut på marknaden i det egna territoriet. Detta gäller 
oavsett om utsädet har framställts i det egna territoriet eller 
importerats. 

Artikel 12 

Medlemsstatema skall krva att varje form av kemisk behand
ling av basutsäde eller av samtliga slag av certifikatutsäde 
anges antingen på det officiella märket eller på leverantörens 
märke samt på behållaren eller inuti denna. 

Artikel 13 

l. Medlemsstatema får tillåta utsläppande på marknaden av 
blandningar av utsäde av olika stråsädesarter, förutsatt att 
blandningens olika beståndsdelar var för sig uppfyller tillämp
liga krav för utsläppande på marknaden. 

2. Bestämmelserna i artikel 8, 9 och 11, liksom de i artikel 
10, skall gälla, förutom att det märke som används för frö
blandningar skall vara grönt. 

Artikell4 

l. Medlemsstaterna skall se till att varken basutsäde eller 
certifikatutsäde av samtliga slag som certifierats officiellt och 
vars behållare märkts och plomberats officiellt enligt detta 
direktiv, blir föremål för några begränsningar av utsläppaodet 
på marknaden vad beträffar egenskaper, undersökningsför
faranden, märkning eller plombering, utöver de som fastställs 
i detta direktiv. 

2. 

a) 

Medlemsstatema får: 

begränsa utsläppaodet på marknaden av ceritifikatutsäde 
av havre, kom, ris, vete eller speltvete till endast första 

generationen, 

b) till dess en gemensam sortlista upprättats, vilket skall 
ske senast den l januari 1970, begränsa utsläppaodet på 
marknaden av utsäde av stråsäd till sådana sorter som 
tagits in i en nationelllista på grundval av odlingsvärdet 
i det egna territoriet. Villkoren för införande i listan 
skall vara de samma för sorter som kommer från andra 
medlemsstater som för inhemska sorter. 

Artikel15 

Medlemsstaterna skall anta bestmmelser om att utsäde av 
stråsäd som odlats direkt från basutsäde eller från certifikatut
säde av första generationen skall betraktas som certifikatutsäde 
eller certifikatutsäde av första eller andra generationen, oavsett 
om odlingen skett i land utanför gemenskapen eller i annan 
medlemsstat än där basutsädet eller certifikatutsädet av första 
generationen certifierats. Detta gäller under förutsättning att 
utsädesodlingen fållbesiktigats och godkänts enligt villkoren i 
bilaga l, samt om officiell undersökning har visat att villkoren 
i bilaga 2 för certifikatutsäde eller certifikatutsäde av första 
eller andra generationen uppfyllts. 

Artikel 16 

l. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från 
kommissionen avgöra om: 

a) sådan fältbesiktning i land utanför gemenskapen som 
avses i artikel 15 uppfyller villkoren i bilaga l, 

b) utsäde av stråsäd som skördats i ett land utanför gemen
skapen och för vilket lämnas samma garantier avseende 
egenskaper och äkthet samt arrangemangen för under
sökning, märkning och kontroll, är likvärdigt med basut
säde, certifikatutsäde eller certifikatutsäde av första eller 
andra generationen som skördats inom gemenskapen och 
som uppfyller villkoren i detta direktiv. 

2 Till dess rådet har fattat beslut enligt l skall det stå 
medlemsstaterna fritt att själva fatta sådana beslut. Denna rätt 
upphör den l juli 1969. 

Artikel17 

l. För att undanröja eventuella tillfålliga problem med den 
allmänna tillgången på basutsäde eller samtliga slag av certi
fikatutsäde som uppträder i en eller flera av medlemsstaterna 
och som inte kan lösas inom gemenskapen, skall kommis-
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sionen, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21, 
tillåta att en eller flera av medlemsstaterna, för en tidsperiod 
som beslutas av kommissionen, godkänner utsläppande på 
marknaden av utsäde av en kategori som uppfyller mindre 
strikta krav. 

2. För utsäde med angivet sortnamn eller inavlad linje skall 
det officiella märket vara det som föreskrivs för motsvarande 
kategori. I alla andra fall skall det vara mörkgult. Märket skall 
alltid ange att utsädet i fråga är av en kategori som uppfyller 
mindre strikta krav. 

Artikel 18 

Detta direktiv skall inte gälla för utsäde av stråsäd som visats 
vara avsett för export till länder utanför gemenskapen. 

Artikel19 

Medlemsstatema skall vid utsläppande på marknaden av utsäde 
av stråsäd vidta lämpliga åtgärder för att officiellt kontrollera, 
åtminstone genom stickprovskontroller, att utsädet uppfyller 
kraven i detta direktiv. 

Artikel 20 

l. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom 
gemenskapen för den årliga efterkontrollen av prov av 
basutsäde och certifikatutsäde av samtliga slag som tas vid 
stickprovskontroller. Dessa odlingar skall besiktigas av den 
kommille som åsyftas i artikel 21. 

2. Dessa järnförande kontroller skall, i en första etapp, 
användas för att harmonisera de tekniska metoderna för 
certifiering i syfte att erhålla likvärdiga resultat. Så snart detta 
syfte uppnåtts skall konfidentiella rapporter om hur de 
järnförande kontrollerna framskrider årligen inges till med
lemsstatema och kommissionen. Kommissionen skall i enlighet 
med det förfarande som fastställs i artikel 21 fastställa datum 
för första rapporten. 

3. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 21 vidta nödvändiga arrangemang för de 
järnförande kontrollerna. Utsäde av stråsäd som skördats 
länder utanför gemenskapen får ingå i jämförelserna. 

Artikel 21 

l. I de fall då det förfarande som fastställs i denna artikel 
skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet, antingen på 
eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlems
stat, till den ständiga kommitten för utsäde och uppföröknings
material för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk (nedan 
kallad "Kommitten") som inrättades genom rådets beslut av 
den 14 juni 19661

• 

1 EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2289/66. 

41 321232Q LIITE Pri. 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas 
enligt bestämmelser i fördragets artikel148.2. Ordföranden får 
inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag 
till åtgärder som skall antas. Kommitten skall yttra sig om 
dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med 
hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttranden skall antas med 
en majoritet av tolv röster. 

4. Kommissionen skall själv fatta beslut om åtgärder som 
skall genomföras omedelbart. Om dessa åtgärder inte har 
tillstyrkts av kommitten, skall kommissionen omedelbart 
meddela rådet detta. I sådant fall får kommissionen skjuta upp 
genomförandet av de åtgärder som den beslutat om i högst en 
månad från datum för meddelandet. Rådet får inom en månad 
fatta annat beslut med kvalificerad majoritet. 

Artikel 22 

Med undantag för vad som föreskrivs i bilaga 2.2 beträffande 
toleranser avseende skadliga organismer skall detta direktiv 
inte hindra tillämpningen av de bestämmelser i nationell 
lagstiftning som är berättigade av skäl som rör skydd av 
människors, djurs eller växters hälsa och liv eller skydd av 
industriell och kommersiell egendom. 

Artikel 23 

Medlemsstaterna skall senast den l juli 1968 stta i kraft de 
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
bestämmelserna i artikel 14.1, och senast den l juli 1969 de 
som är nödvändiga för att följa övriga bestämmelser i detta 
direktiv samt bilagorna till detta. De skall omedelbart underrita 
kommissionen om detta. 

Artikel 24 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utf"ardat i Bryssel den 14 juni 1966. 

Pd rddets vägnor 

P. WERNER 

Ordförande 
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BILAGA l 

Krav pi utsädesodling rör certiDering av skörden 

l. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet Detta krav skall pi motsvarande sätt 
gälla för inavlade linjer av majs. 

2 Åtminstone följande antal officiella fältbesiktningar skall utföras: 

A För havre, kom, ris, vete, spettvete och rlg l 

B. För majs, under blomningsssongen 

a) Populationssorter l 

b) För produktion av certifikatutsäde av hybridsorter 3 

c) För produktion av basutsäde av enkelhybrider 4 

d) !navlade linjer 4 

3. Fältet skall vara i sldant skick och grödan i ett sldant utvecklingsstadium att fullgod kontroll 
är möJlig av sortäkthet, sortrenhet och sundhetstilistlod samt, beträffande majs, de inavlade 
linjernas äkthet, renhet och bansterilitet vid produktion av utsäde av hybridsorter. 

4. För rllg och majs skall minsta avstllnd frln angränsande grödor av andra sorter eller inavlade 
linjer av samma art samt frlln grödor av samma sort eller inavlade linjer som inte uppfyller 
kraven pi renhet för produktion av utsäde av samma kategori vara följande: 

a) Majs 
b) Råg 

Basutside 

200m 
300m 

Certiflkatulsiide 

200m 
250m 

Dessa avstllnd behöver inte iakttas om det finns tillräckligt skydd mot oönskad pollinering. 

5. sjukdomar som kan försämra utsädets användbarhet, särskilt Ustilagineae, skall blilias pi 
lägsta möjliga nivl. 

6. Särskilda krav för majs: 

A Antalsprocenten plantor med typiska avvikelser flr inte överstiga: 

a) För basutsäde 

b) För produktion av certifikatutsäde av hybridsorter 

c) För produktion av utsäde av populationssorter 

0,1 

0,2 

0,5 

B. Beträffande bansterilitet vid produktion av utsäde av hybridsorter skall andelen 
honplantor som med säkerhet gett ifrln sig pollen inte överstiga l% vid nlgon officiell 
fältbesiktning och inte överstiga 2% vid samtliga utlarda fältbesiktningar. 

C. Vid produktion av hybridsorter skall alla föråldraplantor blomma med tillräcklig 
samtidighet. 

41 321232Q LIITE Sek. 
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BILAGA 2 

VIDkor som skall uppfyllas av utsädet 

1. Utsädet skall ha godtagbar sortkthet och sortrenhet Detta krav skall ven gälla för inavlade majslinjer. 

2 sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall hällas p! lägsta möjliga nivl För certifikatutsäde skall tv! bitar eller 
fragment av Claviceps purpurea per 500 g tolereras. 

3. A Utsädet skall också uppfylla följande villkor: 

Analytisk renhet 

Högsta inblandning av flOD av andra växtarter (antal flOD per 
Lägsta Lägsta grobar- Lägsta analy- 500 gram) 

Arter Kategori sortrenbet bet (% av rent tiska renhets-
(%) frö) grad (vikt-%) 

Totalt Andra arter Andra växtarter 
av strlsid 

a) Havre aa) Basutsäde 99,9 85 98 4 1 3, inklusive 
Kom 1 av Rnphanus raphani-
Vete strum eller Agrostemma 
Speltvete githago, 

O av Avena fatua, Avena 
sterilis, Avena ludoviciana 
eller Lolium temulentum 

bb) Certifi- 99,7 85 98 10 5 7, inklusive 
katutsäde, 3 av Rnphanus raphani-
första strum eller Agrostemma 
genera- githago, 
tionen O av Avena fatua, Avena 

sterilis, Avena ludoviciana 
eller Lolium temulentum 

cc) Certifika- 99 85 98 10 5 7, inklusive 
!utsäde, 3 av Rnphanus raphani-
andra strum eller Agrostemma 
generatio- githago, 
nen O av Avena fatua, Avena 

sterilis, Avena ludoviciana 
eller Lolium temulentum 

b) Ris aa) Basutsäde 99,9 80 98 4 1 rött frö 1 av Panicum 

bb) Certifika- 99,7 80 98 lO 2 röda 3 av Panicum 
tut säde, frön 
första 
generatio-
nen 

cc) Certifikat 99 80 98 10 3 röda 3 av Panicum 
utsäde, frön 
andra 
generatio-
nen 
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Analytisk renhet 

Högsta inblandning av fröo av andra vUlarter (antal fröo per 
Ugsta Ugsta grobar- Ugsta analy- 500 gram) 

Arter Kategori sortrenbet bet (% av rent tiska renhets-
(%) frö) grad (vikt-%) 

Totalt Andra arter Andra vUlarter 
av strlsld 

c) Rlg aa) Basutsäde 85 98 4 l 3, inklusive 
l av Raphanus raphani-
strum eller Agrostemma 
githago, 
O av Avena fatl/4, Avena 
sterilis, Avena ludoviciana 
eller Lolium temulentum 

bb) Certifi- 85 98 lO 5 7, inklusive 
kalutsäde 3 av Rapilanus raphani-

strum eller Agrostemma 
githago, 
O av Avena fatl/4, Avena 
sterilis, Avena ludoviciana 
eller Lolium temulentum 

d) Majs aa) Basutsäde 90 98 o 

bb) Certifika- 90 98 o 
tutsäde av 
hybridsar 
ter 

cc) Certifikat 90 98 o 
utsäde av 
popula-
lionssorter 

B. Uppfyllande av kraven på lägsta sortäkthet skall framförallt kontrolleras genom fåltbesiktning. 

BILAGA 3 

Högsta vikt för utsädesparti: 20 ton 

Lägsta provvikt: l 000 gram 
250 gram för inavlade linjer av majs 
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BILAGA 4 

Etikett 

A Obligatoriska uppgifter 

a) För basutsäde och certifikatutsäde: 

l. "Utsäde certifiera! i enlighet med Europeiska ekonomiska gemenskapens regler. • 

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat. 

3. Partiets referensnummer. 

4. Art. 

5. Sort eller inavlad linje av majs. 

6. Kategori. 

7. Produktionsland. 

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt. 

9. För hybridsorter av majs: ordet "hybrid". 

b) För utsädesblandningar: 

l. "Blandning 
(arter) 

2. Ansvarig plomberingsmyndigbet och medlemsstat. 

3. Partiets referensnummer. 

4. Art, kategori, sort, produktionsland samt ingående beståndsdelars viktsandelar. 

5. Deldarerad netto- eller bruttovikt. 

B. Minimimdtt 

110 mm x 67 mm. 
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

UÅDETS DIREKTIV 
av den 18 fcbnmrl 1969 

om ändring av rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utslliJ>pande pA 
marknaden av utsiidc uv stråslid 

( 69/60/EEG) 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAI'ENS RÅD liAR ANTAGfl' DETTA DIREKTIV, 

Nr L 48/1 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande, och 

med beaktande av följande: 

Vissa bestämmelser i rådets direktiv av den 14 juni 1966' om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd bör ändras. 

Det är lämpligt att förstärka de preliminära åtgärderna samt all tillåta att utsäde av generationer som föregår basutsäde används. 

Det är nödvändigt att ta in en ny an av stråsäd i direktivet och fastställa minimikrav för denna. 

Om vissa utsädesarter inte normalt framställs eller släpps ut på marknaden i en medlemsstats territorium skall bestämmelser antas, 

EGT nr C 108, 19.10.1968, s. 30. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66. 
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enligt det förfarande som antagits av den stämliga kommillen om utsäde och uppförökningsmaterial för lantbruk, trädg5rdsnäring och 
skogsbruk, som frikallar denna stat från skyldigheten att tillämpa detta direktiv på arten ifråga. 

För utsäde som uppfyller mindre strikta krav skall vissa krav avseende märkning minskas och märkets färg ändras. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel I 

Rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd skall ändras enligt följande artiklar: 

Artikel 2 

1. I artikel 2.1.A skall orden "Phalaris canariensis L. Canary grass•" läggas till efter orden "Oryza sativa L. Ris". 

2. Kommatecken och orden "canary grass*" skall läggas till efter orden "spällvcte, råg" i artikel 2.1.C samt efter orden "råg, majs" 
i artikel 2.1.E. 
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3. Artikel 2.l.E.a skall ersättas med följande: 

"a. som härstammar direkt från basutsäde eller, efter förädlarens önskemål, från utsäde av en generation som föregår basutsäde 
och som kan uppfylla och vid officiell undersökning har visats uppfylla villkoren i bilaga l och 2 för basutsäde," 

4. Artikel 2.l.F.a skall ersättas med följande: 

"a. som härstammar direkt från basutsäde eller, efter förädlarens önskemål, från utsäde av en generation som föregår basutsäde 
och som vid officiell undersökning har visats uppfylla villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde," 

5. Artikel 2.l.G.a skall ersättas med följande: 

"a. som härstammar direkt från basutsäde, från certifikatutsäde av första generationen eller, efter förädlarens önskemM, från utsäde 
av en generation som föregår basutsäde och som vid officiell undersökning har visats uppfylla villkoren i bilaga 1 och 2 för 
basutsäde," 

6. Följande stycke c) skall läggas till artikel 2.2: 

"c. under en övergångsperiod om högst tre år efter ikraftträdande av de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta 
direktiv, och genom undantag frän artikel punkt l.E, F och G, certifiera som certifikatutsäde sådant utsäde som härstammar direkt 
från utsäde som kontrollerats officiellt i en medlemsstat enligt det system som används vid den aktuella tidpunkten och för vilket 
lämnas samma garantier som för basutsäde som cenifierats i enlighet med principerna i detta direktiv. Denna bestämmelse skall 
också gälla för sådant certifikatutsäde av första generationen som åsyftas i punkt l.G." 

Artikel 3 

I artikel (oläsligt)• skall ordet "majs" utgå. 

Artikel 4 

I artikel 8.1. skall ordet "leveranser" ersättas med ordet "partier" . 
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Artikel 5 

Artikel 9.2 skall ersättas med följande: 

"2. Officiellt plomberade förpackningar får inte omplomberas, varken en eller flera gånger, annat än genom officiell plombering. 
Om förpackningar omplomberas, skall detta samt ansvarig myndighet och datum för senaste omplombering anges p1 det märke 
som krävs enligt artikel 10.1." 

Artikel 6 

Artikel 10.1.b skall ersätta~ med följande: 

"b. innehåller ett officiellt dokument i samma färg och med samma uppgifter som dc som skall finnas på märket enligt bilaga 
4.A.a.;l, 4 och 5. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligen tryckta på behållaren." 

Artikel 7 

Artikel 15 skall ersättas med följande: 

"Artikel 15 

1. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om au utsäde av stråsäd som odlats direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde 
av första generationen skall betraktas som ccrtifikatutsäde, oavsett om odlingen skett i land utanför gemenskapen eller i en annan 
medlemsstat än där basutsädet eller certifikatutsädet av första generationen certifierats. Detta gäller under förutsättning att 
utsädesodlingen fållbesiktigats och godkänts enligt bilaga 1, samt om officiell undersökning har visat att villkoren i bilaga 2 för 
certifikatutsäde uppfyllts. 

2 Punkt 1 skall likadeles gälla för eertificring av certifika!U!säde som odlats direkt från utsäde av en generation som föregår 
basutsäde och som kan uppfylla, och vid officiell undersökning har visats uppfylla, villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde.• 

Artikel 8 

Datumet i den sista meningen i artikel 16.2 skall ersättas med "l juli 1970". 

Artikel 9 

l artikel 17.2 skall ordet "mörkgul" ersäua~ med ordet "brun". 
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Artikel JO 

Följande artikel 23a skall läggas till: 

"Artikel 23a 

En medlemsstat få efter ansökan, som skall behandla~ enligt förfarandet i artikel 21, helt eller delvis frikallas från skyldigheten 
att tillämpa detta direktiv på vissa arter, om utsäde av dessa aner inte normalt framställs eller släpps ut på marknaden i dess 
territorium." 

Artikel 11 

I bilaga 1.2.A och 4 skall ett kommatecken och orden "canary grass•" läggas till efter ordet "råg". 

Artikel 12 

1. Andra meningen i bilaga 2.2 skall ersättas med följande: 

"I basutsäde får ett fragment• av Cl<1viceps pwpurea per 500 gram förekomma, och i certifikatutsäde får tre delar eller fragment• 
av C/aviceps purpurea per 500 gram förekomma." 

2. Siffran "5" i sjunde spalten i bilaga 2.3.A.a.bb och cc, samt i c.bb skall ersättas med siffran "7". 

3. Sjunde spalten i bilaga 2.3.A.b skall ändras på följande sätt: 

a) mot a: orden "l rött frö" skall ersättas med orden "2 röda frön". 

b) mot b: siffran "2" skall ersättas med siffran "5". 

c) mot c: siffran "3" skall ersättas med siffran "5". 

4. I bilaga 2.3.A.d.aa, sjätte spalten, skall orden "(i 250 g)" läggas till efter "0". 

5. Följande stycke e. skall läggas till bilaga 2.3.A: 

"e) Canary grass• aa) Dasutsäde 75 98 4 o A1-ena fatua, Avena 
sterilis 

bb) Certifikalulsiidc 75 98 10 5 A1•e.na /udm'icia1Ul 
eller Lolium temu-
lentum 
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6. Följande avsnitt C skall läggas till bilaga 2.3: 

"C. Särskilda villkor avseende högsta inblandning av frön av arterna Avena fawa, Avena 
sterilis, Avena l11doviciana och Loli11m temlllent11m:" 

Förekomst av ett frö av Avenila jat11a, Avena sterilis, Avena l11doviciana eller Lolium 
tenmlent11m i ett prov om 500 gram ska11 inte betraktas som en orenhet om ett andra prov 
är fritt fr~n Avena [at11a, Avena sterilis, Avena l11dovici<ma och Loli11m tenmlentum. • 

Artikel 13 

l. Texten i bilaga 4.A.a.l och 2 ska11 ersättas med följande: 

"1. "EEG:s regler och standarder." 

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller dessas initialer. 

2. Märken med dc uppgifter som krävs enligt bilaga 4.A.a.l till rådets direktiv av den 14 juni 1966 
om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd får användas, dock längst till den 30 juni 1970. 

Artikel 14 

Medlemsstaterna skall senast den l juli 1969 sätta i kraft dc lagar och andra författningar som krävs 
för att följa bestämmelserna i detta direktiv. De ska11 omedelbart underrätta kommissionen om detta. 

Artikel 15 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 18 februari 1969. 

På rcidets vägnar 

Ordförande 

J.l'. BUCHIH~ 

26.2.69 
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10.7.69 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 169/3 

RÅDETS DIREKTIV 

av den 30 juni 1969 

om utsläppande pA marknaden av utsäde av oUe- och spAnadsväxter 

(69!208/EEG) 

EUROPEISKA EKONOMJSKA GEMENSKAPENS RÅD 
HAR ANfAGIT DETIA DIREKTIV, 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala komminens 
yttrande, och 

med beaktande av följande: 

Produktionen av olje- och spånadsvä.~ter intar en viktig plats 
inom Europeiska ekonomiska gemenskapens lantbruk. 

Tillfredsställande resultat inom odling av olje- och spånads
växter är i stor utsträckning beroende av att lämpligt utsäde 
används. För detta ändamål har vissa medlemsstater begränsat 
utsläppandel pS ·marknaden av utsäde av vissa arter av dessa 

växtslag till utsäde av hög kvalitet. De har kunnat dra fördel 
av det systematiska växtförädlingsarbete som bedrivits under 
en längre tid och som har lett till utveckling av tillräckligt 
stabila oeb enhetliga sorter, vars egenskaper tyder pS att de 
kommer att bli av stort värde för avsedda ändamål. 

Högre produktivitet kommer att uppnås inom odlingen av olje
och spånadsväxter i gemenskapen om medlemsstaterna, vid val 

av vilka sorter som får släppas ut på marknaden, tillämpar 
enhetliga regler som är så strikta som möjligt. 

Det är dock endast försv.arligt att begränsa utsläppandel på 
marknaden till vissa sorter, om användaren kan vara säker på 
att erhålla utsäde av dessa. 

1 EGT nr C 108, 10.10.1%8, s. 30. 

För delta ändamål har vissa medlemsstater tillämpat eertifie
ringssystem för att säkerställa sortäkthet och sortrenhet genom 
officiell kontroll. 

Det är önskvärt att upprätta ett för gemenskapen enhetligt 
certifieringssystem, baserat på den erfarenhet som erhlllits 
genom tillämpningen av dessa system. 

Som generell regel skall gälla att utsäde av olje- och spl
nadwäxter får släppas ut pS marknaden endast efter officiell 
undersökning och eertifiering, i enlighet med eertifierings
reglerna, som basutsäde eller eertifikatutsäde. Valet av 
termerna "basutsäde" och "eertifikatutsäde" är grundat pS redan 
befintlig internationell terminologi. 

IlandelsuL'Iäde bör godkännas, eftersom det ännu inte har 
produceral~ antingen önskade sorter eller tillräckliga mängder 

utsäde av redan befintliga sorter för att motsvara gemenska
pens behov. Det är därför nödvändigt att för vissa släkten och 
arter godkänna utsäde av olje- och spånadsväxter av sorter 
som inte är namngivna, men som dock uppfyller kraven i alla 
andra avseenden. 

Mot bakgrund av dess ringa ekonomiska betydelse bör utsäde 
av olje- och spånadsväxter som inte släpps ut pS marknaden 
inte underka.~tas gemenskapens regler. Medlemsstatema får 
fortfarande ha rätt att tillämpa speciella bestämmelser pS 
sådant utsäde. 

Gemenskapens regler bör inte gälla för utsäde som visats vara 
avsett för export till länder utanför gemenskapen. 

För att förbättra såväl den genetiska kvaliteten pS utsäde av 
olje- och spånadsväxter inom gemenskapen som de yttre 
egenskaperna skall vissa krav fastställas för renhet och 
grobarhet. 
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Om utsäde av vissa arter normalt inte produceras eller släpps 

ut på marknaden i en medlemsstats territorium skall åtgärder 

vidtas för att frikalla medlemsstaten från skyldigheten att 

tillämpa detta direktiv på arterna i fråga, i enligbet med det 

förfarande som antagits av ständiga kommitten för utsäde och 

uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och 

skogsbruk. 

För att man skall kunna fastställa ett utsädespartis identitet 

måste gemenskapen upprätta regler för packning, provtagning, 

plombering och märkning. Märkena skall för detta ändamål 

innehålla sådana uppgifter som krävs såväl för den officiella 

kontrollen som för informationen till användaren, och skall 

klart visa att eertifieringen av de olika kategorierna av certifie

ra! utsäde gjorts på gemenskapsnivå. 

För att se till att de krav som avser utsädets kvalitet uppfylls 

och de bestämmelser som säkerställer dess äkthet följs vid 

utsläppande på marknaden, skall medlemsstaterna anta 

bestämmelser om lämpliga kontrollåtgärder. 

Utsäde som uppfyller dessa krav skall inte underkastas några 

andra begränsningar vad beträffar utsläppandel på marknaden 

än de som föreskrivs i gemenskapens regler. Detta gäller under 

förutsättning att det inte hindrar tillämpningen av fördragets 

artikel 36. 

I en första etapp, till dess en gemensam sortlista bar samman

ställts, skall bland tillåtna begränsningar särskilt ingå med

lemsstaternas rätt att begränsa utsläppandel på marknaden till 

utsäde av sorter med högt odlingsvärde i det egna territoriet. 

Utsäde som uppförökats i ett annat land från basutsäde som 

eertifierats i en medlems.~tat skall, med förbehåll för vissa 

villkor, betraktas som likvärdigt med utsäde som uppförökats 

i den berörda medlemsstaten. 

Å andra sidan skall bestämmelser för att tillåta utsläppande på 

marknaden i gemenskapen av utsäde av olje- och spånadsväx

ter som skördats i ett land utanför gemenskapen antas endast 

under förutsättning att samma garantier kan lämnas för sådant 

utsäde som för utsäde som officiellt undersökts och eertifierats 

inom gemenskapen och som uppfyller gemenskapens krav. 

Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifiera! 

utsäde av de olika kategorierna av olje- och spånadsväxter 

eller handelsutsäde skall utsäde som uppfyller mindre strikta 

krav tillfälligtvis få släppas ut på marknaden. 

För att harmonisera de tekniska metoder som tillämpas i de 

olika medlemsstaterna vid eertifiering, och för att möjliggöra 

framtida jämförelser mellan utsäde som ccrtifierats inom 

gemenskapen och utsäde som kommer från länder utanför 

gemenskapen skall kontrollodlingar anläggas i medlemsstaterna 

för att möjliggöra årlig efterkontroll av utsäde av de olika 

kategorierna av "certifiera! utsäde". 

Kommissionen skall uppdras att vidta vissa åtgärder för 

tillämpningen av detta direktiv. För att underlätta genomföran

det av de föreslagna åtgärderna skall ett förfarande antas för 

upprättande av nära samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen, inom den ständiga kommitten för utsäde och 

uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och 

skogsbruk. 

HÄRIGENOM FÖRESKRJVS FÖUANDE. 

Artikel l 

Detta direktiv skall gälla för utsäde av olje- och spånadsväxter 

som släpps ut på marknaden i gemenskapen och är avsett för 
lantbruksändamål men ej för användning som prydnadsväxter. 

1. 

A. 

B. 

Artikel 2 

J detta direktiv skall följande definitioner tillämpas: 

Olje- och spånadsväxter: växter av följande släkten och 

arter: 

Arachis hypogaea L Jordnöt 
Brassica campestris L ssp. Rybs 

o/eifera (Metzg.) Sinsk. 

Brassica jrmcea L Sareptasenap 

Brassica napus L ssp. Raps 
oleifera (Metzg.) Sinsk. 

Brassica nigra (L) Svartsenap 
W. Koch 

emmabis sativa L Hampa 

Camm carvi L Kummin 

Gossypium sp. Bomull 

llelianthus annrws L Solros 

Lim1m r1sitatissimum L Spånadslin, 

oljelin 

Papaver somnifemm L Vallmo 

Ricinlis commrmis L Ricin 

Sesam11m orientale (L) Sesam 
Sinapis alba (l.) Vitsenap 

Sour hispida (l.) Sojaböna 

Basutsäde: utsäde 

a) som bar framställts under förädlarens ansvar i 
enligbet med vedertagen praxis för upprättbillande 

av sorten, 



369L0208/S 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 317 

b) som är avsett för framställning av utsäde av kate
gorin "certifikatutsäde" eller av kategorierna "certi
fikatutsäde, första generationen" eller "certifikatut
säde, andra generationen", 

c) som, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4, 
uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för basutsä
de, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

C. Certifikatutsäde: (rybs, sareptasenap, raps, hampa, 
svartsenap, kummin, bomull, solros, vallmo, vitsenap): 
utsäde 

a) som härstammar direkt från basutsäde eller, efter 
förädlarens önskemål, från utsäde av en generation 
som föregår basutsäde och som kan uppfylla och 
vid officiell undersökning har befunnits uppfylla 
villkoren i bilaga l och 2 för basutsäde, 

b) som är avsett för andra ändamål än produktion av 
utsäde av o l j e- och spånadsväxter, 

c) som, med förbeMU för bestämmelserna i artikel 4, 
uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för certifika
tutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

D. Certifikatutsäde, första generationen: (jordnöt, spånads
lin, oljelin, sesam, sojaböna): utsäde 

E. 

a) som härstammar direkt från basutsäde eller, efter 
förädlarens önskemål, från utsäde av en generation 
som föregår basutsäde och som kan uppfylla och 
vid officiell undersökning har befunnits uppfylla 
villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde, 

b) som är avsett antingen för produktion av utsäde av 
kategorin "certifikatutsäde, andra generationen" eller 
för andra ändamål än produktion av utsäde av olje
och spånadsväxter, 

c) som uppfyller villkoren bilagorna 1 och 2 för 
certifikatutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

Certifikatutsäde, andra generationen: (jordnöt, spånads
lin, oljelin, sesam, soja): utsäde 

a) som härstammar direkt från basutsäde eller, från 
certifikatutsäde av första generationen eller, efter 
förädlarens önskemål, från utsäde av en generation 
som föregår basutsäde och som kan uppfylla och 
vid officiell undersökning har befunnits uppfylla 
villkoren i bilaga 1 och 2 för basutsäde, 

b) som är avsett för andra ändamål än produktion av 
utsäde av olje- och spånadsväxter, 

F. 

c) som uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för 
certifikatutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

Certifikatutsäde, tredje generationen: (spånadslin, 
oljelin): utsäde 

a) som härstammar direkt från basutsäde, från certifi
katutsäde av första eller andra generationen eller, 
efter förädlarens önskemål, från utsäde av en 
generation som föregår basutsäde och som kan 
uppfylla och vid officiell undersökning har be
funnits uppfylla villkoren i bilaga l och 2 för 
basutsäde, 

b) som är avsett för andra ändamål än produktion av 
utsäde av olje- och spånadsväxter, 

c) som uppfyller villkoren i bilagorna l och 2 för 
certifikatutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

G. Handelsutsäde: utsäde 

a) som kan identifieras såsom tillhörande en art, 

b) som, med förbeh511 för bestämmelserna i artikel4.b, 
uppfyller villkoren i bilaga 2 för handelsutsäde, och 

c) som vid officiell undersökning har befunnits upp
fylla ovannämnda villkor. 

H. Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas 

a) av statliga myndigheter, eller 

b) av juridisk person som agerar med statligt ansvar, 
oavsett om allmänrättsliga eller civilrättsliga prin
ciper tillämpas, eller 

c) av fysisk person som vederbörligen blivit edsvuren 
för detta ändamål, vad beträffar underordnad verk
samhet som skall ske under statlig kontroll, 

förutsatt au sådana personer som anges under b. och c. inte 
drar någon egen fördel av sådana åtgärder. 

2. 

a) 

Medlemsstaterna får: 

under en övergångsperiod om högst tre år efter ikraft
trädande av de lagar och andra författningar som krävs 
fiir au följa detta direktiv, och genom undantag från 
artikel punkt l.C, D, E och F, certifiera som certifika
tutsäde sådant utsäde som härstammar direkt från utsäde 
som kontrollerats officiellt i en medlemsstat enligt det 
system som används vid den aktuella tidpunkten och för 
vilket lämnas samrna garantier som för basutsäde som 
ccrtifierats i enlighet med principerna i detta direktiv. 
Denna bestämmelse skall också gälla för sådant certifi-
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b) 

e) 

d) 

kalutsäde av första och, i förekommande fall, andra 
generationen som lsyftas i punkt l. E och F. 

medge flera generationer av utsäde av lin i kategorin 
basutsäde och underindela denna kategori efter genera
tion. 

under en övergångsperiod som utlöper senast den 30 juni 
1974 tillåta att certifikatutsäde av lin av tredje genera
tionen släpps ut på marknaden. I syfte att lösa eventuella 
problem med tillgången på utsäde av lin i en med
lemsstat får rådet, på förslag från kommissionen, förlän
ga denna period. 

med avseende på de officiella undersökningar för att 
kontrollera att det villkor som fastställs i bilaga 2.1.3.d 
för Brassica nap11s oleifera uppfylls, anta bestämmelser 
om att sådana inte skall utföras på alla partier i samband 
med eertifiering, såvida det inte rAder tvivel om huruvi
da detta villkor har upp fy lits. 

Artikel 3 

l. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att utsäde 
av 

Brassica campestris L ssp. oleifera (Mctzg.) Sinsk. 

Brassica nap11s L ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. 

Cannabis sativa L 

Carnm carvi L 

Gossypium-arter. 

Helianth11s anniii/s L 

Lin11m usitatissim11m L endast spånadslin 

inte får släppas ut p! marknaden, såvida det inte certifierats 
officiellt som "basutsädc" eller "eertifikatutsäde" och uppfyller 
villkoren i bilaga 2. 

2. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att utsäde 
av olje- och spånadsväxter av andra arter än de som räknas 
upp under l inte får släppas ut på marknaden, såvida inte 
utsädet eertifierats officiellt som "basutsäde" eller "eertifika
tutsäde", eller utgör handclsutsäde, och uppfyller dc villkor 
som fastställs i bilaga 2. 

3. Bestämmelser får antas, i enlighet det förfarande som 
fastställs i artikel 20, om att utsäde av olje- och spånadsväxter 
av andra arter än dc som räknas upp under l efter vissa an
givna datum inte får släppas ut på marknaden, såvida det inte 
eertifierats officiellt som "basutsäde" eller "eertifikatutsädc". 

4. Medlemsstaterna skall se till att officiella undersökningar 
utförs i enlighet med vid tillfallet gällande internationella 
metoder, i den mån sådana finn~. 

5. Medlemsstatema får anta bestämmelser om undantag 
från bestämmelsema i l och 2: 

a) för förädlat utsäde av generationer som föregår basutsä
de, 

b) för provning eller för forskningsändam!l, 

c) 

d) 

för urvalsarbete, 

för utsädesrå vara, förutsatt att varans äkthet är säker
ställd. 

Artikel 4 

Medlemsstatema får dock, genom undantag från bestämmel
serna i artikel 3, tillåta: 

a) 

b) 

officiell certifiering och utsläppande på marknaden av 
basutsäde som inte uppfyller villkoren i bilaga 2 av
seende grobarhet. I sådana fall skall alla nödvändiga 
åtgärder vidtas för att se till att leverantören garanterar 
en viss grobarhet som för utsläppandel på marknaden 
skall anges på ett särskilt märke försett med leverantör
ens namn och adress och utsädespartiets referensnum
mer. 

officiell certiliering eller godkännande och utsläppande 
på marknaden till köpare i första handelsledet av utsäde 
av kategorierna "basutsäde", "eertifikatutsäde" av 
samtliga slag eller "handelsutsäde", i syfte att snabbt 
tillhanda hålla utsäde, trots att den officiella grobar
hetskontrollen enligt villkoren i bilaga 2 inte slutförts. 
Certifiering eller godkännande skall medges endast om 
en preliminär analysrapport om utsädet inges och förste 
mottagares namn och adress anges. Alla nödvändiga 
åtgärder skall vidtas för att se till att leverantören 
garanterar den grobarhet som anges i den preliminära 
rapporten. Denna grobarhet skall för utsläppaodet på 
marknaden anges på ett särskilt inärke försett med 
leverantörens namn och adress samt utsädes partiets 
referensnummer. 

Dessa bestämmelser skall inte gälla för utsäde som importeras 
från länder utanför gemenskapen, med undantag av vad som i 
övrigt anges i artikel 14om uppförökning utanför gemenska
pen. 

Artikel 5 

Medlemsstaterna får, med avseende på villkoren i bilagorna l 
och 2, införa ytterligare eller mer strikta krav för undersökning 
och ecrtificring av handelsutsäde som framställts i det egna 
territoriet. 
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Artikel 6 

1. Varje medlemsstat skall sammanställa en lista över de 
sorter av olje- och spånadsväxter som godkänts officiellt för 
certniering i det egna territoriet. Listan skall ange de viktigaste 
morfologiska eller fysiologiska karaktärer genom vilka plantor 
av olika sorter som härstammar direkt från ut~äde av kategorin 

"certifikatutsäde" kan skiljas från varandra. 

2 För hybrider och syntetiska sorter skall de myndigheter 
som ansvarar för godkännande och certifiering informeras om 
de ingående komponenterna. Medlemsstaterna skall se till att 
resultaten från undersökningen och beskrivningen av kompo
nenterna behandlas konfidentiellt, om förädlaren begär detta. 

3. En sort skall godkännas för certifiering endast om det 
genom officiella eller officiellt övervakade odlingsförsök eller 
andra undersökningar fastställts att sorten är tillräckligt 
enhetlig och stabil. 

4. Godkända sorter skall kontrolleras officiellt med regel
bundna intervall. Om något av villkoren för godkännande för 
certifiering inte längre uppfylls skall godkännandet återkallas 

och sorten strykas ur listan. 

5. Dessa listor och eventuella förändringar av dem skall 
omedelbart skickas till kommissionen som skall vidarebefordra 
dem till övriga medlemsstater. 

Artikel 7 

1. För sortkontroll samt för undersökning av utsäde för 
certifiering eller handelsutsäde skall medlemsstaterna kräva att 
officiella prov tas ut enligt givna metoder. 

2. För undersökning av utsäde för certifiering och under
sökning av handelsutsäde skall prov tas från homogena partier. 
Högsta vikt för ett parti och lägsta provvikt anges i bilaga 3. 

Artikel 8 

1. Medlemsstaterna skall kräva att basutsäde, certifikatutsä
de och handelsutsäde endast släpps ut på marknaden i till
räckligt homogena partier och i förseglade beh!llare med 
plomberingsanordning och märkning, såsom föreskrivs i 
artiklarna 9 och 10. 

2. För utsläppande på marknaden av små kvantiteter till 
den slutlige konsumenten får medlemsstaterna anta bestäm
melser om undantag från bestämmelserna i 1 vad beträffar för
packning, plombering och märkning. 

42 321232Q LIITE Pri. 

Artikel 9 

l. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med 
basutsädc, certifikatutsäde av alla slag och handelsutsäde 
plomberas officiellt på sådant sätt att plomberingen skadas och 
inte kan anbringas på nytt när förpackningen öppnats. 

2. Officiellt plomberade förpackningar får inte omplombe
ras, varken en eller flera gånger, annat än genom officiell 
plombering. Om förpackningar omplomberas, skall detta samt 
ansvarig myndighet och datum för senaste oroplombering 

anges på det märke som krävs enligt artikel 10.1. 

Artikel lO 

l. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med 
basutsäde, certifikatutsäde av samtliga slag och handelsutsäde: 

a) 

b) 

märks på utsidan med officiellt märke på något av de 
officiella språken i gemenskapen, såsom anges i bilaga 
4. Märket skall anbringas tillsammans med den officiella 
plomberingen. Märkets färg skall vara vit för basutsäde, 
blå för certifikatutsäde av första generationen efter 

basutsäde, röd för certifikatutsäde av senare generationer 
efter basutsäde och brun för handelsutsäde. Om, såsom 
förutses i artikel 4.a, basutsädet inte uppfyller villkoren 
i bilaga 2 med avseende på grobarhet, skall detta anges 

på märket. 

innehåller ett officiellt dokument i samma fårg och med 
samma uppgifter som de som skall finnas på märket 

enligt bilaga 4.A.a.4, 5 och 6, samt de uppgifter som 
krävs för handelsutsäde enligt ',hl!, ,5' och 6. Detta 
dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är out
plånligen tryckta på behållaren. 

2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag för 
små förpackningar från bestämmelserna i punkt 1. 

3. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas rätt att 

kräva att utsäde av olje- och spånadsväxter ,som visas vara 
avsett för andra ändamål än lantbruksändamål inle iV:släppaS 
ut på marknaden, såvida detta inte anges på märket. 

Artikel Il 

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att även 
i andra fall än de som anges i artikel 4, kräva att behlllare 

med basutsäde, certifikatutsäde av samtliga slag eller handel
sutsäde skall vara försedda med leverantörens märke, om 
utsädet skall släppas ut på marknaden i det egna territoriet. 
Detta gäller oavsett om utsädet har framställts i det egna 
territoriet eller importerats. 
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Artikel 12 

Medlemsstaterna skall kläva att varje form av kemisk be

handling av basutsäde, certifikatutsäde av alla slag eller 

bandelsutsäde anges antingen på det officiella märket eller på 

leverantörens märke samt på beMilaren eller inuti denna. 

Artikel 13 

l. Medlemsstaterna skall se till att basut.'läde och certifika-

tutsäde av alla slag som certifierats officiellt och vars behållare 

märkts och plomberats officiellt enligt detta direktiv samt 

bandelsutsäde vars behållare märkts och plomberats officiellt 

enligt detta direktiv, blir föremål för några begränsningar av 

utsläppandel på marknaden vad beträffar egenskaper, under

sökningsförfaranden, märkning eller plombering, utöver de som 

slås fast i detta direktiv. 

2. Medlemsstaterna iar: 

a) 

b) 

besluta att utsäde av andra arter av olje- och spånads

växter än de som räknas upp i artikel 3.1 inte får släppas 

ut på marknaden efter vissa angivna datum, om de inte 

bar certifierats officiellt som "basutsäde" eller "certifika

tutsäde". Detta gäller under förutsättning att kommissio

nen inte bar antagit några bestämmelser enligt artikel 3.3 

som trätt i klaft. 

anta bestämmelser om bögsta godkända vattenbalt för 

utsläppande på marknaden, 

c) begränsa utsläppandel på marknaden av certifikatutsäde 

av olje- och spånadsväxter till utsäde av första genera

tionen, samt av lin till första eller andra generationen 

efter basutsäde, 

d) till dess en gemen~am sortlista upprättas begränsa ut

släppande! på marknaden av utsäde av olje- och spå

nadsväxter till sådana sorter som tagits in i en nationell 

lista på grundval av odling.wärdet i det egna territoriet. 

Villkoren för införande i listan skall vara de samma för 

sorter som kommer från andra medlemsstater som för 

inhemska sorter. 

Artikel 14 

1. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att utsäde 

av olje- och spånadsväxter som odlats direkt från basutsäde 

som certilierats i en medlemsstat och skördats i en annan 

medlemsstat eller i ett land utanför gemenskapen får certifieras 

i den stal som framställt basutsädet Detta gäller under förut

sättning att utsädesodlingen bar genomgått fållbesiktning enligt 

villkoren i bilaga l samt om officiell undersökning visat att 

villkoren i bilaga 2 för certifikatul~äde bar uppfyllts. 

2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om att punkt l 

också skall gälla för utsäde av olje- och spånadsväxter som 

odlats direkt från certifikatutsäde som certifierats i en med

lemsstat och skördats i en annan medlemsstat eller i ett land 

utanför gemen~kapen. 

3. Punkt l skalllikadeles gälla för certifiering av certifika

tutsäde som odlats direkt från utsäde av en generation som 

föregår basutsäde och som kan uppfylla och vid officiell 

undersökning bar befunnit.~ uppfylla villkoren i bilaga l och 2 
för basutsäde. 

Artikel 15 

l. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från 

kommissionen avgöra om: 

a) 

b) 

sådan fältbesiktning i land utanför gemenskapen som 

avses i artikel 14 uppfyller villkoren i bilaga l, 

utsäde av olje- och spånadsväxter som skördats i ett 

land utanför gemenskapen, och för vilket lämnas samma 

garantier avseende egenskaper och äkthet samt arrange

mangen för undersökning, märkning och kontroll, är 
likvärdigt med basutsäde, certifikatutsäde, certifikatutsä

de av första, andra eller tredje generationen eller ban

delsutsäde som skördats inom gemenskapen och som 

uppfyller klaven i detta direktiv. 

2. '111l dess rådet har fattat beslut enligt l skall det stå 
medlemsstaterna fritt att själva fatta sådana beslut. Denna rätt 

uppbör den l juli 1971. 

Artikel 16 

l. För att undanröja eventuella tillfälliga problem med den 

allmänna tillgången på basutsäde, certifikatutsäde av samtliga 

slag eller bandelsutsäde som uppträder i en eller flera av 

medlemsstaterna och som inte kan lösas inom gemenskapen, 

får en eller flera medlemsstater, i enlighet med det förfarande 

som fa.~tställs i artikel 20, under en specificerad tidsperiod 

godkänna utsläppande på marknaden av utsäde av en kategori 

som uppfyller mindre strikta klav. 

2. För utsäde med angivet sortnamn skall det officiella 

märket vara det som föresklivs för motsvarande kategori. I alla 

andra fall skall det vara det som föresklivs för bandelsutsäde. 

Märket .~kall alltid ange att utsädet i fråga är av en kategori 

som uppfyller mindre strikta klav. 

42 321232Q LIITE Sek. 
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Artikel17 

Detta direktiv skall inte gälla för utsäde av olje- och spå
nadsväxter som visats vara avsett för export tillländer ulanför 
gemenskapen. 

Artikel18 

Medlemsstaterna skall vid utsläppande på marknaden av utsäde 
av olje- och spånadsväxler vidta lämpliga åtgärder för att 
officiellt kontrollera, åtminstone genom stickprovskontroller, 
att utsädet uppfyller kraven i detta direktiv. 

Artikel 19 

l. Gemensamma kontrollodlingar av olje- och spånadsväx
ter skall genomföras inom gemenskapen för den årliga efter
kontrollen av utsädesprov av basutsäde och certifikatutsäde av 
samtliga slag som tas vid stickprovskontroller. Dessa odlingar 
skall besiktigas av den kommine som åsyftas i artikel 20. 

2. Dessa jämförande kontroller skall, i en första etapp, 
användas för att harmonisera de tekniska metoderna för 
certifiering i syfte att få likvärdiga resultat. Så snart detta syfte 
uppnåtts skall konfidentiella rapporter om hur de jämförande 
kontrollerna framskrider årligen inges till medlemsstaterna och 
kommissionen. Datum för första rapporten skall fastställas i 
enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20. 

3. Arrangemangen för genomförande av de jämförande 
kontrollerna skall antas i enlighet med det förfarande som fast
ställs i artikel 20. Utsäde av olje- och spånadsväxter som 
skördats i länder utanför gemenskapen Ur ingå i jämförelserna. 

Artikel 20 

1. I de fall då det förfarande som fastställs i denna artikel 
skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet, antingen på 
eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en med
lemsstat, till den ständiga kommitten för ut~äde och uppför
ökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk 
(nedan kallad "Kommitten") som inrättades genom rådets 
beslut av den 14 juni 19661

• 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas 
enligt bestämmelser i fördragets artikel 148.2. Ordföranden Ur 
inte rösta. 

1 EGT nr. 125, 11.7.1966, s. 2298/66. 

3. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag 
till åtgärder som skall antas. Kommitten skall yttra sig om 
dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med 
hänsyn till hur bråd~kande frågan är. Yttranden skall antas med 
en majoritet av tolv rö.~ter. 

4. Kommissionen skall själv fatta beslut om åtgärder som 
skall genomföras omedelbart. Om dessa åtgärder inte har 
tillstyrkts av kommitten skall kommissionen omedelbart 
meddela rådet detta. I sådant fall Ur kommissionen skjuta upp 
genomförandet av de åtgärder som den beslutat om i högst en 
månad från datum för meddelandet. 

Rådet får inom en månad fatta annat beslut med kvalificerad 
majoritet. 

Artikel 21 

Med undantag för vad som föreskrivs i bilaga 2, med avseende 
på förekomst av sjukdomar, skadliga organismer och dessas 
vektorer, skall detta direktiv inte hindra tillämpningen av de 
bestämmelser i nationell lagstiftning som är berättigade av skäl 
som rör skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv 
eller skydd av industriell eller kommersiell egendom. 

Artikel 22 

En medlemsstat får efter ansökan, som skall behandlas enligt 
förfarandet i artikel 20, helt eller delvis frikallas från skyldig
heten alt tillämpa delta direktiv på vissa arter, om utsäde av 
dessa arter inte normalt framställs eller släpps ut på marknaden 
i dess territorium. 

Artikel 23 

Medlemsstaterna skall senast den l juli 1970 sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen 
om detta. 

Artikel 24 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Luxemburg den 30 juni 1969. 

Pd rddets vägnar 

J.P. BUCHI.ER 

Ordförande 
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BILAGA J 

Krav pli utsiidcsodling för certiliering av skörden 

l. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet. 

2. Minst en officiell fållbesiktning skall utföras. 

3. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll 
av sortäkthet och sortrenhet är möjlig. 

4. Fåltet får inte tidigare ha besåtts med sort eller art som är oförenlig med produktion av 
utsäde av den aktuella grödan. 

5. Minsta avstånd från angränsande grödor av: 

Rybs, sareptasenap, raps, svartsenap, hampa, 
bomull, solros, ricin, vitsenap och kummin till 
andra sorter eller arter med vilka korsbefruktning 
kan ske skall vara följande: 

Basutsäde 

400 m 

Certifikatutsäde 

200 m 

Dessa avstånd behöver inte iakttas om det finns tillräckligt skydd mot oönskad pollinering. 

6. sjukdomar som försämrar utsädets användbarhet skall Milas på lägsta möjliga nivå. 
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BILAGA 2 

Villkor som skall uppfyllas av utsädet 

I. Certifikatutsäde 

l. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenhet 

2. Utsädet skall också uppfylla följande villkor: 

A. standarder: 

Lägsta ana- Högsta in-
Lägsta sor- Lägsta gro- lytiska ren- blandning av 

trenhet barbet (% av hetsgrad frön av andra 
(%) rent frö) (vikts%) växtarter 

(vikts%) 

l 2 3 4 5 

Arachis hypogaea 
a) basutsäde 98 70 99 0,1 
b) certifikatutsäde 95 70 99 0,1 

Arter av Brassica, utom 
vårformer 85 98 0,2 

Arter av Brassica, 
vårformer 85 98 0,3 

Cannabis sativa L 75 98 0,2 

Carum carvi 
a) basutsäde 99 70 97 0,1 
b) certifikatutsäde 98 70 97 0,1 

Gossypium sp. 80 98 0,2 

lleliantlms annuus 85 98 0,2 

Linum usitatissimum 
- Spånadslin 

a) basut~äde 99,7 92 99 0,1 
b) certifikatutsäde, 

första generationen 98 92 ·9'il 0,1 
c) certifikatutsäde, 

andra generationen 97,5 92 99 0,1 

- Oljelin 
a) basut~de 99,7 85 9'il 0,1 
b) certifikatutsäde, 

första .generationen 98 85 99 0,1 
c) ccriifikatutsäde, 

andra gencraiioncn 97,5 85 99 0,1 

Papaver sonmiferum 
a) basutsäde 99 80 98 {),1 
b) certifikatutsäde 98 80 98 ' 0,1 

Ricinus comn11mis 80 98 :0,1 

Sesan111111 .oriamale 
a) basutsäde 98 80 98 0,1 
b) certifikatutsäde 96 80 98 0,1 

Sinapis alba 85 98 i0,3 

Soia hispida 
a) basutsälle 97 80 98 'Il, l 
b) certifikatutsäde 95 80 98 0,1 

Uppfyllantie av kraven på lägsta wrtäkthet skall framförallt kontrolleras genom 
fält besiktning. 
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B. Anmärkningar 

a) Utsädet av samtliga arter skall vara fritt frän Avena Jama och Cuscuta. Dock 
skall förekomst av ett frö av Avena fatua eller Cuscwa i ett prov om 100 gram 
inte betraktas som förorening, om ett andra prov om 200 gram är fritt frAn 
Avena Jama eller Cusc11t<1. 

b) För Brassica campestris ssp. oleifem, Brassica napus ssp. oleifera, Brassica 
nigra, Brassica juncea och Sinapis alba får högst ett frö av Raphanus 
raphanistmm förekomma i ett prov om 100 gram. 

c) För Brassica campestris ssp. oleifem, Brassica naprrs ssp. oleifera, Brassica 
nigra, Brassica jrmcea och Sinapis alba får förekomst av frö av Sinapis 
arvensis inte överstiga 0,2 viktsprocent. 

d) Ett prov om 500 gram av utsäde av Limrm usitatissimum får inte innehålla mer 
än 35 ogräsfrön, av vilka högst 20 får vara frön av Alopecums myasuraides 
och Lolium remotum. 

e) Utsäde av Lin11m usitatissinmm får inte inneMila frön av snyltrot. Dock skall 
förekomst av ett frö av snyltrot i ett prov om 100 gram inte betraktas som 
förorening, om ett andra prov om 200 gram är fritl från snyltrot. 

3. Skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga 
nivå. 

a) För Cannabis sativa. Linrrm usitatissimrmr och 1/e/umthus annrms får antalet frön 
infekterade med Botrytis inte överstiga 5%. 

b) För Linum usitatissimrmr får antalet frön infekterade med andra sjukdomar än 
Botrytis, särskilt Aseochyta linicola, Colletotriclmm /ini och arter av Firsarium, inte 
överstiga 5%. 

c) För Gossypium får antalet frön infekterade med Platyedra gossypiella inte överstiga 
1%. 

d) För 1/elianthus am11ms och /Jrassica napus oleifera får förekomsten av sklerotier 
av Sclerotina seleration mr inte överstiga O, l viktsprocent. 

II. Handelsutsäde 

Med undantag av punkten 2.A, spalt 2, skall de villkor som fastställs i bilaga 2.1 gälla för 
handelsutsäde. 

BilAGA 3 

l. Frön av storlek lika med eller större än 
en vetekärna 

2. Frön av storlek mindre än en vetekärna 
a) linfrö 
b) annat utsäde 

Högsta vikt för parti 

20 ton 

10 ton 
10 ton 

Lägsta provvikt 

500 gram 

1000 gram 
300 gram 
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BILAGA 4 

ETIKEl"l' 

A Obligatoriska uppgiller 

a) För bas11tsäde cx:h certi[zkallttsäde: 

l. "EEG: s regler och standarder. • 

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstal eller dessas initialer. 

3. Månad och år för officiell plombering. 

4. Partiets referensnummer. 

5. Art. 

6. Sort. 

7. Kategori. 

8. Produktions! and. 

9. Deklarerad netto- eller bruttovikt. 

b) För handelswsäde: 

l. "EEG:s regler och standarder". 

2. "Handelsutsäde (ej certifiera! med avseende på sort)." 

3. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller des.~as initialer. 

4. Månad och år för officiell plombering. 

5. Partiets referensnummer. 

6. Art. 

7. Produktionsområde. 

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt. 

B. Minimimätt 

110 mm x 67 mm. 

325 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 26 juni 1975 

om ändring av direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG och 
69/208/EEG om utsläppande pl marknaden av betutsäde, utsäde av foderväxter, utsäde av 

strlsäd, utsädespotatis och utsäde av olje- och spAnadsväxter 

(75/444/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV, 

26.7.75 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', 

och med beaktande av följande: 

Vissa direktiv om utsläppande på marknaden av utsäde bör ändras av nedan angivna skäl. 

Under den tid då direktiven tillämpats har det framkommit att små förpackningar av betutsäde och utsäde av foderväxter utgör en 
handelsvara inom gemenskapen. 

Det är följaktligen lämpligt att harmonisera denna sektor som hittills har omfattats av nationell lagstiftning. 

Det är i detta sammanhang lämpligt att, å ena sidan, underlätta utsläppandel på marknaden och plombering av sådana små 
förpackningar och, å andra sidan, göra tillräcklig äkthetskontroll av utsädet obligatorisk. 

Vissa av ovannämnda direktiv innehåller bestämmelser om att motsvarighet till utsäde som skördats i andra länder, särskilt i länder 
utanför gemenskapen, fr.o.m. den l juli 1975 inte längre får fastställas nationellt av medlemsstaterna. Eftersom det inte har varit 
möjligt att utföra EG-kontroll för utsäde av foder-, olje- och spånadsväxter i samtliga fall skall ovanstående period dock förlängas 
för 

EGT nr C 62, 31.7.1973, s. 37. 
EGT nr C 8, 31.1.1974, s. 19. 



375L0444/S 

'M.7:i5 Europeiska gemenskapemas officiella tidning Nr L 19617 

dessa utsäden sl att rådande handelsförbindelser inte störs. 

Det är lämpligt att tii!Ata att medlemsstaterna antar bestämmelser som underlättar plombering av sml förpackningar med utsäde av 
strlsäd, utsädespotatis och utsäde av olje- och splnadsväxter. 

Det är ocksl nödvändigt att göra vissa ändringar av det sätt pl vilket utsädeskvantiteterna anges. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel l 

Ridets direktiv 661400/EEG' av den 14 juni 1966 om utsläppande pl marknaden av betutsäde, i dess lydelse enligt direktiv 
73/438/EEG4 skall ändras pl följande sätt: 

l. Följande stycke skall läggas till artikel 2.1: 

"G. Sml EG-förpackningar: förpackningar med följande certifikatutsäden: 

- Monogermt utsäde eller tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): högst 100.000 frögyttringar eller kom eller med en 
nettovikt om 2,5 kg, exklusive, i förekommande fall, granulerade pesticider, pelleting substances eller andra fasta 
tillsatser. 

- Annat utsäde än monogermt utsäde eller tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): högsta nettovikt 1 O kg, exklusive, i 
förekommande fall, granulerade pesticider, pelleting substances• eller andra fasta tillsatser." 

EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66 
EGT nr L 356, 27.12.1973, s. 79. 
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2 I artikel 9.1 skall orden "i artiklarna 10 och 11" ersättas med "i antingen artikel 10, 11 eller 11 a". 

3. Artikel 10 skall ersättas med nedanstJende punkter: 

"Artikel JO 

l. Medlemsstatema skall kräva all förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde, förutom då utsäde av den sistnämnda 
kategorin förpackas i sml EG-förpackningar, skall plomberas officiellt pl sådant sätt att plomberingen skadas och inte kan 
anbringas pl nytt när förpackningen öppnats. 

2. Medlemsstatema skall kräva, förutom för sml EG-förpackningar, alt förpackningar inte omplomberas, varken en eller flera 
glnger, annat än genom officiell plombering. Om förpackningar omplomberas, skall detta samt ansvarig myndigbet och datum 
för oroplombering anges pl den etikett som krävs enligt artikel 11.1. 

3. Medlemsstatema skall kräva all sml EG-förpackningar plomberas p1 sådant sätt alt plomberingen skadas och inte kan 
anbringas pl nytt när förpackningen öppnats. Förpackningar fh inte omplomberas, varken en eller flera glnger, annal än under 
officiell övervakning. 

4. Medlemsstatema fh anta bestämmelser om undantag frln styckena l och 2 för sml förpackningar med basutsäde." 

4. Det inledande avsnittet i artikel 11.1 skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstatema skall kräva all förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde, förutom dl utsäde av den sistnämnda 
kategorin förpackas i sml EG-förpackningar ... " 

5. Texten i artikel 11.2 b skall ersättas med följande: 

"b) anta bestämmelser om undantag frln stycke l för sml förpackningar med basutsäde om dessa är märkta med: "Endast godkänt 
för utsläppande pl marknaden i ...... (den berörda medlemsstaten)"." 

6. Följande artiklar skall läggas till efter artikel 11: 

"Artikel 11 a 

l. Medlemsstatema skall kräva all sml EG-förpackningar: 
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a) märks pA utsidan, i enlighet med bilaga 3 B, med leverantörens etikett, en tryckt lapp eller en stämpel pA nlgot av 
gemenskapens officiella sprlk. I genomskinliga förpackningar fAr etiketten placeras inuti denna, förutsatt att den kan läsas 
genom förpackningen. Etiketten skall ha blå färg. 

b) märks pA utsidan eller pA sådan leverantörsetikett som föreskrivs i a) med ett officiellt tilldelat serienummer. Om självhäftande 
officiell etikett används skall denna ha blå fårg. De metoder som används för att anbringa serienumret fAr antas i enlighet 
med det förfarande som fastställts i artikel 21. 

2. Medlemsstatema fAr kräva att en självhäftande officiell etikett med alla eller en del av de uppgifter som föreskrivs i bilaga 
3 B används för märkning av sml EG-förpackningar som förpackas i deras territorier. I den mln uppgifterna lämnas pA sådan 
etikett behövs inte den märkning som föreskrivs i stycke l a). 

Artikel Il b 

Medlemsstatema fAr anta bestämmelser om att små EG-förpackningar med certifikatutsäde pA begäran fAr plomberas och märkas 
officiellt, i enlighet med artikel l 0.1 och artikel 11. 

Artikel Il c 

Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder, för små förpackningar med certifikatutsäde, för att se till att utsädets äkthet 
kan kontrolleras, särskilt när utsädespartier delas upp. För detta ändamål fAr de kräva att små förpackningar som delas upp i deras 
territorier skall plomberas officiellt eller under officiell övervakning. • 

7. I artikel 12 skall orden "i artikel 4" ersättas med orden "av detta direktiv". 

8. Artikel 14.1 skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstatema skall se till att: 

- basutsäde och certifikatutsäde som certifierats officiellt och vars förpackningar märkts och plomberats officiellt i enlighet med 
detta direktiv, 

- handelsutsäde som har certifierats officiellt och som förpackats i små EG-förpackningar som märkts och plomberats i enlighet 
med detta direktiv, 
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inte blir föremM för några begränsningar av utsläppandel på marknaden vad beträffar egenskaper, undersökningskrav, 
märk.'ling och plombering, utöver de som fastställts i detta direktiv." 

9. Ordalydelsen i bilaga 3 skall ersättas med följande: 

"BILAGA III 

MÄRKNING 

A. OMciell etikett 

Obligatoriska uppgifter 

1. "EEG: s regler och standarder•. 

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller deras initialer. 

3. Partiets referensnummer. 

4. Sockerbeta eller foderbeta. 

s. Sort. 

6. Kategori. 

7. Produktionsland. 

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal frögyttringar eller rena frön. 

9. Om vikten anges och granulerade pesticider, pelleting substances eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats 
samt det ungerarliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller de rena frönas vikt och totalvikten. 

10. För monogermt utsäde: ordet "monogerm•. 

11. För tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): ordet "precision•. 

D. Miniminuln 

110 x 67 mm. 

B. Leverantörsetikett eller uppgifter pA emballaget (liten EG-förpacknlng) 

Obligatoriska uppgifter 

1. "liten EG-förpackning•. 

2. Namn och adress för den leverantör som ansvarar för märkningen eller deMes symbol. 
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3. Officiellt tilldelat serienummer. 

4. Organ som tilldelat serienumret och medlemsstatens namn eller initialer. 

5. Referensnummer, om partiet inte kan identifieras genom det officiella serienumret 

6. Sockerbeta eller foderbeta. 

7. Sort. 

8. "Certifikatutsäde". 

9. Netto- eller bruttovikt eller antal frögyttringar eller rena frön. 

10. Om vikten anges och granulerade pesticider, pelleting substances• eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats 
samt det ungefårliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller de rena frönas vikt och totalvikten. 

11. För monogermt utsäde: ordet "monogerm". 

12. För tekniskt monogermfrö (precisionsfrö): ordet "precision". 

Artikel 2 

Rådets direktiv 66/401/EEG1 av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av foderväxter, i dess lydelse enligt 
direktiv 73/438/F.EG, skall ändras på följande sätt: 

l. Följande stycken skallläggas till artikel 2.1: 

"F. Små EG-förpackningar, typ A: förpackningar som innebliler en blandning av utsäden som inte är avsedda för produktion 
av foderväxter, med en högsta nettovikt om 2 kg, exklusive, i förekommande fall, granulerade pesticider, pelleting substances 
eller andra fasta tillsatser. 

G. Små EG-förpackningar, typ B: förpackningar som innebliler certifikatutsäde, handelsutsäde eller, om förpackningarna inte 
är små EG-förpackningar, typ A, en blandning av utsäden med en högsta nettovikt om 10 kg, exklusive, i förekommande 
fall, granulerade pesticider, pelleting substances• eller andra fasta tillsatser. • 

EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66. 
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2 I artikel 8.1 skall orden "i artikel 9 och 10" ersättas med orden "i antingen artikel 9, 10 eller 10 a". 

3. Texten i artikel 9 skall ersättas med följande: 

"Artikel 9 

1. Medlemsstatema skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde, förutom dl utsäde av de 
bida sistnämnda kategorierna är förpackat i små EG-förpackningar av typ B, plomberas officiellt på sådant sätt att plomberingen 
skadas och inte kan anbringas på nytt när förpackningen öppnats. 

2. Medlemsstatema skall kräva, förutom för små EG-förpackningar av typ B, att förpackningar inte omplomberas, varken en 
eller flera gånger, annat in genom officiell plombering. Om förpackningar omplomberas skall detta samt ansvarig myndighet och 
datum för omplomberingen anges på den etikett som krävs enligt artikel 10.1. 

3. Medlemsstaterna skall kräva att små EG-förpackningar av typ B skall plomberas på sådant sätt att plomberingen skadas och 
inte kan anbringas på nytt när förpackningen öppnats. Förpackningar får inte omplomberas, varken en eller flera gånger, annat 
än Wlder officiell övervakning. 

4. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om Wldantag från stycke l och 2 för små förpackningar med basutsäde." 

4. Det inledande avsnittet i artikel 10.1 skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstatema skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde, förutom dl utsäde av de 
två sistnämnda kategorierna är förpackat som små EG-förpackningar av typ B ..• " 

5. Artikel 10.2 b skall ersättas med följande: 

"b) anta bestämmelser om Wldantag från stycke l för små förpackningar med basutsäde om dessa är märkta med: "Endast godkänt 
för utsläppande på marknaden i ... (den berörda medlemsstaten"." 

6. Följande artiklar skall läggas till artikel 10: 

"Artikel JO G 

1. Medlemsstaterna skall kräva att små EG-förpackningar av typ B: 
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a) märks på utsidan, i enlighet med bilaga 4 B, med leverantörens etikett, en tryckt lapp eller stämpel på något av gemenskapens 
officiella språk. I genomskinliga förpackningar får etiketten placeras inuti denna, förutsatt att den kan läsas genom 
förpackningen. Vad beträffar etikettens färg skall artikel 10.1 a gälla. 

b) märks på utsidan eller på sådan leverantörsetikett som föreskrivs i a) med ett officiellt tilldelat serienummer. Om självhäftande 
officiell etikett används skall artikel lO. l a gälla vad beträffar dess färg. De metoder som används för att anbringa serienumret 
får antas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 21. 

2. Medlemsstatema får kräva att en självhäftande officiell etikett med alla eller en del av de uppgifter som föreskrivs i bilaga 
4 B används för märkning av små EG-förpackningar som förpackas i deras territorier. I den mån uppgifterna lämnas på sådan 
etikett behövs inte den märkning som föreskrivs i stycke l a). 

Medlemsstatema får anta bestämmelser om att små EG-förpackningar med certifikatutsäde på begäran får plomberas och märkas 
officiellt, i enlighet med artikel 9.1 och artikel 10. 

Artikel lO c 

Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder, för små förpackningar med certifikatutsäde, för att se till att utsädets äkthet 
kan kontrolleras, särskilt när utsädespartier delas upp. För detta ändamål får de kräva att små förpackningar som delas upp i deras 
territorier skall plomberas officiellt eller under officiell övervakning. • 

7. I artikel 11 skall orden "i artikel 4" ersättas med orden "av detta direktiv". 

8. Artikel 13 skall ersättas med följande: 

"Artikel 13 

l. Medlemsstatema skall kräva att utsäde av foderväxter i form av blandningar av utsäde av olika släkten, arter eller sorter eller 
av blandningar av utsäde av växter som inte är foderväxter enligt definitionen i detta direktiv 
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endast Br släppas ut på marknaden om de inte är avsedda för produktion av foderväxter och om blandningens olika beständsdelar 
före blandning följde de förordningar om utsläppande på marknaden som gäller för dem. 

2. Oaktat stycke l Br medlemsstatema också tilllita utsläppande på marknaden av utsäde av foderväxter: 

- om blandningarna är avsedda för produktion av foderväxter, eller 

- om blandningarna innehäller utsäde av växtarter för vilka gemenskapens bestämmelser inte föreskriver att de Br blandas med 
utsäde av foderväxter. 

3. Artiklarna 8, 9, 10 b, 11 och 12 skall gälla, liksom artiklarna lO och lO a, dock med förbehåll att etikettens färg skall vara 
grön. För detta ändamål skall små EG-förpackningar, typ A, betraktas som små EG-förpackningar, typ B. 

För små EG-förpackningar, typ A, skall dock det officiellt tilldelade serienummer som föreskrivs i artikel lO a, punkt l b, inte 
krävas. 

Vid tillämpning av punkt 2 får medlemsstatema tillåta undantag från detta direktiv för små förpackningar vad beträffar största 
mängd och de uppgifter som skall anges på etiketten, om förpackningarna är märkta med: "Endast godkänt för utsläppande på 
marknaden i ... (den berörda medlemsstaten"." 

9. Artikel 14.1 skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstatema skall se till att: 

- basutsäde och certifikatutsäde som certifierats officiellt och vars emballage märkts och plomberats officiellt i enlighet med 
detta direktiv, 

- handelsutsäde som har kontrollerats officiellt och vars emballage märkts och plomberats officiellt i enlighet med detta direktiv, 

- certifikatutsäde som har certifierats officiellt och officiellt kontrollerat handelsutsäde som är förpackat som små 
EG-förpackningar, typ B, som har märkts och plomberats i enlighet med detta direktiv, 

- utsäde i form av blandningar som framställts i enlighet med detta direktiv och som inte är avsett för produktion av foderväxter 
och 

43 321232Q LIITE Pri. 
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vars emballage har märkts och plomberats i enlighet med detta direktiv, 

inte blir föreroM för några begränsningar av utsläppandel på marknaden vad beträffar egenskaper, undersökningskrav, 
märkning och plombering, utöver de som slås fast i detta direktiv. • 

10. I artikel 16.2 skall l juli 1975 ersättas med l juli 1977. 

11. Texten i bilaga 4 skall ersättas med följande: 

"BILAGA W 

MÄRKNING 

A. Officiell etikett 

l. Obligatoriska uppgifter 

a) För basutsäde och certifikatutsäde: 

l. "EEG: s regler och standarder". 

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller deras initialer. 

3. Partiets referensnummer. 

4. Art. 

5. Sort. 

6. Kategori. 

7. Produktionsland. 

8. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal rena frön. 

9. Om vikt anges och granulerade pesticider, pelleting substances* eller andra fasta tillsatser används, typ 
av tillsats samt det ungefårliga förhållandet mellan vikten av rena frön och totalvikten. 

10. För certifikatutsäde av andra generationen och därpå följande generationer av basutsäde: antal generationer 
efter basutsäde. 

11. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts i enlighet med artikel 4.2 a i rådets direktiv 

43 321232Q LIITE Sek. 
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70/457/EEG1 av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter: "Ej avsett 
för produktion av foderväxter". n 

b) För handelsutsäde: 

l. "EEG: s regler och standarder". 

2. "Handelsutsäde (ej certifiera! med avseende på sort)". 

3. övervakningsmyndighet och medlemsstat eller deras initialer. 

4. Partiets referensnummer. 

5. Arf. 

6. Produktionsområde. 

7. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal rena frön. 

8. Om vikt anges och granulerade pesticider, pelleting substances eller andra fasta tillsatser används, typ av 
tillsats samt det ungerarliga förhållandet mellan vikten av rena frön och totalvikten. 

c) För utsädesblandningar: 

l. "Utsädesblandning för ... (avsedd användning)". 

2. Ansvarig plomberingsmyndighet och medlemsstat eller deras initialer. 

3. Partiets referensnummer. 

4. De ingående komponenternas vikt i procent, angiven per art och, i förekommande fall, per sort. Om uppgift 
om vikt i procent har meddelats köparen skriftligen och registrerats officiellt är det tillräckligt att ange 
blandningens namn. 

5. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal rena frön. 

6. Om vikt anges och granulerade pesticider, pelleting substances eller andra fasta tillsatser används, typen av 
tillsatser samt det ungefårliga förhållandet 

EGT nr L 225, 12.10.1970, s.l. 
För lupiner skall anges om sötlupin eller bitter lupin avses. 
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mellan vikten av rena frön och totalvikten. 

ll. Minimimått 

110 x 67 mm. 

B. Leverantörsetikett eller uppgifter pA emballaget (liten EG-förpackning) 

Obligatoriska uppgifter 

1. "liten EG-förpackning, typ B". 

2. Namn och adress för den leverantör som ansvarar för märkningen eller dennes symbol. 

3. Officiellt tilldelat serienummer. 

4. Organ som tilldelat serienumret och medlemsstatens namn eller deras initialer. 

5. Referensnummer, om det cenifierade utsädespaniel inte kan identifieras genom det officiella serienumret 

6. Art. 

7. Son. 

8. "Certifikatutsäde". 

9. Netto- eller bruttovikt eller antal rena frön. 

10. Om vikt anges och granulerade pesticider, pelleting substances• eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats samt 
det ungefårliga förblilandet mellan vikten av rena frön och totalvikten. 

11. För utsäde av grässorter vars odlingsvärde inte undersökts i enlighet med anikel 4.2 a i rädels direktiv 70/457/FEG 
av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter: "Ej avsett för produktion av 
foderväxter"." 

b) Handelsutsäde: 

1. "liten EG-förpackning, typ B". 

2 Namn och adress för den leverantör som ansvarar för märkningen eller dennes symbol. 

3. Officiellt tilldelat serienummer. 

4. Organ som tilldelat serienumret och medlemsstatens namn eller deras initialer. 
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5. Referensnurnmer, om det godkända utsädespartiet inte kan identifieras genom det officiella serienumret 

7. "Handelsutsäde". 

8. Netto- eller bruttovikt eller antal rena frön. 

9. Om vikt anges och granulerade pesticider, pelleting substances eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats samt 
det ungefårliga förhAllandet mellan vikten av rena frön och totalvikten, 

c) Utsädesblandningar: 

1. "liten EG-förpackning, typ A" eller "liten EG-förpackning, typ B". 

2. Namn och adress för den leverantör som ansvarar för märkningen eller dennes symbol. 

3. liten EG-förpackning, typ B: officiellt tilldelat serienummer. 

4. liten EG-förpackning, typ B: organ som tilldelat serienumret och medlemsstatens namn eller deras initialer. 

5. liten EG-förpackning, typ B: referensnummer, om de ingående utsädespartierna inte kan identifieras genom det 
officiella serienumret 

6. liten EG-förpackning, typ A: referensnummer för identifiering av de ingående utsädespartierna. 

7. liten EG-förpackning, typ A medlemsstat eller dennas initialer. 

8. "Utsädesblandning för ... (avsedd användning)". 

9. Netto- eller bruttovikt eller antal rena frön. 

10. Om vikt anges och granulerade pesticider, pelleting substances• eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats samt 
det ungefårliga förhAllandet mellan vikten av rena frön och totalvikten. 

11. De ingAende komponenternas vikt i procent, angiven per art och, i förekommande fall, per sort. Om köparen pA 
begäran kan få uppgift om viktsandelar och om dessa har registrerats officiellt behöver 

För lupiner skall anges om sötlupin eller bitter lupin avses. 
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endast en del av denna information lämnas, enligt medlemsstaternas bestämmelser för små förpackningar som 
framställs i det egna territoriet, samt blandningstypens referensnummer uppges." 

Artikel 3 

Rådets direktiv 66/402/EEG' av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd, i dess lydelse enligt direktiv 
73/438/EEG, skall ändras på följande sätt: 

l. Följande punkt skall läggas till artikel 9: 

"3. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt l för små förpackningar." 

2. Följande ord skall införas som 8a respektive 6 i bilaga 4 A, a och b: 

"Om vikt anges och granulerade pesticider, pelleting substances* eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats samt det 
ungefårliga förhållandet mellan vikten av rena frön och totalvikten." 

Artike/4 

Rådets direktiv 66/402/EEG3 av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsädespotatis, i dess lydelse enligt direktiv 
73/438/EEG, skall ändras på följande sätt: 

Följande punkt skall läggas till artikel 9: 

"3. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt l för små förpackningar." 

Artikel 5 

Rådets direktiv 69/208/EEG4 av den 30 juni 1969 om utsläppande på marknaden av utsäde av olje- och spånadsväxter, i dess lydelse 
enligt direktiv 73/438/EEG, skall ändras på följande sätt: 

l. Följande punkt skall läggas till artikel 9: 

"3. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt l för små förpackningar." 

EGT nr 125, 11. 7.1966, s. 2309/66. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320/66. 
EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3. 
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2. I artikel 15.2 skall l juli 1975 ersättas med l juli 1977. 

3. Följande ord skall införas som 10 respektive 9 i bilaga 4 A, a och b: 

"Om vikt anges och granulerade pesticider, pelleting substances• eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats samt det 
ungefårliga förhållandet mellan vikten av rena frön och totalvikten." 

Artikel 6 

Medlemsstaterna skall senast de datum som anges nedan sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
bestämmelserna i detta direktiv: 
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- l juli 1975 för artikel 2.10 och artikel 5.2. 

- l juli 1980 för artikel 2.6, med avseende på artikel 10 a l b, 

- l juli 1977 för övriga bestämmelser i detta direktiv. 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utiarrlat i Luxemburg den 26 juni 1975. 

Artikel 7 

På rådets vägnar 

Ordförande 

P. BARRY 

Nr L 196121 
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12.10.70 EUROPE/SKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA 11DNING Nr L 225/1 

UÅDETS DIImKTIV 

av den 29 september 1970 

om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter 

(70/457/EEG) 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAI'ENS RÅD 
HAR ANTAGIT DElTA DIREKTIV, 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 
detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 
yttrande, och 

med beaktande av följande: 

Produktionen av utsäde av lantbruksväxter och fröplantor intar 
en viktig plats inom Europeiska ekonomiska gemenskapens 

jordbruk. 

Rådet har därför redan antagit direktiv om utsläppande på 

marknaden av betutsäde2
, utsäde av foderväxter', utsäde av 

stråsäd4
, utsädespotatis' och utsäde av olje- och spånadsväx

ter6. 

Dessa direktiv tillåter att medlemsstaterna tillf<illigt begränsar 

utsläppandel på marknaden av utsäde och uppföröknings

material av sorterna av de aktuella växtslagen som tagits in i 

en nationell lista och som är värdefulla för odling och an

vändning i det egna territoriet. Direktiven innehåller också 
bestämmelser om att sådana begränsningar endast får tillämpas 

till dess en gemensam sortlista över arter av lantbruksväxter 

har sammanställts. 

En gemensam sortlista kan för närvarande endast samman

ställas på basis av nationella listor. 

1 EGT nr C 108, 19.10.1968, s. 30. 
2 EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66. 
3 EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66. 
4 EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66. 
'EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320/66. 
6 EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3. 

Samtliga medlemsstater bör därför sammanställa en eller flera 
nationella listor över sorter som godkänts för certifiering och 
utsläppande på marknaden i de egna territorierna. 

Dessa listor skall upprättas i enlighet med enhetliga regler så 
att de godkända sorterna är klart särskiljbara, stabila och 

tillräckligt enhetliga och har tillfredsställande odlingsvärde. 

För genomförandet av undersökningar för sortgodkännande 

måste ett stort antal enhetliga kriterier och minimikrav antas. 

Dessutom skall bestämmelser avseende hur länge sortgod

kännande skall gälla, skäl för återkallande av godkännande 
samt förfaranden för upprätthållande av sorten standardiseras. 

Medlemsstaterna bör underrätta varandra om godkännande och 
återkallande av sorter. 

Allt utsäde eller uppförökningsmaterial av sorter som godkänts 

i enlighet med principerna i direktivet i en eller flera med

lemsstater efter den l juli 1967 bör efter viss tid inte under

kastas några begränsningar inom gemenskapen med avseende 
på sort. Sorter av allt sådant utsäde och uppförökningsmaterial 
bör tas in i den gemensamma sortlistan. 

Medlemsstaterna skall dock ha rätt att genom ett visst för

farande föra fram eventuella invändningar mot en sort och mot 
au denna tas in i den gemensamma sortlistan, samt invänd

ningar som grundas på sundhetsskäl mot en sort som redan 
tagits in i listan. 

Särskilda regler skall antas för sorter som godkänts i en 
medlemsstat före den l juli 1967 i enlighet med principerna i 

detta direktiv. Det är dock försvarligt att ta in dem i listan 
under förutsättning att de är viktiga för produktion av utsäde. 

Kommissionen bör i Europeiska gemenskapemas ojfzcie/la 
tidning publicera de sorter som läggs till den gemensamma 

sorllistan över arter av lantbruksväxter. 
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Bestämmelser skall anta~ om åtgärder för erkännande av 
likvärdighet i undersökningar och kontroller av sorter som 
utförs i land utanför gemenskapen. 

Gemenskapens regler skall dock inte gälla för utsäde eller 
uppförökningsmaterial av sorter som visats vara avsett för 
export till länder utanför gemenskapen. 

Kommissionen skall uppdra~ att vidta vissa åtgärder för 
tillämpningen av detta direktiv. För att underlätta genomföran
det av de föreslagna åtgärderna skall ett förfarande antas för 
upprättande av nära samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen, inom den ständiga kommitten för utsäde och 
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och 
skogsbruk, som upprättades genom rådets beslut av den 14 juni 
19661

• 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel l 

l. Detta direktiv avser godkännande för införande i en 
gemensam sortlista över arter av lantbruksväxter för de sorter 
av betor, foderväxter, stråsäd, potatis samt olje- och spå
nadsväxter som får släppa~ ut på marknaden enligt bestämmel
serna i rådsdirektiven av den 14 juni 1966 om utsläppande på 
marknaden av betutsäde, utsäde av foderväxter, utsäde av 
stråsäd, utsädespotatis samt rådets direktiv av den 30 juni 1969 
om utsläppande på marknaden av utsäde av olje- och spå
nadsväxter. 

2. Den gemensamma sonlistan skall sammanställas på basis 
av medlemsstaternas nationella listor. 

Artikel 2 

I detta direktiv skall "officiella åtgärder" avse åtgärder som 
vidtas: 

a) 

b) 

c) 

av statliga myndigheter, eller 

av juridisk person som agerar med statligt ansvar, 
oavsett om allmänrättsliga eller civilrättsliga principer 
tillämpas, eller 

av fysisk person som vederbörligen blivit edsvuren för 
detta ändamål, vad beträffar underordnad verksamhet 
som skall ske under statlig kontroll, 

förutsatt att sådana personer som anges under b) och c) inte 
drar någon egen fördel av sådana åtgärder. 

Artikel 3 

l. Varje medlemsstat skall upprätta en eller flera listor över 
sorter som godkänts officiellt för certifiering och utsläppande 
på marknaden i det egna territoriet. Ilstorna skall vara 
tillgängliga för allmänheten. 

2. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om att god
kännande av en sort för införande i den gemensamma sortlistan 
eller i en annan medlemsstats lista är likvärdigt med god
kännande för införande i medlemsstatens egna listor. Med
lemsstater som antar sådana bestämmelser skall frikallas 

1 EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2289/66. 

från de skyldigheter som åligger dem enligt artiklarna 7, 9.3 

och 10.2-5. 

3. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att officiellt godkännande av sorter som lämnats före den 

l juli 1970 i enlighet med andra principer än de som ges i 
detta direktiv upphör att gälla senast den 30 juni 1980, om 

sorterna i fråga då ännu inte har godkänts i enlighet med 

principerna i detta direktiv. 

Artikel 4 

1. Medlemsstaterna skall se till att en sort godkänns endast 

om den är klart särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig och 
har tillfredsställande odlingsvärde. 

2. 

a) 

b) 

Undersökning av odlingsvärdet skall inte krävas: 

för godkännande av grässorter, om förädlaren försäkrar 

alt utsäde av den sort han framställt inte är avsett för 
produktion av foderväxter, 

för godkännande av sorter vars utsäde skall släppas ut på 

marknaden i en annan medlemsstat som redan har 

godkänt sorterna med beaktande av deras odlingsvärde. 

Artikel 5 

1. En sort skall anses vara klart särskiljbar om den, när 

ansökan om godkännande inlämnas, skiljer sig markant med 

avseende på en eller flera viktiga morfologiska eller fysiolo

giska karaktärer från alla andra sorter som godkänts eller 
inlämnats för godkännande i medlemsstaten i fråga eller som 

intagits i den gemensamma sortlistan. 

2. En sort skall betraktas som stabil om den efter flera på 
varandra följande uppförökningar eller i slutet av varje 

reproduktionscykel (i dc fall då förädlaren har uppgett en 

särskild reproduktionscykel) fortfarande motsvarar beskriv

ningen av sortens viktigaste karaktärer. 

3. En sort skall betraktas som tillräckligt enhetlig om de 
plantor den består av, med mycket få avvikelser, är likartade 

eller genetiskt identiska vad beträffar alla i sammanhanget 

väsentliga karaktärer. Hänsyn skall härvid tas till växters olika 

rcproduktionssystem. 

4. En sorts odlingsvärde skall betraktas som tillfredsstäl
lande om dess egenskaper som helhet, jämfört med andra 

sorter som tagits in i den aktuella medlemsstatens lista och 

åtminstone med avseende på produktion i ett visst givet 

område, innebär en klar förbättring antingen av det agrikultu

rella värdet eller med avseende på användbarheten hos grödan 

eller produkter som kan framställas därav. Man kan bortse fd.n 

enstaka, mindre goua egenskaper om sorten har andra, över

lägsna sådana. 
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Artikel 6 

Medlemsstaterna skall se till att samma krav ställs pil sorter 
från andra medlemsstater som på inhemska sorter, i synnerhet 
vad beträffar förfarandet för godkännande. 

Artikel 7 

l. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att god
kännande av sorter skall baseras på resultaten från officiella 
undersökningar, i synnerhet odlingsförsök, avseende ett 
tillräckligt antal karaktärer för att beskriva sorten. De metoder 
som används för att fastställa karaktärer skall vara exakta och 
tillförlitliga. 

2. Följande skall fastställas i enlighet med det förfarande 
som fastställs i artikel 23, med beaktande av den rådande 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen: 

a) minsta antal karaktärer som skall ingå i undersökning av 
de olika arterna, 

b) minimikrav för utförande av undersökningarna. 

3. I de fall dil undersökning av de ingående komponenterna 
krävs för att studera hybrider och syntetiska sorter skall 
medlemsstaterna se till att resultaten från undersökningen och 
beskrivningen av de ingående komponenterna behandlas 
konfidentiellt, om förädlaren begär detta. 

Artikel 8 

Medlemsstaterna skall kräva att när en ansökan om god
kännande av en sort inges, skall sökanden ange om sådan 
ansökan redan gjorts i annan medlemsstat och i så fall med
lemsstatens namn samt om ansökan godkänts. 

Artikel 9 

l. Varje medlemsstat skall ombesörja offentliggörande av 
listan över sorter som godkänts i det egna territoriet samt, om 
upprätthållande förädling krävs, namnet pil den eller dc 
personer som är ansvariga för denna. Om flera personer är 
ansvariga för upprätthållandet av en sort, behöver namnen inte 
kungöras. Om så inte sker, skall i listan anges den myndighet 
som tillhandahåller namnen på personer ansvariga för sortens 
upprätthållande. 

2. Medlemsstaterna skall i möjligaste mån se till att sorten 
då den godkänns har samma namn i samtliga medlemsstater. 

Om det är känt att utsäde eller uppförökningsmaterial av en 
viss sort släpps ut på marknaden i ett annat land under annat 
namn skall detta namn också anges i listan. 

3. Medlemsstaterna skall sammanställa särskild dokumen
tation för varje godkänd sort med en beskrivning av sorten och 
en tydlig sammanfattning av alla dc fakta som ligger till grund 
för godkännandet. Sortbeskrivningen skall avse plantor som 
producerats direkt från utsäde eller fröplantor av kategorin 
"certifikatutsäde och uppförökningsmaterial". 

Artikel10 

l. Sortlistan och eventuella förändringar av den skall om
gående tillställas medlemsstaterna och kommissionen. 

2. För varje ny sort som godkänns skall medlemsstat till 
övriga medlemsstater och kommissionen skicka en kort 
beskrivning av sortens kännetecken. 

3. Varje medlemsstat skall ställa den dokumentation som 
avses i artikel 9.3, om godkända sorter eller återkallande av 
godkännande, till övriga medlemsstaters och kommissionens 
förfogande. Uppgifter som hämtas ur denna dokumentation 
skall behandlas konfidentiellt. 

4. Medlemsstaterna skall se till att dokumentationen 
avseende godkännande görs tillgänglig för personligt bruk för 
personer som kan styrka att de har rätt att ta del av den. Dessa 
bestämmelser skall inte gälla för sådana uppgifter som skall 
behandlas konfidentiellt enligt artikel 7.3. 

5. l dc fall då godkännande av en sort avslås eller åter
kallas skall resultaten av utförda undersökningar göras till
gängliga för dem som berörs av beslutet. 

Artikel 11 

l. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att 
godkända sorter skall upprätthållas i enlighet med vedertagen 
praxis för upprätthållande av sorten. 

2. Det skall alltid vara möjligt att kontrollera upprättMilan
dc av sorten, med hjälp av de journaler som förs av den eller 
dc personer som ansvarar för den. Dessa journaler skall också 
innehålla uppgifter om framställningen av alla generationer 
som föregår basutsäde eller uppförökningsmaterial. 

3. Prov kan begäras från den person som ansvarar för 
sorten. Om så luävs kan sådana prov tas officiellt. 

4. l dc fall då upprätthållande av sorten utförs i en annan 
medlemsstat än i den där sorten godkändes skall berörda 
medlemsstater bistå varandra beträffande kontrollen. 

Artikel 12 

l. Godkännande skall gälla till utgången av det tionde 
kalenderåret efter det att godkännande lämnats. 

2. Godkännande av en sort kan förnyas med bestämda 
intcrv all om sorten fortfarande odlas i sådan skala att detta är 
motiverat, samt under förutsättning att kraven på särskiljbarhet, 
enhetlighet och stabilitet fortfarande uppfylls. Ansökan om 
förnyat godkännande skall inlämnas senast två år innan 
godkännandet löper ut. 

3. Godkännandets giltighetstid skall förlängas tills vidare, 
till dess beslut har fattats om förnyat godkännande. 
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Artikel 13 

1. Medlemsstaterna skall se till att godkännande av en sort 
återkallas: 

a) 

b) 

2 

a) 

b) 

om det vid undersökning visas att sorten inte längre är 
klart särskiljbar, stabil eller tillräckligt enhetlig, 

om den eller de personer som ansvarar för sorten så 
begär, utom i de fall då upprätthållande förädling av 
sorten alltjämt utförs. 

Medlemsstaterna får återkalla godkännande av en sort: 

om de lagar och andra författningar som antas för att 
följa detta direktiv inte efterlevs, 

om osanna eller bedrägliga uppgifter avseende de fakta 
som godkännandet grundades på lämnades i samband 
med ansökan om godkännande eller vid undersökningen 
av sorten. 

Artikel 14 

l. Medlemsstaterna skall se till att en sort stryks ur deras 
listor, om sortgodkännandet har återkallats eller om god
kännandets giltighetstid har löpt ut. 

2. Medlemsstaterna får medge en period för försäljning av 
utsäde eller uppförökningsmaterial i det egna territoriet om 
högst tre år efter det att godkännandet löpt ut. 

Artikel 15 

l. Medlemsstaterna skall se till att utsäde och uppför
ökningsmaterial av sorter som godkändes i en eller flera 
medlemsstater efter den l juli 1972, i enlighet med bestäm
melserna i detta direktiv, efter den 31 december det andra året 
efter det år då sorten godkändes inte underkastas några 
begränsningar av utsläppandel på marknaden med avseende på 
sort. 

2. Efter ansökan som skall lämna~ in innan den period som 
anges ovan löper ut och som skall behandlas såsom föreskrivs 
i artikel 23, rar en medlemsstat, genom undantag från punkt l, 
tillåtas att förbjuda utsläppande på marknaden i hela eller en 
del av sitt territorium av utsäde och uppförökningsmaterial av 
sorten i fdga. 

3. Sådant tillstånd som avses i punkt 2 skall endast ges i 
följande fall: 

a) 

b) 

c) 

Om sorten inte är särskiljbar, stabil eller tillräckligt 
enhetlig. 

Om det fastställts att odling av sorten kan inverka 
skadligt på sundheten vid odling av andra sorter eller 
arter. 

Om officiella odlingsförsök som utförts i den ansökande 
medlemsstaten, med tillämpning av artikel 5.4, visar all 
sorten inte i någon del av territoriet ger resultat som 
motsvarar de som erhålls med en jämförbar sort som 
godkänts i medlemsstatens territorium. 

4. Om en medlemsstat inte avser att lämna in en ansökan 
avseende en viss sort enligt det förfarande som fastställs i 
punkt 2 skall den underrätta kommissionen om detta eller 
informera den ständiga kommitten för utsäde och uppför
ökningsmateriaL 

5. Om samtliga medlemsstater lämnar underrättelse eller 
informerar enligt punkt 4 skall den period som avses i punkt 
l inte längre gälla och artikel 18 skall tillämpas. 

6. Om en sort då den godkänns i en medlemsstat samtidigt 
är föremål för undersökning som syftar till godkännande i en 
annan medlemsstat skall undersökningstiden räknas bort från 
den period som avses i punkt l för den sistnämnda statens 
vidkommande. 

7. Om starka skäl föreligger får den period som avses i 
punkt 1 förlängas innan den löper ut, i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 23. 

Artikel 16 

Artikel 15 skall också gälla för sorter som godkänts i de 
enskilda medlemsstaterna före den l juli 1972 i enlighet med 
principer som motsvarar de som föreskrivs i detta direktiv, om: 

a) 

b) 

c) 

sorten godkändes efter den 30 juni 1967, eller 

sorten godkändes före det datum som anges i a) i en 
eller flera av medlemsstaterna, eller 

sorten godkändes före det datum som anges i a) i en 
medlemsstat, under förutsättning att andelen av den areal 
som i medlemsstaten begagnats för uppförökning av 
sorten och som anmälts till fållbesiktning med tanke på 
certifiering av skörden, efter det datum som anges i a. 
och under varje år under tre odlingssäsonger utgjort 
minst 3% av den totala areal som tagits i anspråk f6r 
uppförökning av arten. 

Artikel 17 

Den period som avses i artikel 15.1 skall, i de fall som avses 
i artikel 16 a) och b), börja löpa den 1 juli 1972, och i det fall 
som avses i artikel 16 c), börja löpa det datum då medlemssta
ten meddelar kommissionen att detta krav har uppfyllts. 

Artikel 18 

l'å grundval av den information som lämnas av medlemsstater
na och allt efter det att denna inkommer skall kommissionen 
i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, under rubriken 
"Gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter", 
publicera en lista över alla sorter vars utsäde och 'uppför
ökningsmaterial inte underkastas några begränsningar av 
utsläppandel på marknaden med avseende på sort enligt 
artiklarna 15 och 16, samt den information som krävs enligt 
artikel 9.1 om den person eller de personer som ansvarar för 
upprälihållande av sorten. Det publicerade meddelandet skall 
ange vilka medlcms.~tater som har fått tillstånd enligt artikel 
15.2 eller artikel 19. 



270L0457/S 

40 Europeiska gemcnskapernas officiella tidning 

Artikel 19 

Om det konstaterats att odling av en sort som tagits in i den 
gemensamma sortlistan kan inverka skadligt med avseende på 
sundhet på odlingen av andra sorter eller arter som odlas i en 
medlemsstat får medlemsstaten i fråga, efter ansökan som skall 
behandlas såsom föreskrivs i artikel 23, tillåtas att förbjuda 
utsläppande på marknaden av utsäde eller uppföröknings
material av sorten i fråga i hela eller en del av sitt territorium. 
Om omedelbar fara för spridning av skadliga organismer 
föreligger, och till dess ett slutgiltigt beslut har fattals i 
enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 23, får den 
berörda medlemsstaten införa förbud så snart ansökan har 
lämnats in. 

Artikel 20 

När en sort upphör att vara godkänd i den medlemsstat som 
ursprungligen godkänt den får den även fortsättningsvis vara 
godkänd i en eller flera medlemsstater, under förutsättning att 
kraven för godkännande fortfarande är uppfyllda i dessa staters 
territorier och upprätthållande förädling garanteras. 

Artikel 21 

l. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från 
kommissionen avgöra om: 

a) 

b) 

de officiella sortundersökningar som utförts i land 
utanför gemenskapen ger samma garantier som de som 
föreskrivs i artikel 7 och som utförs i medlemsstaterna, 

de kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter 
som utförs i land utanför gemenskapen ger samma 
garantier som de som utförs i medlemsstaterna. 

2. Till dess rådet har fattat beslut enligt punkt 1 skall det 
stå medlemsstaterna fritt att själva fatta sådana beslut. Denna 
rätt upphör den l juli 1977. 

Artikel 22 

Detta direktiv skall inte gälla för sorter vars utsäde eller 
uppförökningsmaterial visats vara avsett för export till länder 
utanför gemenskapen. 

Artikel 23 

l. I de fall då det förfarande som föreskrivs i denna artikel 
skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet, antingen 

på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en 
med! emsstat, till den ständiga kommitten för utsäde och 
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och 
skogsbruk (nedan kallad "Kommitten"). 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas 
enligt bestämmelser i fördragets artikel 148.2. Ordföranden får 
inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag 
till åtgärder som skall antas. Kommitten skall yttra sig om 
dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med 
hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttranden skall antas med 
en majoritet av tolv röster. 

4. Kommissionen skall själv fatta beslut om åtgärder som 
skall genomföras omedelbart. Om dessa åtgärder inte har 
tillstyrkts av kommitten skall kommissionen dock omedelbart 
meddela rådet detta. I sådant fall får kommissionen skjuta upp 
genomförandel av dc åtgärder som den beslutat om i högst en 
månad från datum för meddelandet. 

Rådet får inom en månad fatta annat beslut med kvalificerad 
majoritet. 

Artikel 24 

Med undantag för vad som stadgas i artikel 15, 16 och 19 skall 
detta direktiv inte hindra tillämpningen av de bestämmelser i 
nationell lagstiftning som är berättigade av skäl som rör skydd 
av människors, djurs eller växters hälsa och liv eller skydd av 
industriell eller kommersiell egendom. 

Artikel 25 

Medlemsstaterna skall senast den l juli 1972 sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. Dc skall omedelbart underrätta kommissionen 
om detta. 

Artikel 26 

Delta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfardat i Drysscl den 29 september 1970. 

På rådets vägnar 

J. ER'IL 

Ordförande 
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12.10.70 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFJGELLA 1'1DNING Nr L 225/7 

J{ÅDETS ImmKTIV 

av den 29 september 1970 

om utsläppande på marknaden av utsiide uv köksväxter 

(70/458/EEG) 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD 
HAR ANTAGIT DETTA DIREK"IlV, 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska 

ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i 

detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens 

yttrande, och 

med beaktande av följande: 

Produktionen av utsäde av köksväxter intar en viktig plats 

inom Europeiska ekonomiska gemenskapens jordbruk. 

Tillfredsställande resultat inom odling av köksväxter är i stor 
utsträckning beroende av att lämpligt utsäde används. För detta 

ändamål har vissa medlemsstater sedan en tid tillbaka be

gränsat utsläppandel på marknaden av utsäde av vissa köks

växtarter till kontrollerat utsäde av bestämda sorter. Andra 

stater har infört frivilliga kontroller av detta utsädes kvalitet. 

I den utsträckning medlemsstaterna utför dessa utsädeskontrol
ler har de kunnat dra fördel av det systematiska urvalsarbete 

som be dr i vits under flera årtionden och som har lett till 

utveckling av klart särskiljbara, stabila och tillräckligt enhetliga 
sorter, vars egenskaper tyder på att de kommer att bli av stort 
värde för avsedda ändamål. 

Högre produktivitet kommer att uppnås inom gemenskapens 

köksväxtsodling om medlemsstaterna, vid val av sorter som 

skall godkännas för certifiering, kontroll och utsläppande på 

marknaden, tillämpar enhetliga regler som är så strikta som 

möjligt. 

1 EGT nr C 108, 19.10.1968, s. 30. 

Som utgångspunkt är det nödvändigt att upprätta en gemensam 

sortlista för köksväxter. En sådan lista kan för närvarande 

endast sammanställa~ på basis av nationella listor. 

Samtliga medlemsstater bör därför sammanställa en eller flera 

nationella listor över de sorter som godkänts för certifiering, 

kontroll och utsläppande på marknaden i deras territorier. 

Dessa listor skall sammanställas i enlighet med enhetliga regler 

så att dc godkända sorterna kommer att vara särskiljbara, 

stabil a och till räck! igt enhetliga. 

För genomförandet av undersökningar för sortgodkännande 

måste ett stort antal enhetliga kriterier och minimikrav antas. 

Å andra sidan måste bestämmelser avseende hur länge 

sortgodkännande skall gälla, skäl föt återkallande av god

kännande samt förfaranden för upprätthållande av sorten 

standardiseras. Medlemsstaterna bör underrätta varandra om 

godkännande och återkallande av sorter. 

Utsäde av sorter som upptas i den gemensamma sortlistan bör 

inte underkastas några begränsningar vad beträffar utsläppandel 

på marknaden inom gemenskapen med avseende på sort. 

Kommissionen skall offentliggöra de godkända sorter som 

intas i den gemensamma sortlistan i Europeiska gemenska
pemas officiella tidning. 

Medlemsstaterna skall dessutom ha rätt att invända mot en 

sort, om invändningarna grundas på sundhetsskäL 
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Bestämmelser skall antas om åtgärder för erkännande av 

likvärdighet i undersökningar och kontroller av sorter som 

utförs i land utanför gemenskapen. 

Det är dock endast försvarligt att begränsa utsläppande! på 

marknaden till vissa sorter, om lantbrukaren kan vara säker på 

att erhålla utsäde av dessa. 

Ett system skall antas för utsläppande pä marknaden såväl i 

övriga medlemsstater som på hemmamarknaderna. 

Som generell regel skall gälla att utsäde av köksväxter får 

släppas ut på marknaden endast efler officiell undersökning 

och certifiering, i enlighet med certifieringsreglerna, som 

basutsäde eller certifikatutsäde. 

För vissa köksväxtarter är det önskvärt att begränsa utsläppan

det på marknaden till certifiera! utsäde. Det är dock för 

närvarande omöjligt att uppnå detta mål, eftersom gemenska

pens behov då inte helt skulle kunna täckas. Utsläppande på 

marknaden av kontrollerat standardutsäde, som också måste 

äga sortäkthet och sortrenhet, skall därför tillåtas på tillfällig 

basis. Dessa egenskaper skall dock endast underkastas officiell 

efterkontrollodling genom stickprov. 

Mot bakgrund av dess ringa ekonomiska betydelse bör utsäde 

av köksväxter som inte släpps ut på marknaden inte under

kastas gemenskapens regler. Medlemsstaterna får fortfarande 

ha rätt att tillämpa speciella bestämmelser på sådant utsäde. 

För att förbättra kvaliteten på utsäde av köksväxter inom 

gemenskapen skall vissa krav fastställas för lägsta tillåtna 

renhet och grobarhet. 

Detta direktiv skall gälla för en så fullständig artlista som 

möjligt, inklusive vissa arter som kan vara såväl foderväxter 

eller oljeväxter som köksväxter. Om utsäde av vissa arter inte 

normalt produceras eller släpps ut på marknaden i en med

lemsstats territorium skall åtgärder vidtas för att frikalla 

medlemsstaten från skyldigheten att tillämpa detta direktiv på 

arterna i fråga. 

För att man skall kunna fa~tställa ett utsädespartis identitet 

måste gemenskapen upprätta regler för packning, provtagning, 

plombering och märkning. Det är dessutom önskvärt att anta 

bestämmelser om officiell förkontroll av certifiera! utsäde, 

samt att fastställa de skyldigheter som måste uppfyllas av den 

som släpper ut standardutsäde eller certifiera! utsäde på 

marknaden i smä förpackningar. 

För att se till att de krav som avser utsädets kvalitet uppfylls 

och de bestämmelser som säkerställer dess äkthet följs vid 

utsläppande på marknaden, skall medlemsstaterna anta 

bestämmelser om lämpliga kontrollätgärder. 

Utsäde som uppfyller dessa krav skall inte underkastas några 

andra begränsningar vad beträffar utsläppandel pli marknaden 

än de som föreskrivs i gemenskapens regler. Detta gäller under 

förutsättning att det inte hindrar tillämpningen av fördragets 

artikel 36. 

Utsäde som uppförökats i ett annat land från basutsäde som 

certifierats i en medlemsstat skall, med förbehllll för vissa 

villkor, betraktas som likvärdigt med utsäde som uppförökats 

i den berörda medlems.~taten. 

Å andra sidan skall bestämmelser för att tillåta utsläppande på 
marknaden i gemenskapen av utsäde av köksväxter som 

skördats i länder utanför gemenskapen antas endast under 

förutsättning att samma garantier kan lämnas för sådant utsäde 

som för utsäde som officiellt undersökts och certifierats eller 

som släppts ut på marknaden som standardutsäde inom 

gemenskapen och som uppfyller gemenskapens krav. 

Under perioder då det är svårt att få tillgång till certifiera! 

utsäde av de olika kategorierna eller standardutsäde skall 

utsäde som uppfyller mindre strikta krav tillfålligtvis få släppas 

ut på marknaden. 

För att harmonisera dc tekniska metoder som tillämpas i de 

olika medlems.~taterna vid certifiering och kontroll, och för att 

möjliggöra framtida jämförelser mellan utsäde som certifierats 

inom gemenskapen och utsäde som kommer från länder 

utanför gemenskapen skall kontrollodlingar anläggas i med

lemsstaterna för att möjliggöra årlig efterkontroll av utsäde av 

vissa sorter av kategorin "basutsäde" samt av utsäde av 

kategorierna "certifikatutsäde" och "standardutsäde". 

Gemenskapens regler bör inte gälla för utsäde som visats vara 

avsett för export till länder utanför gemenskapen. 

Kommissionen skall uppdras att vidta vissa åtgärder för 

tillämpningen av detta direktiv. För att underlätta genomföran

det av de föreslagna åtgärderna skall ett förfarande antas för 

upprättande av nära samarbete mellan medlemsstaterna" •och 

kommissionen, inom den ständiga kommitten för utsäde och 

uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och 

skogsbruk, som upprättades genom rådets beslut av den 14 juni 

19661
• 

HÄRIGENOM FÖRESKR!VS FÖUANDE. 

Artikel l 

Detta direktiv skall gälla för utsäde av köksväxter som släpps 

ut på marknaden i gemenskapen. 

1 EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2289/66. 
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Artikel 2 

l. I detta direktiv skall följande definitioner tillämpas: 

A Kökwäxter: växter av följande arter avsedda för produktion inom jordbruk eller trädgårds

näring, men ej för användning som prydnadsväxter: 

Allium cepa L. 

Allium porrum L. 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffman 

Apium graveolens L. 

A~paragus officinalis L. 

Beta volgaris L. var. cycla. (L.) Ulrich 

Beta volgaris L var. esculenta L. 

Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. laciniata l. 

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis 

Lök 

Purjolök 

Körvel 

Selleri 

Sparris 

Mangold 

Rödbeta 

Grönkål 

Blomkål 

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. italica Plenck Broccoli 

Brassica olcracea L. var. bollata subvar. gemmifera DC. Brysselkål 

Brassica oleracea L. var. bollata DC. et var. sallanda L. 

Brassica oleracea L. var. capitata I.f. alba DC. 

Brassica oleracea L var. capitata l.f. rubra (!~) Thell 

Brassica oleracea L. var. gongylodes L. 

Brassica rapa L. var. rapa (l.) Thell 

Capsicum annuum L. 

Cichorium endivia L 

Cichorium intybus L. var. foliosom Disch. 

Citrullus volgaris L. 

Cucumis melo L 

Cucumis sativus L. 

Cucurbita pepo L. 

Daucus carota L. ssp. sativus (Jioffm.) llayek 

Foeniculum vulgare P. Mill. 

Lactuca sativa L 

Petroselinum hortense Hoffm. 

Phaseolus coccineus L. 

l'haseolus volgaris L 

l'isum sativum L (förutom P. arvense L.) 

Raphanus sativus L. 

Scorzonera hispanica L 

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.) 

Solanum melongena L. 

Spinacia oleracea L. 

Valerianella locusta (L.) Beteke (V. olitoria l'olt.) 

Vicia faba major L. 

Zea mays convar. microsperma (Koern.) 

Zea mays convar. saccharata (Koern.) 

Savoykål 

Vitkål 

Rödkål 

Kålrabbi 

Rova 

C1tilipeppar 

Paprika 

Spansk peppar 

Friseesallat 

Cikoria 

Vattenmelon 

Melon 

Gurka 

Pumpa, squash 

Morot 

Fänkål 

Sallat 

Persilja 

Blomsterböna 

Böna 

Ärt, utom foderärt 

Rädisa 

Svartrot 

Tomat· 

Äggplanta 

Spenat 

Vintersallat 

Bondböna 

Popcornsmajs 

Sockermajs 

44 321232Q LIITE Pri. 
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I3. Basutsäde: utsäde 

a) som har framställts under förädlarens ansvar i enlighet med vedertagen praxis för upp
rätthållande av sorten, 

b) som är avsett för framställning av utsäde av kategorin "certifikatutsäde", 

c) som, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 21, uppfyller kraven i bilagorna 1 och 
2 för basutsäde, och 

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor. 

C. Certifikatutsäde: utsäde 

a) som härstammar direkt från basutsäde eller, efter förädlarens önskemål, från utsäde av 
en generation som föregär basutsäde och som kan uppfylla och som vid officiell 
undersökning har befunnits uppfylla villkoren i bilagorna 1 och 2 för basutsäde, 

b) som huvudsakligen är avsett för produktion av grönsaker, 

c) som, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 21 b, uppfyller villkoren i bilagorna l 
och 2 för certifikatutsädc, 

d) som vid officiell undersökning har befunnits uppfylla ovannämnda villkor, och 

e) som underkastas officiell efterkontroll genom stickprovskontroll, i syfte att verifiera 
utsädets sortäkthet och sorlrenhel. 

D. Standardutsäde: utsäde 

a) som har tillräcklig sortrenhel och sortäkthet, 

b) som huvudsakligen är avsett för produktion av grönsaker, 

c) som uppfyller villkoren i bilaga 2, och 

d) som underkastas officiell efterkontroll genom stickprovskontroll, i syfte att verifiera 
utsädets sortäkthet och sortrenhet 

E. Officiella åtgärder: åtgärder som vidtas 

a) av statliga myndigheter, eller 

b) av juridisk person som agerar med statligt ansvar, oavsett om allmänrältsliga eller 
civi!rällsliga principer tillämpas, eller 

c) av fysisk person som vederbörligen blivit edsvuren för detta ändamål, vad beträffar 
underordnad verksamhet som skall ske under statlig kontroll, 

förutsatt att sådana personer som anges under b) och c) inte drar någon egen fördel av 
sådana åtgärder. 

F. Små förpackningar: förpackningar innehållande utsäde med högsta vikt om: 

a) 5 kg, för baljväxter, sockermajs och popcornsmajs, 

b) 500 g, för lök, körvel, sparris, mangold, rödbeta, rova, vattenmelon, pumpa, morot, 
rädisa, svartrot, spenat, vintersallal, 

c) 100 g för alla andra arter av kökwäxter. 

677 

44 321232Q LIITE Sek. 
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2. Medlemsstaterna får som certifikatutsäde certifiera sådant utsäde som härstammar direkt från 

utsäde som kontrollerats officiellt i en medlemsstat enligt det system som används vid den aktuella 

tidpunkten och för vilket lämnas samma garantier som för basutsäde som certifierats i enlighet med 

principerna i detta direktiv. Detta gäller under en övergångsperiod om högst tre år efter det att de 
lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv har trätt i kraft, samt genom 

undantag från punkt l c. 

Artikel 3 

1. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att utsäde 

av köksväxter inte får certifieras, kontrolleras som standardut

säde och släppas ut på marknaden om sorten inte godkänts 

officiellt i en eller flera medlemsstater. 

2. Varje medlemsstat skall upprätta minst en lista över dc 

sorter som godkänts officiellt för certificring, kontroll som 

standardutsäde och utsläppande på marknaden i det egna 

territoriet. listorna skall underindelas i sorter, vars utsäde: 

a) kan certiiieras antingen som "basutsädc" eller "certifika

tutsäde", eller kontrolleras som "standardutsäde", eller 

b) inte kan kontrolleras som annat än standardutsäde. 

listorna skall vara tillgängliga för allmänheten. 

3. I enlighet med bestämmelserna i artikel 16 och 17 skall 

en gemensam sortlista över köksväxter upprättas på basis av 

medlemsstaternas nationella sortlistor. 

4. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om att god

kännande av en sort för införande i den gemensamma sortlistan 

eller i en annan medlemsstats lista är likvärdigt med god

kännande för införande i medlemsstatens egna listor. Med-

lemsstater som '~tar sådana bestämmelser skall frikallas från 

de skyldigheter som åligger dem enligt artiklarna 7, 10.3 och 

11.2-5. 

Artikel 4 

Medlemsstaterna skall se till att en sort godkänns endast om 

den är klart särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig. 

Artikel 5 

l. En sort skall anses vara klart särskiljbar om den, när 

ansökan om godkännande inlämnas, skiljer sig markant med 

avseende på en eller flera viktiga morfologiska eller fysiolo

giska karaktärer från varje annan sort som godkänts eller 

inlämnats för godkännande i medlemsstaten i fråga eller som 

intagits i den gemensamma sortlistan över köksväxtarter. 

2. En sort skall betraktas som stabil om den efter flera på 

varandra följande uppförökningar eller i slutet av varje 

reproduktionscykel (i dc fall då förädlaren har uppgett en 

särskild reprnduktionscykcl) fortfarande motsvarar beskriv

ningen av sortens viktigaste karaktärer. 

3. Fn sort skall betraktas som tillräckligt enhetlig om de 

plantor den består av, med mycket få avvikelser, är likartade 

eller genetiskt identiska vad beträffar alla i sammanhanget 

väsentliga karaktärer. Hänsyn skall härvid tas till växters olika 

reproduktionssystem. 

Artikel6 

Medlemsstaterna skall se till att samma krav ställs på sorter 

från andra medlemsstater som på inhemska sorter, i synnerhet 

vad beträffar förfarandet för godkännande. 

Artikel 7 

l. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att god

kännande av sorter skall basera~ på resultaten från officiella 

undersökningar, i synnerhet odlingsförsök, avseende ett 

tillräckligt antal karaktärer för att beskriva sorten. 

Dc metoder som används för att fastställa karaktärer skall vara 

exakta och tillförlitliga. För sorter vars utsäde inte får kontrol

leras som annat än standardutsäde får resultaten från inofficiel

la undersökningar och kunskap som erhållits genom praktiska 

odlingserfarenheter tas i beaktande. 

2. Följande skall fastställas i enlighet med det förfarande 

som avses i artikel 40, med beaktande av den rådande tekniska 

och vetenskapliga utvecklingen: 

a) 

b) 

minsta antal karaktärer som skall ingå i undersökning av 

dc olika arterna, 

minimikrav för utförande av undersökningarna. 
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3. I de fall då undersökning av de ingående komponenterna 

krävs för att studera hybrider och syntetiska sorter skall 

medlemsstaterna se till att resultaten från undersökningen och 

beskrivningen av de ingående komponenterna behandlas 
konfidentiellt, om förädlaren begär detta. 

Artikel 8 

Medlemsstatema skall kräva att när en ansökan om god

kännande av en sort inges, skall sökanden ange om sädan 

ansökan redan gjorts i annan medlemsstat och i så fall med

lemsstatens namn samt om ansökan godkänts. 

Artikel 9 

l. Medlemsstaterna får godkänna sorter som har godkänts 

officiellt i deras territorium före l juli 1970, utan krav på 

ytterligare undersökningar enligt principerna i detta direktiv, 

om det framgår av tidigare undersökningar att sorterna är klart 

särskiljbara, stabila och tillräckligt enhetliga. Undersökning av 

de karaktärer som fastställts i enlighet med artikel 7.2 skall 

vara slutförd senast den 30 juni 1975. 

2. Medlemsstaterna skall vidta alla ätgärder som krävs för 

att se till att officiellt godkännande av sorter som lämnats före 

den l juli 1970 i enlighet 'med andra principer än de som 

anges i detta direktiv inte gäller efter 30 juni 1980, om 

godkännande i enlighet med principerna i detta direktiv då 

ännu inte lämnats för sorterna i fråga. 

Artikel 10 

l. Medlemsstaterna 'skall ombesörja offentliggörande av 

listor över sorter som godkänts i det egna territoriet samt, om 

upprätthållande förädling krävs, nanutct på den eller dc 

personer· .som är ansvariga för denna. Om flera personer är 

ansvariga för upprätthållandet av en sort, behöver namnen inte 

kungöras. Om så inte sker, skall i listan anges den myndighet 

som tillhandahåller namnen på personer ansvariga för sortens 

upprätthållande. 

2 Medlemsstaterna skall i möjligaste mån se till att sorten 

då den godkänns har samma namn i samtliga medlemsstater. 

Om det är känt alt utsäde eller fröplantor av en viss sort släpps 
ut på marknaden i ett annat land under annat nanm skall deua 
namn också anges i listan. 

3. Medlemsstaterna skall sammanställa särskild dokumen-

tation för va1je godkänd sort med en beskrivning av sorten och 

en tydlig sammanfattning av alla de fakta som ligger till grund 

för godkännandet. Sortbeskrivningen skall avse plantor som 

producerats direkt från utsäde av kategorin "certifikatutsäde" 

eller kategorin "standardutsädc". 

Artikel 11 

l. Sortlistan och eventuella förändringar av den skall om

gående tillställas medlemsstaterna och kommissionen. 

2. För varje ny sort som godkänns skall medlemsstat till 
övriga medlemsstater och kommissionen skicka en kort 

beskrivning av sortens kännetecken med hänsyn till den 

betydelse dc haft för godkännandet. 

3. Varje medlemsstat skall ställa den dokumentation som 

avses i artikel 10.3, om godkända sorter eller återkallande av 

godkännande, till övriga medlemsstaters och kommissionens 

förfogande. Uppgifter som hämtas ur denna dokumentation 

skall behandlas konfidentiellt. 

4. Medlemsstaterna skall se till att dokumentationen 

avseende godkännande görs tillgänglig för personligt bruk för 

personer som kan styrka att de har rätt att ta del av den. Dessa 

bestämmelser skall inte gälla för sådana uppgifter som skall 

behandlas konfidentiellt enligt artikel 7.3. 

5. l dc fall då godkännande av en sort avslås eller åter

kallas skall resultaten av utförda undersökningar göras till

gängliga för dem som berörs av beslutet. 

Artikel 12 

l. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att 

godkända sorter skall upprätthållas i enlighet med vedertagen 

praxis för upprätthållande av sorten. Denna regel skall inte 

gälla för sorter vars utsäde endast får kontrolleras som 

standardutsädc, men som var allmänt kända den l juli 1970. 

2. Det skall alltid vara möjligt att kontrollera upprättbållan

dc av sorten, med hjälp av de journaler som förs av den eller 

dc personer som ansvarar för den. Dessa journaler skall ocks! 

innehålla uppgifter om framställningen av alla generationer 
som föregår basutsäde. 

3. !'rov kan begäras från den person som ansvarar för 

sorten. Om så krävs kan sådana prov tas officiellt. 
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4. I de faU då upprätthållande av sorten utförs i en annan 

medlemsstat än i den där sorten godkändes skall berörda 

medlemsstater bistå varandra beträffande kontrollen. 

Artikel 13 

l. Godkännande skall gälla till utgången av det tionde 

kalenderåret efter det att godkännande lämnats. 

2. Godkännande av en sort kan förnya~ med bestämda 

intervall om sorten fortfarande odlas i sådan skala att detta är 

motiverat, samt under förutsättning att kraven på särskiljbarhet, 

enhetlighet och stabilitet fortfarande uppfylls. Ansökan om 

förnyat godkännande skall inlämnas senast två år innan 

godkännandet löper ut. 

3. Godkännandets giltighetstid skall förlängas tills vidare, 

till dess beslut har fattats om förnyat godkännande. 

Artikel 14 

l. Medlemsstaterna skall se till att godkännande av en sort 

återkallas: 

a) om det vid undersökning visas att sorten inte längre är 

klart särskiljbar, stabil eller tillräckligt enhetlig, 

b) 

2. 

a) 

b) 

om den eller de personer som ansvarar för sorten så 

begär, utom i de fall då upprätthållande förädling av 

sorten alltjämt utförs. 

Medlemsstaterna får återkalla godkännande av en sort: 

om de lagar och andra författningar som .antas för att 

följa detta direktiv inte efterlevs, 

om osanna eller bedrägliga uppgifter avseende dc fakta 

som godkännandet grundades på lämnades i samband 

med ansökan om godkännande eller vid undersökningen 
av sorten. 

Artikel 15 

l. Medlemsstaterna skall se till att en sort stryks ur deras 

listor, om sortgodkännandet har återkallats eller om god

kännandets giltighetstid har löpt ut. 

2. Medlemsstaterna får medge en period för försäljning av 

utsäde i det egna territoriet om ·högst tre år efter det att 

godkännandet löpt ut. 

Artikel 16 

l. När en period om två månader efter det offentliggörande 

som avses i artikel 17 har löpt ut skall medlemsstaterna se till 
att utsäde av sorter som godkänts i enlighet med bestämmel

serna i detta direktiv inte underkastas några begränsningar av 

utsläppande! på marknaden med avseende på sort. 

2. Efter ansökan som skall behandlas såsom föreskrivs i 

artikel 40 får en medlemsstat, genom undantag från punkt l, 

tillåtas att förbjuda utsläppande på marknaden i hela eller en 

del av sitt territorium av utsäde av en sort, om denna inte är 

klart särskiljbar, stabil eller tillräckligt enhetlig. Ansökan skall 

lämnas in före utgången av det tredje kalenderåret efter det år 
då godkännande lämnades. 

3. Om starka skäl föreligger får den period som avses i 

punkt 2 förlängas innan den löper ut, i enlighet med det 

förfarande som fastställs i artikel 40. 

4. För sorter som godkänts före den l juli 1972 skall den 

period som avses i andra meningen i punkt 2 bölja den l juli 

1972. 

Artikel 17 

!'å grundval av den information som lämnas av medlemsstater

na och allt efter det att denna inkommer skall kommissionen 

i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, under rubriken 

"Gemensamma sortlistan över arter av köksväxter", publicera 

en lista över alla sorter vars utsäde inte underkastas några 

begränsningar av utsläppandel på marknaden med avseende på 

sort enligt artikel 16, samt den information som krävs enligt 

artikel 10.1 om person eller personer som ansvarar för upp

rätthållande av sorten. Det publicerade meddelandet skall ange 

vilka medlemsstater som har fått tillstånd enligt artikel 16.2 
eller artikel JS. 

Artikel 18 

Om det konstaterats att odling av en sort som tagits in i den 

gemensamma sortlistan över köksväxter kan inverka skadligt 

med avseende på sundhet på odlingen av andra sorter eller 

arter som odlas i en medlemsstat får medlemsstaten i fråga, 

efter ansökan som skall behandlas såsom föreskrivs i artikel 

40, tillåtas att förbjuda utsläppande på marknaden av utsäde av 

den sorten i hela eller en del av sitt territorium. Om omedelbar 

fara för spridning av skadliga organismer föreligger, och till 

dess ett slutgiltigt beslut har fattats i enlighet med det 
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förfarande som fa~tställs i artikel 40, får den berörda med

lemsstaten införa förbud så snart ansökan har lämnats in. 

Artikel 19 

När en sort upphör att vara godkänd i den medlemsstal som 

ursprungligen godkände den får den även fortsältningsvis vara 

godkänd i en eller flera medlemsstater, under förutsättning all 

kraven för godkännande fortfarande är uppfyllda i dessa staters 

territorier. Om för smten i fråga krävs upprälihållande för

ädling, måste sådan kunna garanteras. 

Artikel 20 

l. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om all utsäde 

av köksväxter inte får släppas ul på marknaden, om det inte 

har certifierats officiellt som "basutsäde" eller "ccrtifikatutsä

de" eiJer utgör standardutsäde och om det inte uppfyiJer 

villkoren i bilaga 2. 

2. Från med l juli 1977 får bestämmelser antas, enligt det 

förfarande som fastställs i artikel 40, om all utsäde av vissa 

köksväxtarter efter vissa angivna datum inte får släppas ut på 
marknaden om det inte har certificrats officiellt som "basutsä

de" eller "certifikatutsäde". 

3. Medlemsstaterna skall se till au officiella undersökningar 

av utsäde utförs i enlighet med vid tillfållet gällande interna

tionella metoder, i den mån sådana finns. 

4. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag 

från bestämmelserna i punkt 1: 

a) för utsäde av generationer som föregår basutsäde, 

b) för provning eller för forskningsändamål, 

c) för urvalsarbete, 

d) för utsädesråvara, förutsatt all varans äkthet är säker

ställd. 

Artikel 21 

Medlemsstaterna får dock, genom undantag från bestämmel
serna i artikel 20, tillåta: 

a) officiell certifiering och utsläppande på marknaden av 

basutsäde som inte uppfyller villkoren i bilaga l av

seende grobarhet. J della fall skall alla nödvändiga 

åtgärder vidtas för att se till alt leverantören garanterar 

en viss grobarhet, vilken för utsläppandel på marknaden 

b) 

skall anges på särskilt märke försett med leverantörens 

namn och adress samt utsädespartiets referensnummer. 

officiell certificring och utsläppande på marknaden till 

köpare i första handelsledet av utsäde av kategorierna 

"basutsäde" eller "certifikatutsäde", i syfte att snabbt 

tillhandahålla utsäde, trots att den officiella grobar

hetskontrollen enligt villkoren i bilaga 2 inte slutförts. 

Certi ficring skall medges endast om en preliminär 

analysrapport om utsädet inges och förste mottagares 

namn och adress anges. Alla nödvändiga åtgärder skall 

vidtas för att se till att leverantören garanterar den 

grobarhet som anges i den preliminära rapporten. Denna 

grobarhet skall för utsläppandel på marknaden anges på 
en särskilt märke försett med leverantörens namn och 

adress samt utsädespartiets referensnummer. 

Dessa bestämmelser skall inte gälla för utsäde som importeras 

från länder utanför gemenskapen, med undantag av vad som i 

övrigt anges i artikel 31 om uppförökning utanför gemenska

pen. 

Artikel 22 

Medlemsstaterna får, med avseende på villkoren i bilagorna l 

och 2, införa ynerligare eller mer strikta krav för certifiering 

av utsäde som framställts i det egna territoriet. 

Artikel 23 

l. Medlemsstaterna skall kräva att prov tas ut officiellt 

enligt givna metoder för undersökning av utsäde för certnie

ring och efterkontroll. 

Dessa bestämmelser skall också gälla i de fall då prov av 

standardutsäde ta~ ut officiellt för efterkontroller. 

2. För undersökning av utsäde för certifiering och efter

kontroll skall prov tas från homogena partier. Högsta vikt för 

en parti och lägsta provvikt anges i bilaga 3. 

Artikel 24 

l. Medlemsstaterna skall kräva att basutsäde, certifikatut

säde och standardutsäde endast släpps ut på marknaden i 

tillräckligt homogena partier och i förseglade behållare med 
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plomberingsanordning och märkning, såsom föreskrivs 

artiklarna 25 och 26. 

2. För utsläppande på marknaden av små kvantiteter tiii 

den slutlige konsumenten får medlemsstatema anta bestäm

melser om undantag från bestämmelserna i punkt 1 vad 

beträffar förpackning, plombering och märkning. 

Artikel 25 

1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med 

basutsäde och certifikatutsäde som inte utgör små förpack

ningar plomberas officiellt på sådant sätt att plomberingen 

skadas och inte kan anbringa~ på nytt när förpackningen 

öppnats. 

2. Officiellt plomberade förpackningar får inte omplombc

ras, varken en eller flera gånger, annat än genom officiell 

plombering. Om förpackningar omplomberas skall detta, samt 

ansvarig myndighet och datum för senaste omplombering 

anges på det märke som krävs enligt artikel 26.1. 

3. Förpackningar med standardutsäde och små förpack-

ningar av utsäde av kategorin "certifikatutsädc" skall plombc

ras på sådant sätt att plomberingen skadas och inte kan 

anbringas på nytt när förpackningen öppnats. Dc skall också 

förses med blyplomb eller motsvarande av den person som 

ansvarar för märkningen. Det senare gäller inte för små 

förpackningar. 

Artikel 26 

l. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med 

basutsäde och certifikatutsäde som inte utgör små förpack

ningar: 

a) märks på utsidan med officiellt märke på något av dc 

officiella språken i gemenskapen, såsom anges i bilaga 

4.A. Märket skall anbringas tillsammans med den 

officiella plomberingen. Märkets färg skall vara vit för 

basutsäde och blå för certifikatutsäde. Självhäftande 

etiketter får användas och får ersätta officiell plombe

ring. Om, såsom förutses i artikel 21, basutsädet inte 

uppfyller villkoren i bilaga 2 med avseende på grobar

het, skall detta anges på märket. 

b) innehåller ett officiellt dokument i samma färg och med 

samma uppgifter som de som skall finnas på märket 

enligt bilaga 4.A.a.4, 5 och 6. Detta dokument är inte 

nödvändigt om uppgifterna är outplånligen tryckta på 

behållaren. 

Detta märke krävs inte för genomskinliga behållare om det 

officiella dokumentet inuti behållaren inneh5ller de uppgifter 

som krävs enligt a) och kan läsas genom behållaren. 

2. För sorter som är allmänt kända den l juli 1970 får 

märket även innehålla uppgift om särskild metod för upp

rätthållande av sorten. Det är förbjudet att åberopa särskilda 

egenskaper som kan sättas i samband med sådan metod. 

3. Förpackningar med standardutsäde och små förpack

ningar med utsäde av kategorin "certifikatutsäde" skall, såsom 

föreskri vs i bilaga 4.b, förses med leverantörens märke eller 

påtryckt eller påstämplad text på något av de officiella språken 

i gemenskapen. Märkets fårg skall vara blå för certifikatutsäde 

och mörkgul för standardutsäde. 

Artikel 27 

Beträffande små förpackningar med certifiera! utsäde skall 

medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 

att utsädets identitet kan kontrolleras, i synnerhet i samband 

med att utsädespartierna delas upp. För detta ändamM får 

medlemsstaterna kräva att små förpackningar som packas i 

deras territorier plomberas officiellt eller under officiell 

övervakning. 

Al'likel 28 

Medlemsstaterna skall behålla rätten att kräva, i andra fall än 

dc som anges i artiklarna 21 och 26, att behållare med 

basutsäde, certifikatutsäde eller standardutsäde förses med 

ytterligare uppgifter från leverantören, antingen tryckta på ett 

märke eller direkt påstämplade på behållaren, om utsädet skall 

sJJppas ut på marknaden i det egna territoriet. Detta gäller 

oavsett om utsädet har framställts i det egna territoriet eller 

importerats. 

Artikel 29 

Medlemsstaterna skall kräva att varje form av kemisk be

handling av basutsäde, certifikatutsäde eller standardutsäde 

anges antingen på det officiella märket eller på leverantörens 

märke samt på behållaren eller inuti denna. På små förpack

ningar kan uppgifterna tryckas direkt utanpå eller inuti 
behållaren. 

Artikel 30 

1. Medlemsstaterna skall se till att varken basutsäde eller 

certifikatutsäde som ccrtifierats officiellt och vars behållare 
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märkts och plomberats officiellt enligt detla direktiv, samt 

certifiera! utsäde packat i små förpackningar och standardutsä

de vars behållare märkts och plomberats officiellt enligt detta 

direktiv, blir föremål för några begränsningar av utsläppandel 

på marknaden vad beträffar egenskaper, undersökningsför

faranden, märkning eller plombering, utöver de som fastställs 

i detta direktiv. 

2. Från med 1 juli 1977 och till dess beslut har fattats 

enligt artikel 20.2 får medlemsstaterna, efter ansökan som 

behandlas enligt artikel 40, tillåtas all besluta att utsäde av 

vissa arter av köksväxter efter vissa angivna datum inte får 

släppas ut på marknaden, om det inte har certifierats officiellt 

som "basutsäde" eller "certifikatutsäde". 

Artikel 31 

1. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att utsäde 

av köksväxter som odlats direkt från basutsäde skall betraktas 

som certifikatutsäde, oavsett om odlingen skett i land utanför 

gemenskapen eller i annan medlems.~lal än där basutsädet 

certifierats. Detta gäller under förutsättning au utsädesodligen 

fållbesiktigats och godkänts enligt bilaga 1, samt om officiell 
undersökning har visat at! villkoren i bilaga 2 för certifikatut

säde uppfyllts. 

2. Punkt 1 skalllikadeles gälla för certifiering av certifika-

tutsäde som odlats direkt från utsäde av en generation som 

föregår basutsäde och som kan uppfylla, och vid officiell 

undersökning har visats uppfylla, villkoren i bilaga 1 och 2 för 
basutsäde. 

Artikel 32 

1. Rådet skall med kvalificerad, majoritet på förslag från 

kommissionen avgöra om: 

a) de officiella sortundersökningar som utförts i land 

utanför gemenskapen ger samma garantier som de som 

föreskrivs i artikel 7 och som utförs i medlems.~taterna, 

b) 

c) 

de kontroller av förfaranden, fiiL upprätthållande av sorter 

som utförs i land utanför gemenskapen ger samma 

garantier som de som utförs i medlemsstaterna, 

de faltbesiktningar i land utanför gemenskapen som 

avses i artikel 31 uppfyller "illkoren i bilaga 1, 

d) köksväxtutsäde som skördats i ett land utanför gemen

skapen, och för vilket lämnas samma garantier avseende 

egenskaper och äkthet samt arrangemangen för under

sökning, märkning och kontroll, är likvärdigt med 

basutsäde, certifikatutsäde eller standardutsäde som 

skördats inom gemenskapen och som uppfyller villkoren 

i det! a direktiv, 

2. Till dess rådet har fallat beslut enligt punkt l skall det stå 

medlemsstaterna fritt att själva fatta sådana beslut. Denna rätt 

upphör den 30 juni 1975. 

Artikel 33 

1. För alt undanröja eventuella tillfålliga problem med den 

allmänna tillgången på basulsäde, certifikatutsäde eller 

standardutsäde som uppträder i en eller flera av medlemssta

terna och som inte kan lösas inom gemenskapen, får en eller 

flera medlemsstater tillåtas, i enlighet med det förfarande som 

fa~tställs i artikel 40, att under viss bestämd tid godkänna 

utsläppande på marknaden av utsäde av en kategori som 

uppfyller mindre strikta krav. 

2. För utsäde med angivet sortnamn skall det officiella 

märket eller leverantörens märke vara det som föreskrivs för 

motsvarande kategori. I alla andra fall skall det vara brunt. 

Märket skall alltid ange att utsädet i fråga är av en kategori 

som uppfyller mindre strikta krav. 

Artikel 34 

Delta direktiv skall inte gälla för utsäde av köksväxter som 

visats vara avsclt för export tillländer utanför gemenskapen. 

Artikel 35 

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att officiellt 

kontrollera, åtminstone genom stickprovskontroller, att 

köksväxtutsädet U!lpfyllcr kraven i detta direktiv. 

Artikel 36 

Medlemsstaterna skall se till att utsäde av kategorierna 

"ccnifikatutsädc" och "standardutsäde" efterkontrollodlas 
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officiellt, i syfte att jämföra utsädets sortäkthet och sortrenhet 

mot standardprov. 

Artikel 37 

l. Medlemsstaterna skall se till att de personer som 
ansvarar för märkning av standardutsäde avsett för utsläppande 

på marknaden: 

a) informerar dessa om tidpunkten när dera~ verksamhet 
inleds och avslutas, 

b) 

c) 

för journaler över alla partier av standardutsäde och 
håller dessa handlingar tillgängliga för medlemsstaterna 

i minst tre år. 

håller kontrollprov av utsäde av sorter för vilka upp

rätthållande inte krävs tillgängliga för medlemsstaterna 
i minst två år. 

d) tar ut prov från varje parti som är avsett för utsläppande 

på marknaden och håller dem tillgängliga för med
lemsstaterna i minst två år. 

De åtgärder som avses i b) och d) skall vara föremål för 

officiella kontroller på slumpmä~sig basis. 

2. Medlemsstaterna skall se till att personer som avser att 

referera till metoder för upprätthållande av en sort, i enlighet 

med artikel 26.2, meddelar detta i förväg. 

Artikel 38 

1. Om det vid efterkontrollodlingar upprepade gånger visar 
sig att utsäde av en viss sort inte helt uppfyller fastställda krav 
på sortäkthet och sortrenhet skall medlemsstaterna se till att 

den person som släpper ut det på marknaden helt eller delvis 

förbjuds att släppa ut sådant utsäde (under viss bestämd tid, 

om så anses lämpligt). 

2. Åtgärder vidtagna under punkt l skall dras tillbaka så 

fort som det med tillräcklig säkerhet fastställts att utsäde som 
är avsett att släppa~ ut på marknaden i fortsättningen kommer 
att uppfylla kraven på sortäkthet och sortrenheL 

Artikel 39 

1. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom 

gemenskapen för efterkontroll av prov av basutsäde (utom 

basutsäde av hybrid~orter och syntetiska sorter), certifikatutsä

de och standardutsäde av köksväxter som tas vid stick

provskontroller. Dessa odlingar skall besiktigas av den 

kommittc som å~yftas i artikel 40. Kontroll av att utsädet 
uppfyller tillämpliga krav kan utföras i samband med efter

kontrollerna. 

2. Dessa jämförande kontroller skall, i en första etapp, 

användas för att harmonisera de tekniska metoderna för 

certifiering och efterkontroll i syfte att få likvärdiga resultat. 
Så snart detta syfte uppnåtts skall konfidentiella rapporter om 
hur de jämförande kontrollerna framskrider inges till med

lemsstaterna och kommissionen. Datum för den första rappor
ten skall fastställas i enlighet med det förfarande som före
skrivs i artikel 40. 

3. Arrangemang för att utföra jämförande kontroller skall 

fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 
40. Köksväxtutsäde som skördats i land utanför gemenskapen 
får ingå i jämförelserna. 

Artikel 40 

l. l de fall då det förfarande som fastställs i denna artikel 
skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet, antingen på 
eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en med

lemsstat, till den ständiga kommitten för utsäde och uppför

ökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk 
(nedan kallad "Kommitten"). 

2. Inom kommitten skall medlemsstaternas röster vägas 
enligt bestämmelser i fördragets artikell48.2. Ordföranden får 
inte rösta. 

3. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag 
till åtgärder som skall anta~. Kommitten skall yttra sig om 

dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med 

hänsyn tiii hur brådskande frågan är. Yttranden skall antas med 
en majoritet av tolv röster. 

4. Kommissionen skall själv fatta beslut om !tgärder som 

skall genomföras omedelbart. Om dessa !tgärder inte har 
tillstyrkts av kommitten skall kommissionen dock omedelbart 
meddela rådet detta. I sådant fall lar kommissionen skjuta upp 

genomförandet av de åtgärder som den beslutat om i högst en 
månad från datum för meddelandet. 

Rådet får inom en månad fatta annat beslut med kvalificerad 
majoritet. 
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Artikel 41 Artikel 43 

Med undantag för vad som stadgas i artikel 18 samt i bilaga 

l och 2 skall detta direktiv inte hindra tillämpningen av de 
bestämmelser i nationelllagstiftning som är berättigade av skäl 
som rör skydd av människors, djurs eller växters hälsa och liv 
eller skydd av industriell eller kommersiell egendom. 

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1972 sätta i kraft de 

lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen 
om detta. 

Artikel 44 

Artikel 42 Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

En medlemsstat får efter ansökan, som skall behandlas enligt 

förfarandet i artikel 40, helt eller delvis frikallas från skyldig

heten att tillämpa detta direktiv på vissa arter, om utsäde av 

dessa arter inte normalt framställs eller släpps ut på marknaden 
i dess territorium. 

Utfardat i Bryssel den 29 september 1970. 

BilAGA 1 

Krav pli utsädesodling t'ör certiliering av skörden 

1. Grödan skall ha godtagbar sortäkthet och sortrenheL 

På rådets vägnar 

J. ERlL 

Ordförande 

2. För basutsäde skall minst en officiell fältbesiktning utföras. För certifikatutsäde skall minst 
en faltbesiktning utföras och kontrolleras officiellt genom stickprovskontroller som omfattar 
minst 20% av grödan av varje art. 

3. Fältet skall vara i sådant skick och grödan i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod kontroll 
av sortäkthet, sortrenhet och sundhet är möjlig. 

4. Minsta avstånd från angränsande grödor som kan leda till oönskad pollinering skall vara 
följande: 

A. Beta- och Brassicaarter 

1. Från främmande pollineringskällor som lätt kan förorsaka betydande försämring hos 
sorter av Beta- och Brassicaarter: 

a) för basutsäde: 1.000 meter 

b) för certifikatutsäde: 600 meter 

2. Från andra främmande pollineringskällor som lätt kan ge upphov till korsningar i 
sorter av Beta- och Brassicaarter: 

a) för basutsäde: 500 meter 

b) för certifikatutsäde: 300meter 

n. Andra arter 

1. Från främmande pollineringskällor som lätt kan förorsaka betydande försämring hos 
sorter av andra arter: 

a) för basutsäde: 500 meter 

b) för certifikatutsäde: 300meter 
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2. Från andra främmande pollineringskällor som lätt kan ge upphov till korsningar i 
sorter av andra arter: 

a) för basutsäde: 300meter 

b) för certifikatutsäde: 100 meter 

Dessa avstånd behöver inte iakttas om det finns tillräckligt skydd mot oönskad 
pollinering. 

5. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på 
lägsta möjliga nivå. 

BILAGA 2 

Villkor som skall uppfyllas av utsädet 

l. Utsädet skall ha godtagbar sortäkthet och sonrenhet. 

2. Sjukdomar och skadliga organismer som försämrar utsädets användbarhet skall hållas på 
lägsta möjliga nivå. 

3. Utsädet skall också uppfylla följande villkor: 

a) standarder: 

Lägsta analytiska Högsta inbland- Lägsta grobarhet 

An ronhetsgrad ning av frö av (% av frögyt-

(vikts%) andra växtarter !ringar eller rent 
(vikts%) frö) 

Allium cepa 97 0,5 70 

Allium porrum 97 0,5 65 

Anthriscus cerefo!ium 96 70 

Apium graveolens 97 70 

Asparagus officinalis 96 0,5 70 

Beta vulgaris (alla arter) 97 0,5 70 

(frö gyttringar) 

Brassica oleracea var. botrytis 97 70 

Brassica oleracea (övr. arter) 97 75 

Bra~sica rapa 97 80 

Capsicum annuum 97 0,5 65 

Cichorium intybus 95 0,5 65 

Cichorium endivia 95 1 65 

Citru!lus vulgaris 98 0,1 75 

Cucumis melo 98 0,1 75 

Cucumis sativus 98 0,1 80 

Cucurbita pcpo 98 0,1 75 

Daucus carota 95 65 

Foeniculum vulgare 96 70 

Lactuca sativa 95 0,5 75 

Petroselinum hartense 97 65 

Pha~colus coccincus 98 0,1 80 

Pha~colus vulgaris 98 0,1 75 

Pisum sativum 98 0,1 80 
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Lägsta analytis- Högsta inbland- Lägsta grobar-
ning av frö av het {% av frö-

Art ka renhetsgrad andra växtarter gyllringar eller (vikts%) (vikts%) rent frö) 

Raphanus sativus 97 1 70 

Scorzonera hispanica 95 l 70 

Solanum lycopersicum 97 0,5 75 

Solanum melongena % 0,5 65 

Spinacia oleracea 97 l 75 

Valerianella locusta 95 l 65 

Vicia faba 98 0,1 80 

Zea mays convar. microsperma (Koern.) 98 0,1 85 

Zea mays convar. saccharata (Koern.) 98 0,1 85 

b) Ytterligare krav: 

i) utsäde av baljväxter får inte vara förorenat av följande levande insekter: 

Acanthoscelides obtectus sag. 
Bruchus affinis Froel. 
Bruchus atomarius L. 
Bruchus pisorum L. 
Bruchus rufimanus Boh. 

ii) utsäde får inte vara förorenat av levande Acarina. 

BilAGA 3 

1. Högsta vikt för utsädesparti 

a) Frön av storlek lika med eller större än en vetekärna 

b) Frön av storlek mindre än en vetekärna 

2. Minsta provvikt 

Art vikr (g) Art 

Allium cepa 25 Daucus carota 
Allium porrum 25 Foeniculum vulgare 
Anthriscus cerefolium 25 Lactuca sativa 
Apium gravealens 25 Petrosclinum honense 
Asparagus officinalis 100 Phaseolus coccineus 
Beta vulgaris (alla arter) 100 Phaseolus vulgaris 
Brassica oleracea (alla arter) 25 l'isum salivum 
Brassica rapa 50 Raphanus sativus 
Capsicum annuum 50 Scor.wnera hispanica 
Cichorium intybus 25 Solanum lycopersicum 
Cichorium endivia 25 Solanum melongena 
Citrullus vulgaris 200 Spinacia oleracea 
Cucumis melo 100 Valerianella locusta 
Cucumis sativus 25 Vicia faba 
Cucurbita pcpo 150 Zca mays convar. microsperma 

Zca mays convar. saccharata 

20 ton 

10 ton 

vikt (g) 

25 
50 

25 
25 

l 000 
500 
500 

50 
25 
25 
25 

100 

25 
1 000 

500 
l 000 

För F l hybridsorter av ovanstående arter får minsta provvikt minskas till en fjärdedel av den 
vikt som anges för arten. Antalet frön per prov får inte understiga 200. 

687 
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BILAGA 4 

Etikett 

A. Officiell etikett (basutsiidc och certltikntutsädc, utom små förpackningar) 

a) Obligatoriska uppgifter 

l. "Europeiska ekonomiska gemenskapens regler och standarder." 

2. Certifieringsmyndighet och medlemsstat eller dessas initialer. 

3. Månad och år för officiell plombering. 

4. Partiets referensnummer. 

5. Art. 

6. Sort. 

7. Kategori. 

8. Produktionsland. 

9. Deklarerad netto- eller bruttovikt. 

b) Minimimå/l 

110 x 67 mm 

D. Leverantörsetikett eller påskrift på bclu'lllarcn (standardutsiide och små förpackningar 
av kategorin "certitikntnts.'ide") 

a) Obligatoriska rq1pgi[ler 

l. "Europeiska ekonomiska gemenskapens regler och standarder." 

2. Namn och adress eller firmamärke för den leverantör som ansvarar för etikette
ringen. 

3. Månad och år för plombering, förutom för små förpackningar. 

4. Art. 

5. Sort. 

6. Kategori. 

7. För standardutsäde: referensnummer som uppges av den leverantör som ansvarar 
för etiketteringen. 

8. För små förpackningar av utsäde av kategorin "certifikatutsäde": referensnummer 
som ger möjlighet till identifiering av del certifierade partiet. 

9. Produktionsland, förutom för små förpackningar om hög.~t 100 g. 

10. Deklarerad netto- eller bruttovikt, förutom för små förpackningar om högst 100 g. 

b) Märkets miniminulu (/ömtom för små förp<Kkning<rr) 

110 x 67 mm 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 30 mars 1971 

om ändring av direktiven av den 14 juni 1966 om utsläppande pli marknaden av betutsäde, 
utsäde av foderväxter, utsäde av strilsäd och utsädespotatis, direktivet av den 30 juni 1969 
om utsläppande pli marknaden av utsäde av oije- och spAnadsväxter och direktivet av den 

29 september 1970 om utsläppande pli marknaden av utsäde av köksväxter 

(71/162/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV, 

17.4.71 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande, 

och med beaktande av följande: 

Det är lämpligt, av nedan angivna skäl, att ändra vissa bestämmelser i rådsdirektiven av den 14 juni 1966 om utsläppande på 
marknaden av betutsäde2 i dess lydelse enligt direktiv av den 18 februari 19691

, om utsläppande på marknaden av utsäde av 
foderväxter• i dess lydelse enligt direktiv av den 18 februari 19695

, om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd6 i dess lydelse 
enligt direktiv av den 18 februari 19697

, om utsläppande på marknaden av utsädespotatis" i dess lydelse enligt direktiv av den 18 
februari 19699

, i direktivet av den 30 juni 196910 om utsläppande på marknaden av utsäde av olje- och spånadsväxter samt i direktivet 
av den 29 september 197011 om utsläppande på marknaden av utsäde av köksväxter. 

Bestämmelser om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter antogs genom rådets direktiv av den 29 september 197012• 

EGT nr C 101, 4.8.1970, s. 44. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66. 
EGT nr L 48, 26.2.1969, s. 4. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66. 
EGT nr L 48, 26.2.1969, s. 8. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66. 
EGT nr L 48, 26.2.1969, s. l. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320/66. 
EGT nr L 48, 26.2.1969, s. 7. 

10 EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3. 
11 EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7. 
12 EGT nr L 225, 12.10.1970, s. l. 
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Huvudsakligen tekniska ändringar av bilagorna skall underlättas genom ett skyndsamt förfarande. 

Det är nödvändigt att framdeles tillåta självhäftande märken. 

Bestämmelserna om jämförande kontroller bör utvidgas. 

Det är lämpligt att göra en underindelning av vissa släkten av foderväxter i flera arter av stor betydelse för lantbruket samt att ändra 
vissa tekniska bestämmelser. 

För utsäde av olje- och spånadsväxter gäller att arterna ricin och sesam inte fortsättningsvis behöver omfattas av detta direktiv. Å 
andra sidan är det lämpligt att fastställa särskilda bestämmelser för arter med både sam- och tvåbyggare. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel l 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av betutsäde skall ändras på följande sätt: 

1. Artikel 6 skall ersättas av följande: 

"Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att den beskrivning av de ingående komponenterna som kan krävas skall behandlas 
konfidentiellt, om förädlaren begär detta." 

2. Följande skall läggas till artikel 11.1 a, efter orden "för certifikatutsäde": 

"Användning av självhäftande märken skall tillåtas. Dessa får användas som officiell plombering." 

3. Datumet i sista meningen i artikel 16.2 skall ersättas med den 1 juli 1972. 
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4. Artikel 20.1 skall ersättas med följande: 

"1. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom gemenskapen för efterkontroll av prov av certifiera! betutsäde som tas 
vid stickprovskontroller. Kontroll av att utsädet uppfyller tillätnpliga krav kan utföras i samband med efterkontrollerna. 
Arrangemangen för att utföra kontrollerna samt resultaten av dessa skall meddelas den kommille som avses i artikel 21." 

5. Följande artikel skall läggas till efter artikel 21: 

"Artikel 21 a 

Rådet skall på förslag från kommissionen och med beaktande av den rådande tekniska och vetenskapliga utvecklingen anta 
eventuella ändringar av bilagorna." 

Artikel 2 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av foderväxter skall ändras på följande sätt: 

l. I artikel 2.1 A a skall orden: 

"AgiOslis spec. Ven-arter" 

ersättas med: 

"Agrostis canina L Brunven 
ssp. canina Hwd. 
Agrostis gigantea Roth storven 
Agrostis stolonifera L Krypven 
Agrostis tenuis Sibth. Rödven" 

2 I artikel 2.1 A a skall orden: 

"Lolium spec. Rajgräs-arter 

ersättas med: 

"Lolium multiflorum Lam. Italienskt rajgräs (inklusive westeJWoldisktrajgräs) 
Lolium perenne L Engelskt rajgräs 
Lolium x hybridum Hausskn. Hybridrajgräs 

3. I artikel 2.1 A a skall orden: 

"Poa spec. Gröe-arter" 

45 321232Q LIITE Pri. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

ersättas med: 

"Poa annua L Vitgröe 
Poa nemoralls L Lundgröe 
Poa palustris L Sengröe 
Poa pratensis Ängsgröe 
Poa trivialis L Kärrgröe" 

I artikel 2.1 A b skall orden: 

"Lupinus spec., utom Lupiner, utom 
Lupinus perennis L perenna arter" 

ersättas med: 

"Lupinus albus L Vitlupin 
Lupinus angustifolius L Blålupin 
Lupinus luteus L Gullupin" 

I artikel 2.1 A b skall orden: 

"Vicia spec., utom Vicker och åkerböna, 
Vicia faba major L utom bondböna" 

ersättas med: 

"Vicia faba L ssp. Hästböna 
faba var. equina Pers. 
Vicia faba L var. Åkerböna 
minor (Peterm.) bull. 
Vicia pannonica Crantz Ungersk vicker 
Vicia sativa L Fodervicker 
Vicia villosa Roth Luddvicker 

I artikel 3.1 skall orden 

"Lolium spec." 

ersättas med: 

"Lolium multiflorum Lam. 
Lollum perenne L 
Lolium x hybridum Hausskn." 

Artikel 6 skall ersättas med följande: 

"Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att den beskrivning av de ingående komponenterna som kan krävas skall behandlas 
konfidentiellt, om förädlaren begär detta. • 

45 321232Q LIITE Sek. 
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8. Följande skall läggas till artikel lO.l.a, efter orden "för handelsutsäde:": 

"Användning av självhäftande märken skall tillåtas. Dessa får användas som officiell plombering." 

9. Datumet i sista meningen i artikel 16.2 skall ersättas med den l juli 1972. 

10. Artikel 20.1 skall ersättas med följande: 

"l. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom gemenskapen för efterkontroll av prov av basutsäde, utom basutsäde 
av hybrid- eller syntetiska sorter, och certifikatutsäde av foderväxter som tas vid stickprovskontroller. Kontroll av att utsädet 
uppfyller tillämpliga krav kan utföras i samband med efterkontrollerna. Arrangemangen för att utföra kontrollerna samt 
resultaten av dessa skall meddelas den kommille som avses i artikel 21." 

11. Följande artikel skallläggas till efter artikel 21: 

"Artikel 21 a 

Rådet skall på förslag från kommissionen och med beaktande av den rådande tekniska och vetenskapliga utvecklingen anta 
eventuella ändringar av bilagorna." 

12. I bilaga 21.3 A a skall orden "Agrostis alba" ersättas med "Agrostis gigantea Roth" och orden "Lolium multiflorum spec." 
ersättas med "Lolium multiflorum Lam." 

13. I bilaga 2.1.3 A b skall "0,1" ersättas med "1,5" som angivelse för högsta inblandning av ogräsfrö i Hedysarum coronarium 
L 

14. Följande skall läggas till bilaga 2.1.3 B 

"f) Antalet frön av Rum ex obstusifolius och av Rumex crispus får inte överstiga 2 i ett prov om 5 gram." 
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15. Texten i bilaga 2.1.3 C a skall ersättas med följande: 

"a) Antalsprocenten frön av annan fårg Br inte överstiga 2 för bitter lupin och l för annan lupin." 

16. Texten i bilaga 23.4 a skall ersättas med följande: 

• Antalsprocenten frön av annan fårg Br inte överstiga 4 för bitter lupin och 2 för annan lupin." 

17. Följande punkt skall läggas till bilaga 4.A a: 

"10. För utsäde av grässorter för vilka ingen undersökning av odlingsvärde bar utförts, enligt artikel 4.2 a i rldets direktiv 
av den 29 september 19701 om en sortlista för arter lantbruksväxter: "Ej avsett för foderproduktion•.• 

Artikel 3 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd skall ändras på följande sätt: 

l. I artikel 2.1 A skall orden 

"Zea rnays L Majs" 

ersättas med: 

"Zea rnays L, utom Majs, utom 
Zea rnays convar. popcorn 
microsperrna (Koern) och sockermajs" 
och Zea rnays convar. 
saccbarata (Koern) 

2 Artikel 6 skall ersättas med följande: 

"Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att den beskrivning av de ingående komponenterna som kan krävas skall behandlas 
konfidentiellt, om föradlaren begär detta." 

3. Följande skall läggas till artikel lO.l.a efter orden "av andra generationen".: 

• Användning av självhäftande märken skall tillåtas. Dessa Br användas som officiell plombering. • 

EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1. 
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4. Det datum som anges i sista meningen i artikel 16.2 skall ersättas med den 1 juli 1972. 

5. Artikel 20.1 skall ersättas med följande: 

"1. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom gemenskapen för efterkontroll av prov av basutsäde, utom basutsäde 
av hybrid- eller syntetiska sorter, och certifikatutsäde av alla slag av utsäde av stråsäd som tas vid stickprovskontroller. Kontroll 
av att utsädet uppfyller tillämpliga krav kan utföras i samband med efterkontrollerna. Arrangemangen för att utföra kontrollerna 
samt resultaten av dessa skall meddelas den komrnitte som avses i artikel 21." 

6. Följande artikel skall läggas till efter artikel 21: 

"Artikel 21 a 

Rådet skall på förslag från kommissionen och med beaktande av den rådande vetenskapliga och tekniska utvecklingen anta 
eventuella ändringar av bilagorna." 

Artikel 4 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsädespotatis skall ändras på följande sätt: 

1. Artikel 5 skall utgå. 

2. Följande skallläggas till artikel 14.1: 

"Kontroll av att övriga minimikrav enligt bilaga l uppfylls kan också utföras vid de jämförande kontrollerna." 

3. Det datum som anges i artikel 15.2, sista meningen, skall ersättas med den l juli 1972 .. 

4. Följande artikel skall läggas till efter artikel 19: 

"Artikel 19 a 

Rådet skall på förslag från kommissionen och med beaktande av den rådande vetenskapliga och tekniska utvecklingen anta 
eventuella ändringar av bilagorna." 

Artikel 5 

Direktivet av den 30 juni 1969 om utsläppande på marknaden av utsäde av olje- och spånadsväxter skall ändras på följande sätt. 
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l. l artikel 2 skall orden "Ricinus communis L - Ricin" och "Sesamum orientale L - Sesam" och alla hänvisningar till ricin och 
sesam utgå. 

2 Följande skallläggas till artikel 2.1: 

a) i slutet av avsnitt B b, orden: 

"eller, i förekommande fall, 'certifikatutsäde, tredje generationen'." 

b) i avsnitt C, före ordet "hampa", orden "dioik (tvåbyggare)". 

c) i avsnitt D, efter ordet jordnöt, orden "monoik (sambyggare)" hampa. 

d) i avsnitt D b, efter orden "certifikatutsäde, andra generationen, orden: 

"eller, i förekommande fall, av kategorin 'certifikatutsäde, tredje generationen'." 

e) i slutet av avsnitt E b, orden: 

"eller, i förekommande fall, som är avsett för produktion av utsäde av kategorin 'certifikatutsäde, tredje generationen'. • 

f) efter avsnitt E, följande: 

"E a Certifikatutsäde, andra generationen (monoik [sambyggare] hampa): utsäde 

a) som härstammar direkt från certifikatutsäde av första generationen som har odlats och kontrollerats officiellt i 
syfte att framställa certifikatutsäde av andra generationen, 

b) som är avsett för produktion av hampa som skall skördas under blomning, 

c) som uppfyller kraven i bilagorna l och 2 för certifikatutsäde, och 

d) som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda krav." 
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3. Artikel 6 skall ersättas med följande: 

"Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om att den beskrivning av de ingående komponenterna som kan krävas skall behandlas 
konfidentiellt, om förädlaren begär detta." 

4. Följande skallläggas till artikel 10.1. efter orden "för handelsutsäde": 

"Användning av självhäftande märken skall tillåtas. Dessa får användas som officiell plombering." 

5. Det datum som anges i artikel 15.2, sista meningen, skall ersättas med den 1 juli 1973. 

6. Artikel 19.1 skall ersättas med följande: 

"1. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom gemenskapen för efterkontroll av prov av basutsäde, utom basutsäde 
av hybrid- eller syntetiska sorter, och certifikatutsäde av alla slag av utsäde av olje- och spånadsväxter som tas vid 
stickprovskontroller. Kontroll av att utsädet uppfyller tillämpliga krav kan utföras i samband med efterkontrollerna. 
Arrangemangen för att utföra kontrollerna samt resultaten av dessa skall meddelas den kommitte som avses i artikel 20." 

7. Följande artikel skall läggas till efter artikel 20: 

"Artikel 20 a 

Rådet skall på förslag från kommissionen och med beaktande av den rådande vetenskapliga och tekniska utvecklingen anta 
eventuella ändringar av bilagorna." 

8. I bilaga 1.5 och bilaga 2.1.2 A skall orden "ricin" och "Ricinus communis", "Sesamum orientale L." och alla hänvisningar till 
dessa utgl. 

9. I bilaga 21.2 B e skall orden "Linum usitatissimum" ersättas med orden "Cannabis sativa". 
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Artikel 6 

Direktivet av den 29 september 1970 om utsläppande på marknaden av utsäde av köksväxter skall ändras på följande sätt. 

1. Artikel 39.1 skall ersättas med följande: 

"1. Gemensamma kontrollodlingar skall genomföras inom gemenskapen för efterkontroll av prov av basutsäde, utom basutsäde 
av hybrid- eller syntetiska sorter, och certifikatutsäde eller standardutsäde av alla slag av utsäde av köksväxter som tas vid 
stickprovskontroller. Kontroll av att utsädet uppfyller tillämpliga ktav kan utföras i samband med efterkontrollerna. 
Arrangemangen för att utföra kontrollerna samt resultaten av dessa skall meddelas den kommitte som avses i artikel 40. • 

7. Följande artikel skall läggas till efter artikel 40: 

"Artikel 40 a 

lUdet skall på förslag från kommissionen och med beaktande av den ridande vetenskapliga och tekniska utvecklingen anta 
eventuella ändringar av bilagorna. • 

Artikel 7 

Medlemsstatema skall sätta i ktaft de lagar och andra författningar som ktävs för att: 

a) fr!n och med den 1 juli 1970 följa bestämmelserna i artikel 1.3, artikel 2.9, artikel 3.4, artikel 4.3 och artikel 5.1, 2 och 7, 

b) senast den 1 juli 1972 följa bestämmelserna i artikel 1.1, artikel 2.7 och 17, artikel 3.2, artikel 4.1, artikel 5.3 och artikel 6, 

c) senast den 1 juli 1971 följa övriga bestämmelser i detta direktiv. 

Artikel 8 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 30 mars 1971. 

Pd rddets vägnar 

Ordförande 

M. SCHUMANN 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 6 december 1972 

om ändring av direktiven av den 14 juni 1966 om utsläppande pil marknaden av betutsäde, 
utsäde av foderväxter, utsäde av strisäd och utsädespotatis, direktivet av den 30 juni 1969 
om utsläppande pil marknaden av utsäde av oUe- och spAnadsväxter och direktivet av den 

29 september 1970 om utsläppande pil marknaden av utsäde av köksväxter och om den 
gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter 

(72/418/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV, 

26.12.72 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande, och 

med beaktande av följande: 

Av skäl som anges nedan bör vissa bestämmelser i följande direktiv, i deras lydelse enligt direktivet av den 20 juli 19721
, ändras: 

Rldets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande pä marknaden av betutsäde2
, utsäde av foderväxter', utsäde av strlsäd", respektive 

utsädespotatis', rldets direktiv av den 30 juni 1969 om utsläppande pl marknaden av utsäde av olje- och splnadsväxter', rldets 
direktiv av den 29 september 1970 om utsläppande på marknaden av utsäde av köksväxter' och om den gemensamma sortlistan för 
arter av lantbruksväxter". 

Det är nödvändigt all anta bestämmelser om att odlat utsäde av generationer som föreglr basutsäde och växter, och som godkänts 
för utsläppande på marknaden i de olika medlemsstaterna och uppfyller kraven i ovannämnda direktiv, under vissa omständigheter 
inte längre skall bli föremål för begränsningar mellan medlemsstaterna vad beträffar utsläppandel på marknaden. 

Tillämpning av det förfarande som beslutats i ovannämnda direktiv, i syfte att lösa tillfålliga problem med tillgängen på basutsäde 
och,;växter eller på certifikatutsäde och växter, 

EGT nr L 171, 29.7.1972, s. 37. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320/66. 
EGT nr L 169, 10.7.1966, s. 3. 
EGT.nr L 225, 12.10.1970, s. 7. 
EOTnr L 225, 12.10.1970, s. 16. 
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har visat att dessa problem lättare skulle kunna lösas genom godkännande av utsäde och växter av sorter som inte inglr i den 
gemensamrna sortlistan eller i de nationella sortlistoma, förutom av utsäde och växter av sämre kvalitet. 

Tillämpning av ovannämnda direktiv har gett upphov till problem vid import av utsäde och växter i de olika medlemsstaterna eftersom 
den beskrivning som krävs av importören är olika i de olika medlemsstaterna. Dessa beskrivningar bör därför harmoniseras. 

De uppgifter, i synnerhet de som avser kvantitet, som skall lämnas på etiketten p! vissa slag av utsäde som avses i ovannämnda 
direktiv bör ändras och i stället för ett dokument inuti behållaren skall självhäftande etiketter användas för alla slag av utsäde. 

Utsäde avsett för produktion av prydnadsväxter bör inte omfattas av direktivet om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd 
eller av andra liknande direktiv. 

Bestämmelserna om förpackning och kvalitetsmärkning i direktivet om utsläppande på marknaden av utsädespotatis kräver vissa 
justeringar. De föreskrivna kontrollerna bör utökas till att även omfatta vissa skadliga och farliga organismer. 

Det har blivit nödvändigt att, under en övergångsperiod som löper ut 1975, på nationell nivå tillåta sorter av standardutsäde av 
köksväxter som inte godkänts officiellt i någon stat eller inom gemenskapen. Från 1977 bör det vidare vara möjligt att göra 
godkännande av sorter avhängigt resultaten av officiella undersökningar. 
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Utsäde av vissa arter som omfattas av bestämmelserna i direktivet om utsläppande på marknaden av utsäde av köksvllxter saknar 
betydelse i vissa medlemsstater, även om de produceras eller åtminstone släpps ut pl marknaden i dem i obetydliga mängder. Vissa 
arter bör därför undantas frln tillämpningen av direktivet och medlemsstaterna lösas frln skyldigheten att tillämpa direktivet på utsäde 
av andra arter. 

För alla sorter som godkänts före den l juli 1972, i enlighet med andra principer än de som fastställts i direktivet om den 
gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter, är det nödvändigt att tillåta en tillräckligt llng period för att möjliggöra 
utsläppande på marknaden av utsäde och växter av dessa sorter. 

HÄRIGENOM FÖRFSKRIVS FÖUANDE: 

Artikel l 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande pl marknaden av betutsäde skall ändras på följande sätt: 

l. Andra delen av meningen i artikel 11.1 b skall ersättas med följande: 

"Detta dokument behövs inte om informationen är outpllnligen tryckt på behållaren eller om självhäftande etikett används enligt 
bestämmelserna under a)." 

2. Följande punkt skall läggas till artikel 14: 

"3. De medlemsstater som har antagit bestämmelser om undantag i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.3 a skall se till att 
odlat utsäde av generationer som föregir basutsäde inte blir föremål för några begränsningar vad beträffar utsläppande! på 
marknaden på grund av sina egenskaper, undersökningsarrangmang, märkning och plombering, 

a) om det har genomgått officiell kontroll av behörig certifieringsmyndighet i enlighet med de bestämmelser som gäller för 
certifiering av basutsäde, 

b) om det förpackats i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, och 

c) om behlllarna försetts med officiellt märke med minst följande uppgifter: 

- certifieringsmyndighet och medlemsstat eller särskild förkortning för dessa, 
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- leveransens referensnummer, 

- art 

- sort, 

- beteckningen "stamutsäde" 

- antal föregliende utsädesgenerationer av kategorin "certifikatutsäde". 

Märket skall vara vitt med en violett diagonal linje." 

3. Texten i artikel 17.1 skall ersättas med följande: 

"1. I syfte att lösa tillfålliga problem med den allmänna tillgången pli basutsäde eller certifikatutsäde som uppträder i en eller 
flera medlemsstater och som inte kan lösas inom gemenskapen fllr en eller flera medlemsstater befullmäktigas, i enlighet med 
den procedur som slås fast i artikel 21, att under viss angiven tidsperiod tillåta utsläppande på marknaden av utsäde av en kategori 
för vilken mindre strikta krav gäller, eller av sorter av utsäde som inte ingår i den "Gemensamma sortlistan för lantbruksväxter", 
eller i de nationella sortlistoma." 

4. Artikel 19 skall betecknas artikel 19.1. 

5. Följande punkt skall läggas till artikel 19: 

"2. Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att följande uppgifter anges vid utsläppande på marknaden 
av mängder över 2 kg av utsäde som kommer frlln en annan medlemsstat eller från ett land utanför gemenskapen: 

a) art 

b) sort 

c) kategori 

d) produktionsland eller officiell kontrollmyndighet 

e) avsänd ar land 

f) importör 

g) mängd utsäde 

Det sätt på vilket dessa uppgifter skall anges får beslutas om i enlighet med den procedur som sills fast i artikel 21." 

6. Texten i bilaga 3, avsnitt A, punkt 8, skall ersättas med följande: 

"8. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal korn." 
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Artikel 2 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av fodergrödor skall ändras på följande sätt: 

1. Artikel 2.3 skall utgå. 

2. Andra delen av meningen i artikel 10.1 b skall ersättas med följande: 

"Detta dokument behövs inte om informationen är outplånligen tryckt på behållaren eller om självhäftande märke används enligt 
de bestämmelser som slås fast under a)." 

3. Följande punkt skall läggas till artikel 14: 

"3. De medlemsstater som har antagit bestämmelser om undantag i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.5 a skall se till att 
förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde inte underkastas några begränsningar avseende utsläppande på marknaden 
på grund av sina egenskaper, kontroliAtgäder, märkning och plombering, 

a) om det har kontrollerats officiellt av behörig certifieringsmyndighet i enlighet med de bestämmelser som gäller för certifiering 
av basutsäde, 

b) om det förpackats i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, och 

c) om behållarna försetts med officiellt märke med minst följande uppgifter: 

- certifieringsmyndighet och medlemsstat eller särskild förkortning för dessa, 

- leveransens referensnummer, 

- art- sort, 

- beteckningen "stamutsäde" 

- antal föregående utsädesgenerationer av kategorin "certifikatutsäde". 

Märket skall vara vitt med en mörklila violett linje." 

4. Texten i artikel 17.1 skall ersättas med följande: 

"1. I syfte att lösa tillfålliga problem med den allmänna tillgången på basutsäde, certifikatutsäde eller kommersiellt utsäde• som 
uppträder 
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i en eller flera medlemsstater och som inte kan lösas inom gemenskapen får en eller flera medlemsstater befullmäktigas, i enlighet 
med den procedur som sJAs fast i artikel 21, att under viss angiven tidsperiod tillAta utsläppande pA marknaden av utsäde av en 
kategori för vilken mindre strikta krav gäller, eller av sorter av utsäde som inte ingh i den "Gemensamma sortlistan för 
Jantbruksväxter", eller i de nationella sortlistoma. • 

5. Artikel 19 skall betecknas artikel 19.1. 

6. Följande punkt skall läggas till artikel 19: 

"2 Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att följande uppgifter anges vid utsläppande pA marknaden 
av mängder över 2 kg av utsäde som kornmer frAn en annan medlemsstat eller från ett land utanför gemenskapen: 

a) art 

b) sort 

c) kategori 

d) produktionsland eller officiell kontrollmyndighet 

e) avsändarland 

f) importör 

g) mängd utsäde 

Det sätt pA vilket dessa uppgifter skall anges får beslutas om i enlighet med den procedur som slås fast i artikel 21." 

Artikel 3 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd skall ändras pA följande sätt: 

l. Den inledande texten i artikel 2.1 A skall ersättas med följande: 

• A Stråsäd: växter av följande arter avsedda för annan produktion inom lantbruk eller växtodling än produktion av 
prydnadsväxter. • 

2 Andra delen av meningen i artikel 10.1 b skall ersättas med följande: 

"Detta dokument behövs inte om informationen är outp!Anligen tryckt på behållaren eller om självhäftande märke används enligt 
de bestämmelser som slås fast under a)." 

3. Följande punkt skall läggas till artikel 14: 

"3. De medlemsstater som har antagit bestämmelser om undantag i enlighet med bestämmelserna 
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i artikel 3.4 a skall se till att förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde inte underkastas några begränsningar avseende 
utsläppande på marknaden på grund av sina egenskaper, kontrollåtgäder, märkning och plombering 

a) om det har kontrollerats officiellt av behörig certifieringsmyndighet i enlighet med de bestämmelser som gäller för certifiering 
av basutsäde, 

b) om det förpackats i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, och 

c) om behållarna försetts med officiellt märke med minst följande uppgifter: 

- certifieringsmyndighet och medlemsstat eller särskild förkortning för dessa, 

- leveransens referensnummer, 

- art 

- sort, 

- beteckningen •stamutsäde" 

- antal föregående utsädesgenerationer av kategorin "certifikatutsäde" eller •certifikatutsäde av första reproduktionen•. 

Märket skall vara vitt med en violett diagonal linje. • 

4. Texten i artikel 17 .l skall ersätas med följande: 

•t. I syfte att lösa tillf:illiga problem med den allmänna tillgången på basutsäde eller certifikatutsäde av samtliga slag som 
uppträder i en eller flera medlemsstater och som inte kan lösas inom gemenskapen får en eller flera medlemsstater befullmäktigas, 
i enlighet med den procedur som slås fast i artikel 21, att under viss angiven tidsperiod tiiiåta utsläppande på marknaden av utsäde 
av en kategori för vilken mindre strikta krav gäller, eller av sorter av utsäde som inte ingår i den "Gemensamma sortlistan för 
lantbruksväxter•, eller de nationella sortlistoma. • 

5. Artikel 19 skall betecknas artikel 19 .l. 

6. Följande punkt skall läggas till artikel 19: 

"2. Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att följande uppgifter anges vid utsläppande på marknaden 
av mängder över 2 kg 
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av utsäde som kommer frAn en annan medlemsstat eller frln ett land utanför gemenskapen: 

a) art 

b) sort 

c) kategori 

d) produktionsland eller officiell kontrollmyndighet 

e) avsändarland 

f) importör 

g) mängd utsäde 

Det sätt pl vilket dessa uppgifter skall anges Ch beslutas om i enlighet med den procedur som slås fast i artikel 21." 

7. Texten i bilaga 4, avsnitt A a, punkt 8, skall ersättas med följande: 

"8. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal kom." 

8. Texten i bilaga 4, avsnitt A b, punkt 4, skall ersättas med följande: 

"5. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal kom." 

Artikel 4 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande pl marknaden av utsädespotatis skall ändras pl följande sätt: 

l. Den andra meningen i artikel 7.1 skall ersättas med följande: 

"För potatisknölar som är för stora för att passera ett rutgaller om 35 x 35 mm skall gränserna för största och minsta storlek 
uttryckas i mm med 5 mm intervall." 

2 Följande punkt skall läggas till artikel 7: 

"4. Medlemsstaterna flr 

a) tillämpa bestämmelserna i punkt l, mening l, andra delen, pl andra sorter än de som !syftas i denna, 

b) öka största tillltna variationen i storlek mellan potatisar i en leverans." 

3. Texten i artikel 8.1 skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstaterna skall kräva att basutsädespotatis och certifikatutsädespotatis endast släpps ut pl marknaden i tillräckligt 
homogena leveranser och i slutna förpackningar eller beMllare 
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som skall vara plomberade och försedda med plomberingsanordning och märkningar, såsom föreskrivs i artikel 9 och 10. 
Förpackningarna skall vara nya och behållarna skall vara rena. • 

4. I artikel 9.1 skall orden "och behållare• läggas till efter ordet "förpackningar" och orden "förpackning eller" före ordet "behlllare". 

5. I artikel10.1 skall orden "och behållare" införas efter ordet "förpackningar" och i artikel11 orden "förpackningar eller" före ordet 
"behållare". 

6. I artikel 12 skall orden "på förpackningen eller inuti den eller på behållaren" ersätta orden "på behållaren eller inuti den". 

7. I artikel 13.1 skall orden "förpackning eller" införas före ordet "behållare". 

8. Följande punkt skall läggas till artikel 13: 

"4. De medlemsstater som har antagit bestämmelser om undantag i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.2 B a skall se till 
att förädlad utsädespotatis av stadier som föregår basutsädespotatis inte underkastas några begränsningar avseende utsläppande 
på marknaden på grund av sina egenskaper, kontrollåtgäder, märkning och plombering, 

a) om de har kontrollerats officiellt av behörig certifieringsmyndighet i enlighet med de bestämmelser som gäller för certifiering 
av basutsädespotatis, 

b) om de placerats i förpackningar eller behållare i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, och 

c) om förpackningarna eller behållarna försetts med officiellt märke med minst följande uppgifter: 

- certifieringsmyndighet och medlemsstat eller särskild förkortning för dessa, 

- producentens identifikationsnummer eller leveransens referensnummer, 

- art 

- sort, 

- beteckningen •stamutsädespotatis" 

Märket skall vara vitt med en violett diagonal linje." 

46 321232Q LIITE Pri. 
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9. Texten i artikel 16.1 skall ersättas med följande: 

"1. I syfte att lösa tillfälliga problem med den allmänna tillgången på basutsädespotatis eller certifikatutsädespotatis som 
uppträder i en eller flera medlemsstater och som inte kan lösas inom gemenskapen får en eller flera medlemsstater 
befullmäktigas, i enlighet med den procedur som slås fast i artikel 19, att under viss angiven tidsperiod tillåta utsläppande 
på marknaden av utsädespotatis av en kategori för vilken mindre strikta krav gäller, eller av sorter av utsädespotatis som inte 
ingår i den "Gemensamma sortlistan för lantbruksväxter", eller i de nationella sortlistoma. • 

10. Artikel 18 skall betecknas artikel 18.1. 

11. Följande punkt skall läggas till artikel 18: 

"2. Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att följande uppgifter anges vid utsläppande på 
marknaden av utsädespotatis som kommer från en annan medlemsstat eller från ett land utanför gemenskapen: 

a) art 

b) sort 

c) kategori 

d) produktionsland eller kontrollmyndighet 

e) avsändartand 

f) importör 

g) mängd utsädespotatis 

Det sätt på vilket dessa uppgifter skall anges får beslutas om i enlighet med den procedur som slås fast i artikel 19." 

12 Följande punkter skall läggas till bilaga 1: 

"5. Odlingsjorden• får inte vara smittad med heterodera rostochiensis Woll. 

6. Skörden skall vara fri från 

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. 

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. och Koth.) Skapt och Burkh. • 

13. I bilaga 2 skall bokstaven • A" införas före ordet "Toleranser". 

14. I bilaga 2 skall följande läggas till: 

"B. Utsädespotatisen skall vara fri från Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium 
sepedonicum och Pseudomonas solanacearum. • 

46 321232Q LIITE Sek. 
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Artikel 5 

Direktivet av den 30 juni 1969 om utsläppande p! marknaden av utsäde av olje- och fiberväxter skall ändras p! följande sätt: 

1. Andra delen av meningen i artikel 10.1 b skall ersättas med följande: 

"Detta dokument behövs inte om informationen är outpl!nligen tryckt p! beh!llaren eller om självhäftande märke används enligt 
de bestämmelser som sl!s fast under a)." 

2 Följande punkt skall läggas till artikel 13: 

"3. De medlemsstater som har antagit bestämmelser om undantag i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.5 a skall se till att 
förädlat utsäde av generationer som föreg!r basutsäde inte underkastas några begränsningar avseende utsläppande p! marknaden 
p! grund av sina egenskaper, kontrollåtgäder, märkning och plombering, 

a) om det har kontrollerats officiellt av behörig certifieringsmyndighet i enlighet med de bestämmelser som gäller för certifiering 
av basutsäde, 

b) om det förpackats i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, och 

c) om beh!llarna försetts med officiellt märke med minst följande uppgifter: 

- certifieringsmyndighet och medlemsstat eller särskild förkortning för dessa, 

- leveransens referensnummer, 

- art 

- sort, 

- beteckningen "stamutsäde" 

- antal föreg!ende utsädesgenerationer av kategorin "certifikatutsäde" eller "certifikatutsäde före första generationen". 

Märket skall vara vitt med en violett diagonal linje. • 

3. Texten i artikel 16.1 skall ersättas med följande: 

"1. I syfte att lösa tillfålliga problem med den allmänna tillgAngen p! basutsäde, certifikatutsäde eller kommersiellt utsäde• som 
uppträder i en eller flera medlemsstater och som inte kan lösas inom gemenskapen f!r en eller flera medlemsstater befullmäktigas, 
i enlighet med den procedur som slås 
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fast i artikel 20, att under en viss angiven tidsperiod tillåta utsläppande på marknaden av utsäde av en kategori för vilken mindre 
strikta krav gäller, eller av sorter av utsäde som inte ingår i den "Gemensamma sortlistan för lantbruksväxter", eller i de nationella 
sortlistoma. n 

4. Artikel 18 skall betecknas artikel 18.1. 

5. Följande punkt skall läggas till artikel 18: 

"2. Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att följande uppgifter anges vid utsläppande på marknaden 
av mängder över 2 kg av utsäde som kommer från en annan medlemsstat eller från ett land utanför gemenskapen: 

a) art 

b) sort 

c) kategori 

d) produktionsland och officiell kontrollmyndighet 

e) avsändarland 

f) importör 

g) mängd utsäde 

Det sätt på vilket dessa uppgifter skall anges får beslutas om i enlighet med den procedur som slås fast i artikel 20." 

Artikel 6 

Direktivet av den 29 september 1970 om utsläppande på marknaden av grönsaksfröer skall ändras på följande sätt: 

l. I artikel 2.1, avsnitt A, skall hänvisning till följande arter utgå: 

"Zea mays convar. rnicrosperma (Koem.) Popcorn" 

"Zea mays convar. saccharata (Koem.) Sockermajs. • 

2 I artikel 21, avsnitt F a, skall orden "sockermajs och popcorn" utgå. 

3. I artikel 7.1 skall följande läggas till: 

"Från 1 juli 1977 får det beslutas, i enlighet med den procedur som slås fast i artikel 40, att sorter av vissa köksväxter från ett 
visst datum inte längre är godkända, annat än efter officiell kontroll. • 
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4. Texten i artikel 9 skall ersättas av följande: 

"Artikel 9 

l. Medlemsstaterna får godkänna sorter som varit officiellt godkända i deras territorier före l juli 1972, utan att behöva 
genomföra ytterligare kontroller grundade på principerna i detta direktiv, om det är uppenbart från tidigare kontroller att sorterna 
är klart särskilda, stabila och tillräckligt enhetliga. Kontroll av de egenskaper som fastställts i enlighet med artikel 7.2 skall vara 
avslutad senast den 30 juni 1975. 

2. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att se till att officiellt sortgodkännande som givits före den 1 juli 
1972, i enlighet med andra principer än de som anges i detta direktiv, upphör att gälla senast den 30 juni 1980, om sorterna ifråga 
inte vid den tidpunkten har godkänts i enlighet med principerna i detta direktiv. 

3. Oaktat bestämmelserna i artikel 3.1 får medlemsstaterna fram till den 30 juni 1975 tillåta utsläppande på marknaden av 
standardsorter av utsäde som inte godkänts officiellt, om utsäde av dessa sorter har släppts ut på marknaden före den 1 juli 1972." 

5. I artikel 11.2 skall följande läggas till: 

"De skall också på begäran översända en beskrivning av de speciella egenskaper som gör det möjligt att särskilja en sort från 
andra liknande sorter." 

6. I artikel 13.1 skall följande läggas till: 

"Sortgodkännande som lämnats i en medlemsstat före den l juli 1972 skall gälla längst till den 30 juni 1982." 

7. Texten i artikel 16.1 skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstaterna skall se till att utsäde av sorter som godkänts i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv eller i enlighet 
med principer som motsvarar de som anges i detta direktiv inte underkastas några begränsningar av utsläppande på marknaden 
med avseende på sort, när en period om två månader efter det tillkännagivande* som åsyftas i artikel 17 löpt ut." 

8. I första meningen i artikell7 skall crden "efter det att en period om två månader löpt ut" införas mellan kommatecken efter ordet 
"utsäde". 
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9. Andra delen av meningen i artikel 26.1 b skall ersättas med följande: 

"Detta dokument behövs inte om informationen är outplånligen tryckt på behållaren eller om självhäftande märke används 
enligt de bestämmelser som slås fast under a). • 

10. Följande punkt skall läggas till artikel 30: 

"3. De medlemsstater som har antagit bestämmelser om undantag i enlighet med bestämmelserna i artikel 20.4.a skall se till 
att förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde inte underkastas några begränsningar avseende utsläppande pl 
marknaden pl grund av sina egenskaper, kontrollåtgäder, märkning och plombering, 

a) om det har kontrollerats officiellt av behörig certifieringsmyndighet i enlighet med de bestämmelser som gäller för 
basutsäde, 

b) om det förpackats i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, och 

c) om behållarna försetts med officiellt märke med minst följande uppgifter: 

- certifieringsmyndighet och medlemsstat eller särskild förkortning för dessa, 

- leveransens referensnummer, 

- art, 

- sort, 

- beteckningen "stamutsäde" 

- antal föregående utsädesgenerationer av kategorin "certifikatutsäde". 

Märket skall vara vitt med en violett diagonal linje. • 

11. Texten i artikel 33.1 skall ersättas med följande: 

"1. I syfte att lösa tillfälliga problem med den allmänna tillgången på basutsäde, certifikatutsäde eller standardutsäde som 
uppträder i en eller flera medlemsstater och som inte kan lösas inom gemenskapen får en eller flera medlemsstater 
befullmäktigas, i enlighet med den procedur som slås fast i artikel 40, att under en viss angiven tidsperiod 
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tilllta utsläppande p1 marknaden av utsäde av en kategori för vilken mindre strikta krav gäller, eller av sorter av utsäde som 
Inte lnglt i den "Gemensamma sortlistan för köksväxter", eller i de nationella sortlistoma." 

12. Artikel 35 skall betecknas artikel 35.1. 

13. Följande punkt skallläggas till artikel 35: 

"2. Medlemsstatema skall vidta alla nödvändiga Atgärder för att se till att följande uppgifter anges vid utsläppande p1 
marknaden av mängder över 2 kg av utsäde som kommer frAn en annan medlemsstat eller frAn ett land utanför gemenskapen: 

a) art, 

b) sort 

c) kategori 

d) produktionsland och officiell kontrollmyndighet 

e) avsändarland 

f) importör 

g) mängd utsäde 

Det sätt p1 vilket dessa uppgifter skall anges f1r beslutas om i enlighet med den procedur som slås fast i artikel 40. • 

14. I artikel 37.1 skall följande läggas till: 

"Det lliggande som slås fast i c) skall endast gälla för producenter." 

15. Texten i artikel 42 skall ersättas med följande: 

"Artikel 42 

Vid tillämpning av en medlemsstat, vilket skall ombesörjas enligt bestämmelser i artikel 40, f1r den staten helt eller delvis 
lösas frAn lliggandet att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv, förutom dl detta skulle strida mot de bestämmelser som 
slås fast i artikel 16.1 och i artikel 30.1: 

a) p1 följande arter: 

Körvel 

Sparris 

Spinach beet, mangold 

Kruskål ( curl y kale) 

Blomkli 

Sprouting brocoli eller calabrese 

Endiver 
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Vattenmelon 

Fånkli 

Svartrot eller svart haverrot 

b) p1 andra arter som inte normalt odlas • eller säljs i det egna territoriet." 

16. I bilagorna 2 och 3 skall alla hänvisningar till arterna Zea mays convar. microsperma och convar. saccharata utgl 

17. Texten i bilaga 4, avsnitt Aa, punkt 9, skall ersättas med följande: 

"9. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal kom." 

18. Texten i bilaga 4, avsnitt B a, punkt 3, skall omformuleras p1 följande sätt: 

"PlomberingsmAnad och !r. För små förpackningar, plomberingsår." 

19. I bilaga 4, avsnitt B a, punkt 9, skall orden "om upp till 100 g" utgl 

20. Texten i bilaga 4, avsnitt B a, punkt 10, skall ersättas med följande: 

"lO. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal korn, förutom för små förpackningar om upp till 500 g." 

Artikel 7 

Direktivet av den 29 september 1970 om en gemensam sortlista för lantbruksväxter skall ändras på följande sätt: 

l. I artikel 3.3 skall "den l juli 1970" ersättas av "den l juli 1972". 

2. I artikel 10.2 skall följande läggas till: 

"De skall också p1 begäran meddela de särskilda egenskaperna som gör det möjligt att särskilja sorten från andra liknande sorter. • 

3. I artikel 12.1 skall följande läggas till: 

"Sortgodkännande som givits i en medlemsstat före den l juli 1972 skall gälla längst till den 30 juni 1982." 
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Artikel B 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa: 

a) bestämmelserna i artikel 6, med undantag för punkterna 13 och 18, samt i artikel 7, senast den l juli 1972, och 

b) övriga bestämmelser i detta direktiv, senast den l juli 1973. 
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Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 6 december 1972. 

Artikel 9 

Pd rddets vägnar 

Ordförande 

N. SCHMELZER 

Nr L~7139 
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RÅDETS DIREKTIV 

av den 11 december 1973 

om ändring av ridets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande p;\ marknaden av 
betutsäde, utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd och utsädespotatis, direktivet av den 30 

juni 1969 om utsläppande pa\ marknaden av utsäde av oije- och spa\nadsväxter, samt 
direktiven av den 29 september 1970 om utsläppande p;\ marknaden av utsäde av köksväxter 

och om en gemensam sortlista for arter av lantbruksväxter 

(73/438/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANfAGIT DETTA DIREKTIV, 

Nr L 356179 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande, 

och med beaktande av följande: 

Av skäl som anges nedan skall ändringar göras av vissa bestämmelser i följande direktiv, i deras lydelse enligt direktivet av den 6 
december 19722

: ridsdirektiven av den 14 juni 1966 om utsläppande pl marknaden av betutsäde3
, utsläppande pl marknaden av utsäde 

av foderväxter', utsläppande pl marknaden av utsäde av strlsäd5
, och utsläppande pl marknaden av utsädespotatis', ridets direktiv 

av den 30 juni 19697 om utsläppande pl marknaden av utsäde av olje- och splnadsväxter, ridsdirektiven av den 29 september 1970 
om utsläppande pl marknaden av utsäde av köksväxtei' och om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter. 

För utsäde av foderväxter och strlsäd skall bestämmelser antas om möjlighet att utföra särskild märkning avseende förekomst av 
flyghav~e (Avena fatua). 

EGT nr C 62, 31.7.1973, s. 37. 
EGT nr L 287, 26.12.1972, s. 22. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66. 
EGT nr 125, 11.7. 1966, s. 2320/66. 
EGT nr L 169, 10.7.1966, s. 3. 
EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7. 
EGT nr L 225, 12.10.1970, s. l. 
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Högsta tillltna inblandning av h!rda frön skall ökas för arten Trifolium repens. Arten Phleum Bertolinii skall dessutom tas med inom 
vederbörande direktivs tillämpningsområde. 

Det är lämpligt att i viss utsträckning skärpa minimikraven för arter av stråsäd. Å andra sidan bör mindre strikta krav för officiell 
besiktning av autogama arter tillåtas under en övergångsperiod. 

Edarenhet av tillgången på utsäde av spånadslin gör det nödvändigt att i ytterligare fyra år tillåta kategorin "Certifiltatutsäde, tredje 
generationen •. 

Blandningar av standardutsäde av olika sorter skall tillåtas under en övergångsperiod för vissa arter av köksväxter i små 
förpackrtingar. Det är också nödvändigt att ändra lägsta vikten för prover och att införa en övergångsklausul om grobarhet för utsäde 
av köksväxter. 

Ett tillägg bör göras till direktivet om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter om sådana sorter som befunnits vara 
omöjliga att odla i någon del av en medlemsstats territorium. 

Vissa av ovannämnda direktiv innehåller bestämmelser om att motsvarighet till utsäde och växter som skördats i andra länder, särskilt 
i länder utanför gemenskapen, inte längre får fastställas nationellt av medlemsstatema efter den l juli 1973. Eftersom det inte varit 
möjligt att utföra EG-kontroll i samtliga fall skall dock ovannämnda period förlängas för att undvika att nuvarande bandelsför
bindelser störs. 

Bestämmelser skall antas om ett enklare förfarande för ändring av bilagor avseende genomförande av ltgärder av teknisk natur, 
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genom tillämpning av det förfarande som antagits av den ständiga kommitten för utsäde och uppförökningsmaterial för lantbruk, 
trädghdsnäring och skogsbruk, i de fall då ändringar är nödvändiga på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 

Slutligen bör ett antal ändringar av ordalydelsen göras i flera av ovannämnda direktiv. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel] 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av betutsäde skall ändras på följande sätt: 

1. Artikel 16.2 skall ersättas med följande: 

"Medlemsstaterna får själva fatta beslut enligt punkt 1 om tredje land, i den mån rådet inte redan fattat beslut avseende landet 
i fråga inom ramen för detta direktiv. Denna rätt skall upphöra att gälla den 1 juli 1975." 

2. Artikel 21 a skall ersättas med följande: 

"Ändringar av innehållet i bilagorna som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställts i artikel 21." 

Artikel 2 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av foderväxter skall ändras enligt följande: 

1. I den nederländska texten till artikel 2.1 A a skall orden "gebruikst raaigras" ersättas av orden "gekruist raaigras". 

2. I artikel 2.1 A a skall orden: 

"Phleum Bertolinii DC. Small catstail." 

läggas till efter orden: 

"Lolium x hybridum Ha11sskn. Hybridsorter av rajgräsarter. 
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3. Följande text skallläggas till artikel 11: 

"eller att utsädespartier som uppfyller de speciella krav avseende förekomst av flyghavre 0vena fatua) som fastställts i enlighet 
med det förfarande som antagits i artikel 21 skall !!följas av ett officiellt certifikat som intygar att kraven uppfyllts." 

4. Artikel 16.2 skall ersättas med följande: 

"Medlemsstaterna f!r själva fatta beslut enligt punkt l om tredje land, i den rn!n r!det inte redan fattat beslut avseende landet 
i fr!ga inom ramen för detta direktiv. Denna rätt skall upphöra att gälla den l juli 1975." 

5. Artikel 21 a skall ersättas med följande: 

"Ändringar av inneh!llet i bilagorna som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställts i artikel 21 a." 

6. I bilaga 2, del l, punkt 3, stycke A skall siffran "20" i spalt 5 för arten Trifolium repens L ersättas med siffran "40". 

Artikel 3 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande p! marknaden av utsäde av str!säd skall ändras p! följande sätt: 

l. Följande punkt skall läggas till artikel 2.2: 

"d. efter ansökan och i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 21, fram till den 31 december 1978, officiellt certifiera 
utsäde av autogarna arter av kategorierna "certifikatutsäde, första generationen" eller "certifikatutsäde, andra generationen": 

- om officiellt kontrollerad fältbesiktning genom stickprov på minst 20% av grödan av valje art utförs, i stället för den 
officiella fältbesiktning som föreskrivs i bilaga l, 

- under förutsättning att minst de tv! generationer stamutsäde, förutom basutsädet, som omedelbart föregir den aktuella 
kategorin, vid officiell besiktning som utförts i den berörda medlemsstaten har befunnits uppfylla kraven i bilaga l och 
2 om basutsädes sortäkthet och sortrenhet.• 
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2. Följande text skall läggas till artikel 11: 

"eller att utsädespartier som uppfyller de speciella krav avseende förekomst av flyghavre (Avena fatua) som fastställts i enlighet 
med det förfarande som antagits i artikel 21 skall ltföljas av ett officiellt certifikat som intygar att kraven uppfyllts. • 

3. Artikel 16.2 skall ersättas med följande: 

"Medlemsstaterna Br själva fatta beslut enligt punkt l om tredje land, i den mAn ridet inte redan fattat beslut avseende landet 
i fråga inom ramen för detta direktiv. Denna rätt skall upphöra att gälla den l juli 1975." 

4. Artikel 21 a skall ersättas med följande: 

• Ändringar av innehAilet i bilagorna som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställts i artikel 21 a." 

5. I bilaga 2, punkt 3, stycke A a aa, skall siffran "98" i spalt 5 avseende basutsäde av havre, kom, vete och speltvete ersättas med 
siffran "99". 

6. Följande stycke skall läggas till i bilaga 2, punkt 3: 

"D. Särskilda krav om högsta tillåtna inblandning av frö av andra arter av stråsäd: 

Om högsta tilllina inblandning fastställts i stycke A till ett frö skall ett andra frö inte betraktas som förorening om ett andra prov 
om 500 g är fritt frln frö av andra arter av stråsäd." 

Artikel 4 

Direktivet av den 14 juni 1966 om utsläppande pl marknaden av utsädespotatis skall ändras på följande sätt: 

1. I artikel 15.2 skall "l juli 1973" ersättas med "l juli 1975". 

2. Artikel 19 a skall ersättas med följande: 

• Ändringar av innehAilet i bilagorna som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställts i artikel 19." 

Artikel 5 

Direktivet av den 30 juni 1969 om utsläppande pl marknaden av utsäde av olje- och spånadsväxter skall ändras pl följande sätt: 

47 321232Q LIITE Pri. 
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1. I artikel 2.1 A och i bilaga 2, del 1, punkt 2, stycke A, skall orden "Soia hispida L. • ersättas med orden "Glycine max (L.) 
Me"ill". 

2 I artikel 22 c skall "30 juni 1974" ersättas med "30 juni 1978". 

3. Artikel 15.2 skall ersättas med följande: 

"Medlemsstaterna får själva fatta beslut enligt punkt 1 om tredje land, i den mån rådet inte redan fattat beslut avseende landet 
i fr!ga inom ramen för detta direktiv. Denna rätt skall uppböra att gälla den 1 juli 1975." 

4. Artikel 20 a skall ersättas med följande: 

• Ändringar av inneh!llet i bilagorna som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med 
deUörfuande som fastställts i artikel 20. • 

Artikel 6 

Direktivet av den 29 september 1970 om utsläppande på marknaden av utsäde av köksväxter skall ändras p! följande sätt: 

l. l första me11ingen i artikel 11.2 skall följande ord utgå: 

- i den tyska texten, "betreffend ihre Verwendung", 

- i den franska texten, "concemant son utilisation", 

- i den italienska texten, "in loro possesso riguardanti la sua util.izzazione", 

- i den danska texten, "med henblik på dens anvendelse", 

,... i den engelska texten, "in respect of use•. 

2 Följande ponkt skall läggas till artikel 24: 

"3. Medlemsstatema får tillåta utsläppande p! marknaden av blandningar av standardutsäde av olika sorter av Lactuca sativa L. 
och av blandningar av standardutsäde av olika sorter av Raphanus sativu L. i små förpackningar om högst 50 g, förutsatt att ordet 
"sortblandning" samt namnen på de sorter som utgör blandningen anges på förpackningen. • 

47 321~32Q LIITE Sek. 
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3. Följande artikel skall läggas till efter artikel 33: 

"Artikel 33 a 

Medlemsstater får tillåta, i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 40, utsläppande på marknaden av utsäde som 
skördats före l juli 1973 och som inte helt uppfyller de krav om grobarhet som slås fast i bilaga 2, om sådant utsäde märks på 
särskilt sätt. Sådant tillstånd får endast ges fram till den l juli 1975." 

4. Artikel 40 a skall ersättas med följande: 

• Ändringar av innebillet i bilagorna som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställts i artikel 40. • 

5. Texten i bilaga 3, del 2, skall ersättas med följande: 

"2. Lägsta provvikt 

Art Vzkt (i gram) 

Allium cepa 25 
Allium porrum 20 
Anthriscus cerefolium 20 
Apium gravealens 5 
Asparagus officinalis 100 
Beta vulgaris 100 
Brassica oleracea 25 
Brassica rapa 20 
Capsicum annunum 40 
Cichorium intybus 15 
Cichorium endivia 15 
Citrullus vulgaris 250 
Cucumis melo 100 
Cucumis sativus 25 
Cucurbita pepo 150 
Daucus carota lO 
Foeniculum vulgare 25 
Lactuca sativa 10 
Petroselinum bortense lO 
Phaseolus coccineus l 000 
Phaseolus vulgaris 700 
Pisum sativum 500 
Raphanus sativus 500 
Scorzonera hispanica 30 
Solanum lycopersicum 20 
Solanum melongena 20 
Spinacia oleracea 75 
Valerianella Iocusta 20 
Vicia faba l 000 

För F-l hybridsorter av ovan nämnda arter får lägsta provvikt minskas till en fjärdedel av den angivna vikten. 
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Provet måste dock ha en vikt av minst 5 gram och best! av minst 400 frön. 

Artikel 7 

Direktivet av den 29 september 1970 om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter skall ändras pi följande sätt: 

1. l den första meningen i den nederländska texten till artikel 10.2 skall ordet "ervan" ersättas av orden "voor hun gebruik". 

2. Artikel 15.3, stycke c, skall ersättas med följande: 

"Om odlingsförsök som utförts i de ansökande medlemsstaterna, med tillämpning av artikel 5.4, visar att sorten inte i n!gon del 
av territoriet ger resultat som motsvarar de som erhMls med en jämförbar sort som godkänts i medlemsstatens territorium eller 
om det är känt att sorten inte är lämplig för odling i någon del av territoriet pi grund av sin typ eller mognadsklass." 

Artikel 8 

Medlemsstatema skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att: 

a) frAn och med den l juli 1973 följa bestämmelserna i artikel 1.1, artikel 2.4, artikel 3.3, artikel 4.1 och artikel 5.3, 

b) senast frAn och med den l juli 1972 följa bestämmelserna i artikell.2, artikel 2.3 och 5, artikel 3.2 och 4, artikel 4.2, artikel 5.4 
och artikel 6.4, 

c) senast frAn och med den l juli 1974 följa övriga bestämmelser i detta direktiv. 

Artikel 9 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 11 december 1973. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

lb FREDERIKSEN 
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RÅI>ETS I>IREKTIV 
av den 19 december 1977 

om ändring av direktiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG 
70/458/EEG och 70/457/EEG om utsläppande på marknaden av bctutsädc, utsäde av 
foderväxter och stråsäd, material rör vegetativ rörökning av vinrankor och utsäde av 

köksväxter samt om en gemensam sortlista för arter av lantbmksväxtcr 

(78/55/EEG) 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD liAR ANTAGfr DETTA DIREKflV, 

Nr L 16/23 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande1
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande2
, och 

med beaktande av följande: 

Vissa direktiv om utsläppande på marknaden av utsäde och uppförökningsmaterial bör ändras, av skäl som anges nedan. 

Nuvarande bestämmelser i dessa direktiv avseende märkning av utsäde och uppförökningsmaterial tar inte hänsyn till den tekniska 
utvecklingen av metoder för märkning. Dessa bör därför ändras. 

I vissa direktiv bör bestämmelser antas om ett skyndsamt förfarande för ändring i artlistor med avseende på beskrivningar och 
hybrider som uppkommit genom korsning av arter. 

I princip skall utsäde som är avsett för ccrtifiering som "ccrtifikatutsäde" ha franL~tällts från basutsäde. Ovannämnda direktiv tillAter 
dock, genom att undantag görs, ccrtifiering som "certifikatutsäde" av utsäde av vissa arter, där utsädet har framställts från stamutsäde 
som varit föremål för officiell undersökning. Denna möjlighet är inte tillräcklig för vissa arter•, särskilt arter som får certifieras som 
"certifikatutsäde av andra generationen". Denna möjlighet bör därför utsträckas, under förutsättning att tillräckliga garantier lämnas. 

Erfarenheterna av tillgången på utsäde av spånadslin visar att det är nödvändigt att behålla kategorin "certifikatutsäde av tredje 

EGT nr L 183, 1.8.1977, s. 64. 
EGT nr C 180, 28.7.1977, s. 29. 
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generationen" i ytterligare fyra !r. Denna förlängning bör också göra det möjligt för medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa tillräckligt god tillgång på utsäde av spånadslin av kategorierna "certifikatutsäde av första generationen" 
och "certifikatutsäde av andra generationen" inom den närmaste framtiden. 

Rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter3
, i dess senaste lydelse 

enligt direktiv 73/438/EEG4, och rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om utsläppande på marknaden av utsäde av 
köksväxter, i dess senaste lydelse enligt direktiv 76!307!EEG6, innehåller bestämmelser om att motsvarighet till officiell undersökning 
av sorter samt kontroll av förfaranden för upprätthållande av sorter som utförs i länder utanför gemenskapen efter den l juli 1977 
inte längre får fastställas nationellt av medlemsstaterna. 

Det är dock sannolikt att undersökningarna om fastställande av motsvarighet på gemenskapsnivå inte kommer att ha avslutats inom 
ovannämnda tidsperiod i samtliga fall där nationella motsvarigheter bar fa.~tställts. Det bör därför vara möjligt att genom ett skyndsamt 
förfarande besluta om en eventuell förlängning av dessa perioder i vissa fall, för all undvika att traditionella handelsmönster Slörs. 

HÅRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel J 

Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av betutsäde7
, i dess senaste lydelse enligt direktiv 

76!331/EEG1
, skall ändras på följande sätt: 

EGT nr L 225, 12.10.1970, s. l. 
EGT nr L 356, 27.12.1973, s. 79. 
EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7. 
EGT nr L 72, 18.3.1976, s. 16. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66. 
EGT nr L 83, 30.3.1976, s. 34. 
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l. Artikel 11 skall ersättas med f6ljande: 

"Artikel 11 

l. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde, förutom då utsäde av den senare kategorin 
är förpackat i smll EG-förpackningar: 

a) märks på utsidan med officiellt märke som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 3.A och som innehiller 
uppgifter pli ett av de officiella sprllken i gemenskapen. Märkets fårg skall vara vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde. 
När etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet, i fall enligt 
artikel 4.a, inte uppfyller villkoren i bilaga l med avseende på grobarhet, skall detta anges pli märket. Självhäftande etikett 
fllr användas. J enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21 får de uppgifter som krävs enligt modell för märket 
tryckas pli förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning, 

b) innehåller ett officiellt dokument i märkets fårg med minst de uppgifter som skall finnas pli märket enligt bestämmelser i 
bilaga 3.A.J.3, 4, 5, lO och 11. Detta dokument skall vara utformat så att det inte kan förväxlas med det officiella märke som 
avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligen tryckta på förpackningen eller om 
självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a. 

2. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om undantag från punkt l för små förpackningar, om dessa är märkta med "endast 
godkänt för utsläppande på marknaden i .. ." (berörd medlemsstat)." 

2 I artikel ll.b skall orden "officiellt plomberad och märkt" ersättas med "officiellt eller under officiell övervakning märkt och 
försluten". 

3. 

4. Följande skall läggas till bilaga 3.A.I: 

"12. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Omprovtaget ... " (månad och år) samt ansvarig 
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myndighet för oroprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fåsts vid det officiella 
märket." 

Artikel 2 

Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av foderväxter', i dess senaste lydelse enligt 
direktiv 75/444/EEG1

, skall ändras på följande sätt 

l. Följande punkter skall läggas till artikel 2: 

"l a. Ändringar i den artlista som avses i punkt 1.A, som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, avseende 
beskrivningar och hybrider som uppkommit genom korsning av arter som omfattas av detta direktiv skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 21. 

l b. Medlemsstatema får tillåta, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 och genom undantag från punkt l.C.a, 
certifiering som certifikatutsäde av utsäden av självpollinerande eller apomictic* arter för vilka ansökan om certifiering som 
basutsäde lämnats in och som har framställts direkt frän en generation som föregår basutsäde men som inte undersökts officiellt. 
Denna bestämmelse skall inte gälla för utsäde av hybrider. Certifiering som ee1tifikatutsäde får endast ske om sll begärs av den 
som ansöker om certifiering, med odlarens medgivande, samt om officiell efterkontroll* av officiellt uttagna prover som senast 
utförts under den odlingssäsong dll det utsäde som ansökan avser framställdes visar att utsäde av tidigare generationer uppfyllde 
villkoren för basutsäde med avseende på sortäkthet och sortrenhet I sådant fall skall odlaren i samband med provtagning uppge 
den totalarea som varit uppodlad för produktion av utsäde av den föregående generationen. Dessa bestämmelser får ändras mot 
bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen enligt det förfarande som fastställs i artikel 21. 

Medlemsstaterna skall kräva att de officiella märkena för utsäde som släpps ut på marknaden i enlighet med slidan! tt1lstånd som 
avses i punkt 1 ovan märks på följande sätt "endast godkänt för utsläppande på marknaden i ... (den berörda medlemsstaten)". 
Vidare får medlemsstaterna i detta fall kräva att det officiella märket också märks med följande: "endast avsett för 
vidareförökning*"." 

EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66. 
EGT nr L 196, 26.7.1975, s. 6. 
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2. Artikel 10 skall ersätta~ med följande: 

"Artikel JO 

l. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde, förutom dA utsäde av av 
de tvA senare kategorierna är förpackat som små EG-förpackningar, typ Il: 

a) märks på utsidan med officiellt märke som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 4.A och som innehAJler 
uppgifter på ett av de officiella språken i gemenskapen. Märkets fårg skall vara vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde av 
första generationen efter basutsäde, röd för certifikatutsäde av därpå följande generationer och brun för handelsutsäde. När 
etikett med hAl för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet eller 
certifikatutsädet, i fall enligt artikel 4.a, inte uppfyller villkoren i bilaga l med avseende på grobarhet, skall detta anges på 
märket. Självhäftande etikett får användas. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21 får de uppgifter som krävs 
enligt modell för märket tryckas på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning, 

b) innehäller ett officiellt dokument i märkets fårg med minst de uppgifter som skall finnas på märket enligt bestämmelser i 
bilaga 4.A.I.a.3, 4 och 5 samt, för certifikatutsäde, i b.2. 4 och 5. Detta dokument skall vara utformat sA att det inte kan 
förväxlas med det officiella märke som avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplAnligen 
tryckta på förpackningen eller om självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna 
under a. 

2. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om undantag från punkt l för små förpackningar med basutsäde, om dessa är märkta 
på följande sätt: "endast godkänt för utsläppande på marknaden i ... " (berörd medlemsstat)." 

3. I artikel lO.b skall orden "officiellt plomberad och märkt" ersättas med fiiljande: officiellt eller under officiell övervakning märkt 
och försluten". 

4. I första och andra strecksatsen i artikel 14.1 skall "officiellt märkt och plomberad" ersättas med "officiellt eller under officiell 
övervakning försluten och märkt". 

5. Följande skall läggas till under a i bilaga 4A.I: 
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"12. Om åtminstone grobarheten har analyserats pil nyll, får uppgiften "Omprovtaget. .. " (månad och år) samt ansvarig 
myndighet för oroprovtagning anges. Des.~a uppgifter fär anges på officiellt klistermärke som fästs vid det officiella märket." 

6. Följande skall läggas till under b i bilaga 4.A.I: 

"9. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Omprovtaget. . ." (månad och år) samt ansvarig myndighet 
för oroprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid det officiella märket." 

7. Följande skall läggas till under c i bilaga 4.A.l: 

"7. Om åtminstone grobarheten hos samtliga komponenter i blandningen har analyserats på nyll, fär uppgiften "Omprovtaget. . ." 
(månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som 
fästs vid det officiella märket." 

Artikel 3 

Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd', i dess senaste lydelse enligt 
direktiv 75/444/EEG, skall ändras på följande sätt: 

1. Följande punkter skall läggas till artikel 2: 

"l a. Ändringar i den artlista som avses i punkt lA, .~m motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, avseende 
beskrivningar och hybrider som uppkommit genom korsning av arter som omfattas av detta direktiv skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 21. 

1 b. Medlemsstatema fär tillåta, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 och genom undantag från punkt 1.F.a 
eller G.a, certifiering som certifikatutsäde av första generationen eller som certifikatutsäde av andra generationen utsäde av 
självpollinerande arter för vilka ansökan om certifiering som basutsäde lämnats in och som har framställts direkt från en 
generation som föregår basutsäde men som inte undersökts officiellt. Denna bestämmelse skall inte gälla för utsäde av hybrider. 
Certifiering som certifikatut~de får endast ske om så begärs av den som ansöker om certificring, med odlarens medgivande, samt 
om officiell efterkontroll* av officiellt uttagna prover som senast utförts under den odlingssäsong då det utsäde som ansökan avser 
framställdes visar au utsäde av tidigare generationer uppfyllde villkoren för basutsäde med avseende på sortäkthet och sortrenhet 

EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66. 
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I sådant fall skall odlaren i samband med provtagning uppge den totalarea som varit uppodlad för produktion av utsäde av den 
föregående generationen. Des.~a bestämmelser får ändras mot bakgmnd av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen enligt 
det förfarande som fa~tställs i artikel 21. 

Medlemsstaterna skall kräva att de officiella märkena för utsäde som släpps ut på marknaden i enlighet med sådant tillstånd som 
avses i punkt l ovan märks på följande sätt: "endast godkänt för utsläppande på marknaden i... (den berörda medlemsstaten)". 
Vidare får medlemsstaterna i detta fall kräva att det officiella märket också märks med "endast avsett för vidareförökning••. • 

2. Artikel 10 skall ersättas med följande: 

"Artikel JO 

l. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och med samtliga slag av certifikatutsäde: 

a) märks på utsidan med officiellt märke som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 4 och som innehåller 
uppgifter på ett av dc officiella språken i gemenskapen. Märkets färg skall vara vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde och 
för certifikatutsäde av första generationen samt röd för cenifikatutsädc av andra generationen. När etikett med hål för snöre 
används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet eller majsutsädet, i fall enligt artikel 4.1.a 
och 2, inte uppfyller villkoren i bilaga 2 med avseende på grobarhet, skall detta anges på märket. Självhäftande etikett får 
användas. l enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21 får de uppgifter som krävs enligt modell för märket tryckas 
på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning, 

b) innehåller ett officiellt dokument i märkets färg med minst dc uppgifter som skall finnas på märket enligt bestämmelser i 
bilaga 4.A.a.3, 4 och 5. Detta dokument skall vara utformat så all det inte kan förväxlas med det officiella märke som avses 
under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outpl5nligen tryckta p3 förpackningen eller om självhäftande 
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etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a. 

2. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om undantag från punkt l för små förpackningar, om dessa är märkta med "endast 
godkänt för utsläppande på marknaden i ... " (berörd medlemsstat)". 

3. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 21 får medlemsstaterna fram till den 30 juni 1980 behålla bestämmelser 
som tillåter utsläppande på marknaden av utsäde av strå~äd vars förpackningar är försedda med de uppgifter som krävs, dock i 
annan utformning än den som föreskrivs i sjätte meningen i punkt l.a." 

3. I artikel 14.1 skall orden "officiellt plomberad och märkt" ersättas med "officiellt eller under officiell övervakning märkt och 
försluten". 

4. Följande skall läggas till under a i bilaga 4.A: 

"lO. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Omprovtaget ... " (månad och år) samt ansvarig 
myndighet för oroprovtagning anges. Dessa uppgifter Ur anges på officiellt klistermärke som fästs vid det officiella märket. • 

5. Följande skall läggas till under b i bilaga 4.A: 

"7. Om åtminstone grobarheten hos samtliga komponenter i blandningen har analyserats på nytt, får uppgiften "Omprovtaget ... • 
(månad och år) samt ansvarig myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som 
fästs vid det officiella märket." 

Artikel 4 

Följande punkt la skall läggas till artikel l O i rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om utsläppande på marknaden av 
material för vegetativ förökning av vinrankor1

, i dess senaste lydelse enligt direktiv 74/648/EEG2
• 

"1 a. Medlemsstaterna får ändock tillåta att 10 förpackningar eller buntar av rotade ympkvistar• med samrna karaktärer, eller 
fem förpackningar eller buntar med rotade sticklingar• med samma karaktärer släpps ut på marknaden med endast ett märke som 

EGT nr L 93, 17.4.1968, s. 15. 
EGT nr L 352, 28.12.1974, s. 43. 



378L0055/S 

20.1.78 Europeiska gemenskapcrna~ officiella tidning Nr L 16/31 

uppfyller specifikationerna i bilaga 4. I sådant skall förpackningarna eller buntarna bindas ihop på sådant sätt att snöret• skadas 
och inte kan användas på nytt när buntarna delas. Märket skall flistas med snöret. Återförslutning skall inte tillåtas." 

Artikel 5 

Rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om utsläppande på marknaden av olje- och spånadsväxter', i dess senaste lydelse 
enligt direktiv 75/444/EEG, skall ändras på följande sätt: 

1. Följande punkter skall läggas till artikel 2: 

"l a. Ändringar i den artlista som avses i punkt l.A, som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, avseende 
beskrivningar och hybrider som uppkommit genom korsning av arter som om fanas av detta direktiv, skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 20. 

l b. Medlemsstaterna får tillåta, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20 och genom undantag från punkt l.D.a 
eller E.a, certifiering som certifikatutsäde av första generationen eller som certifikatutsäde av andra generationen av utsäden av 
självpollinerande arter för vilka ansökan om certifiering som basutsäde lämnats in och som har framställts direkt från en 
generation som föregår basutsäde men som inte undersökts officiellt. Denna bestämmelse skall inte gälla för utsäde av hybrider. 
Certifiering som certifikatutsäde f'ar endast ske om så begärs av den som ansöker om certifiering, med odlarens medgivande, samt 
om officiell efterkontroll* av officiellt uttagna prover som senast utförts under den odlingssäsong då det utsäde som ansökan avser 
framställdes visar att utsäde av tidigare generationer uppfyllde villkoren för basutsäde med avseende på sortäkthet och sortrenhet. 
l sådant fall skall odlaren i samband med provtagning uppge den lotalarea som varit uppodlad för produktion av utsäde av den 
föregående generationen. Dessa bestämmelser får ändras mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen enligt 
det förfarande som fastställs i artikel 20. 

Medlemsstaterna skall kräva att de officiella märkena för utsäde som släpps ut på marknaden i enlighet med sådant tillstånd som 
avses i punkt l ovan märks med "endast godkänt för utsläppande p5 marknaden i ... (den berörda medlemsstaten)". Vidare får 
medlemsstaterna i detta fall kräva att det officiella märket också märks med "endast avsett för vidareförökning••. • 

EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3. 
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2. I artikel 2.2.c skall "30 juni 1978" ersättas med "30 juni 1982". 

3. I artikel 10 skall punkt l och 2 ersättas med följande: 

"1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsädc, certifikatutsäde av samtliga slag och handelsutsäde: 

a) märks på utsidan med officiellt märke som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 4 och som innehMler 
uppgifter p1 ett av dc officiella spr!ken i gemenskapen. Märkets Hirg skall vara vit för basutsäde, blå för certifikatutsäde av 
första generationen efter basutsäde, röd för certifikatutsäde av därp! följande generationer och brun för handelsutsäde. När 
etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Om basutsädet, i fall enligt artikel 
4.a, inte uppfyller villkoren i bilaga 2 med avseende på grobarhet, skall detta anges på märket. Självhäftande etikett får 
användas. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 20 får dc uppgifter som krävs enligt modell för märket tryckas 
på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning, 

b) innehåller ett officiellt dokument i märkets f:irg med minst dc uppgifter som skall finnas på märket enligt bestämmelser i 
bilaga 4.A.a.4, 5 och 6 samt, för handelsutsädc, i b.2, 5 och 6. Detta dokument skall vara utformat så att det inte kan 
förväxlas med det officiella märke som avses under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligen 
tryckta på förpackningen eller om självhäftande etikett eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna 
under a. 

2. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om undantag från punkt l för små förpackningar, om dessa är märkta med "endast 
godkänt för utsläppande på marknaden i ... " (berörd medlemsstat)." 

4. I artikell3.1 skall "officiellt plomberad och märkt" ersättas med "officielh eller under officiell övervakning märkt och försluten". 
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5. Följande skall läggas till under a i bilaga 4A: 

"11. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Omprovtaget .. ." (månad och år) samt ansvarig 
myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid det officiella 
märket." 

6. Följande skall läggas till under b i bilaga 4.A: 

"10. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Omprovtaget. . ." (månad och år) samt ansvarig 
myndighet för omprovtagning anges. Dessa uppgifter får anges på officiellt klistermärke som fästs vid det officiella 
märket." 

Artikel 6 

Följande mening skall läggas till artikel 21.2 i direktiv 70/457/EEG: 

"l enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 23 får denna period förlängas för länder utanför gemenskapen om den 
information som finns tillgänglig inte tillåter au beslut enligt punkt l fattas, för så lång tid som den tillgängliga informationen 
inte tillåter au beslut fattas. 

Artikel 7 

Rådets direktiv 70/458/r.lEG skall ändras på följande sätt: 

l. Följande punkter skall läggas till artikel 2: 

"l a. Ändringar i den artlista som avses i punkt A, som motiveras av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, avseende 
beskrivningar och hybrider som uppkommit genom korsning av arter som omfattas av detta direktiv skall antas i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 40. 

l b. Medlemsstaterna får tillåta, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 40 och genom undantag från punkt l.C.a, 
certifiering som certifikatutsäde av utsäden av självpollinerande arter för vilka ansökan om ccrtifiering som basutsäde lämnats 
in och som har framställts direkt från en generation som föregår basutsäde men som inte undersökts officiellt. Denna bestämmelse 
skall inte gälla för utsäde av hybrider. Certifiering som certifikatutsäde får endast ske om så begärs av den som ansöker om 
certifiering, med odlarens medgivande, samt om officiell efterkontroll* av officiellt uttagna prover som senast utförts under den 
odlingssäsong då det utsäde som ansökan avser fram~tälldes visar att utsädena av föregående generation uppfyllde villkoren för 
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basutsäde med avseende på sortäkthet och sortrenhet l sådant fall ska11 odlaren i samband med provtagning uppge den totalarea 
som varit uppodlad för produktion av utsäde av den föregående generationen. Dessa bestämmelser får ändras mot bakgrund av 
den vetenskapliga och tekniska utvecklingen enligt det för farande som fastställs i artikel 40. 

Medlemsstaterna skall kräva att de officie11a märkena för utsäde som släpps ut på marknaden i enlighet med sådant tillstånd som 
avses i första punkten ovan märks med "endast godkänt för utsläppande på marknaden i... (den berörda medlemsstaten)". Vidare 
får medlemsstaterna i detta fall kräva att det officiella märket också märks med "endast avsett för vidareförökning*"." 

2 Artikel 26.1 skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och ccrtifikatutsäde, förutom då utsädet av den senare kategorin 
är förpackat som små förpackningar: 

a) märks på utsidan med officiellt märke som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 4.A och som innehåller 
uppgifter på ett av de officiella språken i gemenskapen. Märket får placeras inuti genomskinliga förpackningar, under 
förutsättning att det då kan läsas. Märkets farg skall vara vit för basutsäde och blå för certifikatutsäde. När etikett med hål 
för snöre används skall dess anbringande a11tid säkras med officiell plomb. Om basutsädet, i fall enligt artikel 21, inte 
uppfy11er villkoren i bilaga 2 med avseende på grobarhet, skal1 deua anges på märket. Självhäftande etiketter får användas. 
l enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 40 får dc uppgifter som krävs enligt modell för märket tryckas på 
förpackningen med outplånlig skrift under officie11 övervakning, 

b) innehåller ett officie11t dokument i märkets fårg med minst de uppgifter som ska11 finnas på märket enligt bestämmelser i 
bilaga 4.A.a.4, 5, 6 och 7. Detta dokument skall vara utformat så au det inte kan förväxlas med det officiella märke som avses 
under a. Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligen tryckta på förpackningen eller om märket är 
placerat inuti en gcnonL~kinlig förpackning eller om självhäftande etikett eller etiken av rivbeständigt material används, enligt 
bestämmelserna under a. n 
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3. Följande punkt skall läggas till artikel 26: 

"l a. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om undantag från punkt l för små förpackningar med basutsäde om dessa är 
märkta med "endast godkänt för utsläppande på marknaden i... (den berörda medlemsstaten)"." 

4. I artikel 30.1 skall "officiellt märkt och plomberad" ersättas med "officiellt eller under officiell övervakning märkt och försluten". 

5. Följande mening skall läggas till artikel 32.2: 

"l enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 23 får denna period förlängas för länder utanför gemenskapen om den 
information som finns tillgänglig inte tillåter att beslut enligt punkt l fallas, för så lång tid som den tillgängliga informationen 
inte tillåter att beslut fattas. • 

Artikel 8 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa bestämmelserna i: 
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- artikel 6 och artikel 7.5, den l juli 1977, 

- artikel 5.2, den l juli 1978, 

- övriga bestämmelser i detta direktiv, sena~1 den l juli 1979. 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 19 december 1977. 

Artikel 9 

På nidets •'ägnar 

H. SJMONET 

Ordförande 

20.1.78 
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

RÅDETS DIREKTIV 
av den 25 juli 1978 

om ändring av rådsdirektiven 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 
68/193/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG om utsläppande pi marknaden av bctutsäde, 

utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd och utsädespotatis, material för vegetativ förökning 
av vinrankor, samt utsäde av olje- och spånadsviixtcr och av köksväxter 

(78/692/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGn· DE'ITA DIREKTIV, 

Nr L 236113 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Av skäl som anges nedan skall ändringar göra.~ i vissa direktiv om utsläppande på marknaden av utsäde och uppförökningsmaterial. 

Nuvarande bestämmelser i direktiven avseende plombering och märkning av utsäde och uppförökningsmaterial tar inte hänsyn till 
den tekniska utvecklingen av förpackningsmaterial, plomberingssystem och märkningsmetoder. Dessa bör därför uppdateras. 

Vad beträffar utsädespotatis bör officiell provtagning av knölar för undersökning för certifiering göras i enlighet med lämpliga 
metoder. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel l 

R3dets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av betutsäde3
, Ldess. senaste lydelse enligt direktiv 

78/55/EEG4
, skall ändras på följande sätt: 

EGT nr C 183, 1.8.1977, s. 64. 
EGT nr C 180, 28.7.1977, s. 29. 
EGT nr 125; 11.7.1966, s. 2290/66. 
EGT nr L 16, 20.1.1978, s. 23. 

48 321232Q LJITE Pri. 
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l. Artikel 10.1. skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstatema skall kräva att förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde, förutom då utsäde av den sistnämnda 
kategorin förpackas i små EG-förpackningar, skall plomberas officiellt eller under officiell övervakning på sådant sätt att de inte 
kan öppnas utan att plomberingssystemet skadas eller utan tecken på åverkan på det officiella märke som föreskrivs i Artikelll.l 
eller på förpackningen. 

För att plomberingen skall vara fullgod skall plomberingssystemet omfatta åtminstone ovannämnda märke eller anbringande av 
officiell plomb. 

De åtgärder som avses i andra stycket ovan är inte nödvändiga om ett icke återanvändbart plomberingssystem används. 

l enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21 får det fastställas om ett visst plomberingssystem uppfyller kraven i 
denna punkt. n 

2. I första meningen i Artikel 10.2 skall orden "eller under officiell övervakning" läggas till efter "officiellt". 

3. Artikel 10.3 skall ersältas med följande: 

"3. Medlemsstaterna skall kräva att små EG-förpackningar skall plomberas på sådant sätt att de inte kan öppnas utan att 
plomberingssystemet skadas eller utan tecken på åverkan på det officiella märket eller på förpackningen. l enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 21 får det fastställas om cll visst plomberingssystem uppfyller kraven i detta stycke. 
Förpackningar får inte omplomberas, varken en eller flera gånger, annat än under officiell övervakning." 

48 321232Q LIITE Sek. 
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4. I artikel 14.3.c skall följande uppgifter läggas till efter strecksatsen "partiets referensnummer": 

plomberingsmånad och -år, 

eller 

- månad och år för senaste officiella provtagning för certifiering." 

S. I bilaga 3.A.I. skall följande läggas till: 

"3.a. plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... " (månad och år), 

eller 

månad och år för senaste officiella provtagning för ccrtifiering, ullryckt på följande sätt: "provtagning ... " (månad och år)." 

Arlikel 2 

Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av foderväxter', i dess senaste lydelse enligt 
direktiv 78/3861EEG2

, skall ändras på följande sätt: 

l. Artikel 9.1 skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde och handelsutsäde, förutom då utsäde av de 
två sistnämnda kategorierna förpackas i små EG-förpackningar, typ B, skall plomberas officiellt eller under officiell övervakning 
på sådant sätt att de inte kan öppnas utan att plomberingssystemet skada~ eller utan tecken på åverkan, antingen på det officiella 
märke som föreskrivs i Artikel 10.1 eller på förpackningen. 

För att plomberingen skall vara fullgod skall plomberingssystemet omfatta åtminstone ovannämnda märke eller anbringande av 
officiell plomb. 

De åtgärder som avses i andra stycket ovan är inte nödvändiga om ett icke återanvändbart plomberingssystem används. 

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21 får det fastställas om ett visst plomberingssystem uppfyller kraven i 
denna punkt." 

EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66. 
EGT nr L 113, 25.5.1978, s. 1. 
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2. I första meningen i Artikel 9.2 skall orden "eller under officiell övervakning" läggas till efter "officiellt". 

3. Artikel 9.3 skall ersättas med följande: 

"3. Medlemsstatema skall kräva att små EG-förpackningar, typ D, skall plomberas på sådant sätt att de inte kan öppnas utan att 
plomberingssystemet skadas eller utan tecken på åverkan på det officiella märket eller på förpackningen. I enligbet med det 
förfarande som föreskrivs i artikel 21 får det fastställas om ett visst plomberingssystem uppfyller kraven i detta stycke. 
Förpackningar får inte omplomberas, varken en eller flera gånger, annat än under officiell övervakning." 

4. I artikel 14.3.c skall följande uppgifter läggas till efter strecksatsen "partiets referensnummer": 

"- plomberingsmånad och -år, 

eller 

- månad och år för senaste officiella provtagning för ccrtifiering." 

5. I bilaga 4.A.I. skall följande läggas till under a: 

"3.a. plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... • (månad och år), 

eller 

månad och år för senaste officiella provtagning för certificring, uttryckt på följande sätt: "provtagning ... " (månad och år). • 

6. I bilaga 4.A.I. skall följande läggas till under b: 

"4 a. plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... • (månad och år), 

eller 

månad och år för senaste officiella provtagning för ccrtifiering, uttryckt på följande sätt: "provtagning. .. " (månad och år)." 

7. I bilaga 4.AI skall följ ande läggas till under c: 

"3.a. plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... " (månad och år), 
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Artikel 3 

Ridets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd', i dess senaste lydelse enligt 
direktiv 78/387/EEG2

, skall ändras på följande sätt: 

1. Artikel 9.1. skall ersätta~ med följande: 

"1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde av samtliga kategorier skall plomberas 
officiellt eller under officiell övervakning på sådant sätt att dc inte kan öppnas utan att plomberingssystemet skadas eller utan 
tecken på åverkan, antingen på det officiella märke som föreskrivs i Artikel 10.1 eller på förpackningen. 

För att plomberingen skall vara fullgod skall plomberingssystemet omfatta åtminstone ovannämnda märke eller anbringande av 
officiell plomb. 

De åtgärder som avses i andra stycket ovan behövs inte om ett icke återanvändbart plombering.~system används. 

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 21 får det fastställa~ om ett visst plomberingssystem uppfyller kraven i detta 
stycke.• 

2. I första meningen i Artikel 9.2 skall orden "eller under officiell övervakning" läggas till efter "officiellt". 

3. I artikel 14.3.c skall följande uppgifter läggas till efter strecksatsen "partiets referensnummer": 

•- plomberingsmånad och - år, 

eller 

- månad och år för senaste officiella provtagning för certificring." 

4. I bilaga 4A. skall följande läggas till under a: 

·l 

"3.a. plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... " (månad och år), 

eller 

månad och år för senaste officiella provtagning för ccrtificring, uttryckt på följande sätt: "provtagning ... " (månad och år). • 

EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66. 
EGT nr L 113, 25.4.1978, s. 13. 
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5. I bilaga 4.A skall följande läggas till under b: 

"3 a. plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... " (månad och år)." 

Artikel 4 

Rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsädespotatis', i dess senaste lydelse enligt 
direktiv 77/648/EEG4

, skall ändras på följande sätt: 

1. Följande artikel skall läggas till: 

"Artikel 5 

Medlemsstaterna skall kräva att officiell provtagning av knölar av utsädespotatis görs i enlighet med lämpliga metoder för 
undersökning för certifiering." 

2. Artikel 9.1. skall ersätta~ med följande: 

"1. Medlemsstaterna skaiJ kräva att förpackningar och bchåiJare med basutsädespotatis och certifierad potatis skall plomberas 
officiellt eller under officiciJ övervakning på sådant sätt att dc inte kan öppnas utan att förslutningssystemet skadas eller utan 
tecken på åverkan, antingen på det officieiJa märke som föreskrivs i Artikel 10.1 eller på förpackningen. 

För att förslutningen skaiJ vara fuilgod skall plomberingssystemet omfatta åtminstone ovannämnda märke eiJer anbringande av 
officieiJ plomb. 

De åtgärder som föreskrivs i andra stycket ovan är inte nödvändiga om clt icke återanvändbart plomberingssystern används. 

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 19 får det fa~tställa~ om ett visst plomberingssystem uppfyller kraven i 
denna punkt." 

3. I första meningen i Artikel 9.2 skaiJ orden "eiJer under officiell övervakning" läggas till efter "officielJt". 

4. Artikel l O skall ersättas med följande: 

"Artikel JO 

l. Medlemsstaterna skalJ kräva att förpackningar och behållare med basutsädespotatis och certifierad utsädespotatis 

EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320/66. 
EGT nr L 261, 14.10.1977, s. 21. 
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a) märks pä utsidan med officiellt märke som inte tidigare använts, som uppfyller villkoren i bilaga 3 och som innebAller 
uppgifter på ett av de officiella språken i gemenskapen. Märkets färg skall vara vit för basutsädespotatis och blå för ccrtifierad 
utsädespotatis. När etikett med hål för snöre används skall dess anbringande alltid säkras med officiell plomb. Självhäftande 
etiketter skall godkännas som officiellt märke. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 19 får de uppgifter som 
krävs på märket enligt modell för detta tryckas på förpackningen med outplånlig skrift under officiell övervakning, 

b) innehåller ett officiellt dokument i märkets färg med minst de uppgifter som skall finnas på märket enligt bestämmelser i 
bilaga 3.A.3, 4 och 6. Detta dokument skall vara utformat så alt det inte kan förväxlas med det officiella märke som avses 
under a. 

Detta dokument är inte nödvändigt om uppgifterna är outplånligcn tryckta på förpackningen eller om självhäftande etikett 
eller etikett av rivbeständigt material används, enligt bestämmelserna under a. 

2. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser om undantag från stycke l för små förpackningar, om dessa är märkta pä följande 
sätt: "Endast godkänd för utsläppande på marknaden i .. ." (berörd medlemsstat)." 

5. I artikel 13.1 skall orden "officiellt eller under officiell övervakning märkt och plomberad" ersätta "officiellt märkt och 
plomberad". 

6. I artikel 13.4.c. skall följande läggas till efter strecksalsen "partiets referensnummer": 

"- plomberingsmånad och -år." 

7. I bilaga 3.A. skall följande läggas till: 

"3 a. plomberingsmånad och -år." 

8. l bilaga 3.A. skall punkt 9 utgå. 

Artikel 5 

Artikel 9 i rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om utsläppande på marknaden av material för vegetativ förökning av 
vinrankor', i dess senaste lydelse enligt direktiv 78/55/EEG, skall erslitlas med följande: 

EGT nr L 93, 17.4.1968, s. 15. 
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"Artikel 9 

Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar och buntar med uppförökningsmaterial skall plomberas p! s!dant sätt att de inte 
kan öppnas utan att plomberingssystemet skada~ eller utan tecken på åverkan, antingen på det märke som föreskrivs i Artikel10.1 
eller, i förekommande fall, på förpackningen. De skall också förses med blyplomb eller plomb av liknande slag som skall 
anbringas av den person som ansvarar för märkningen. l enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel17 får det fastställas 
om ett visst plomberingssystem uppfyller kraven i denna artikel. Förpackningar !ar inte omplomberas, varken en eller flera g!nger, 
förutom under officiell övervakning." 

Artikel 6 

Rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om utsläppande på marknaden av utsäde av olje- och spånadsväxter, i dess senaste 
lydelse enligt direktiv 78/388/EEG', skall ändras på följande säll: 

1. Artikel 9.1. skall ersättas med följande: 

"1. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde, certifikatutsäde av samtliga kategorier och handelsutsäde skall 
plomberas officiellt eller under officiell övervakning på sådant sätt au dc inte kan öppnas utan att plomberingssystemet skadas 
eller utan tecken på åverkan, antingen på det officiella märke som föreskrivs i Artikel 10.1 eller pli förpackningen. 

För att plomberingen skall vara fullgod skall plomberingssystemet omfaua åtminstone ovannämnda märke eller anbringande av 
officiell plomb. 

De åtgärder som avses i andra stycket ovan är inte nödvändiga om eu icke återanvändbart plomberingssystem används. 

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 20 får det fastställa~ om ett visst plomberingssystem uppfyller kraven i 
denna punkt." 

2. I första meningen i Artikel 9.2 skall orden "eller under officiell övervakning" läggas till efter "officiellt". 

3. l artikel 13.3.c skall f<iljande läggas till efter strecksatsen "partiets rcferensnummer": 

EGT nr 169, 10.7.1969, s. 3. 
EGT nr L 113, 25.4.1978,, s. 20. 
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"- provtagningsmånad och - är, 

eller 

- månad och år för senaste officiella provtagning för certifiering." 

4. I bilaga 4.A.a skall texten till punkt 3 ersättas med följande: 

"- plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... " (månad och år), 

eller 

- månad och år för senaste officie11a provtagning för ccnifieling, uttryckt på följande sätt: "provtagning ... " (månad och år)." 

5. I bilaga 4.A.b ska11 texten till punkt 4 ersättas med följande: 

"- plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... " (månad och år). 

Anikel 7 

Rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om utsläppande på marknaden av utsäde av köksväxter', i dess senaste lydelse 
enligt direktiv 78/55/EEG, skall ändras på följande sätt: 

1. Artikel 25.1. skall ersätta~ med följande: 

"l. Medlemsstaterna skall kräva att förpackningar med basutsäde och certifikatutsäde som inte förpackas i små EG-förpackningar 
skall plomberas officiellt eller under officiell övervakning på sådant säll att de inte kan öppnas utan att plomberingssystemet 
skadas eller utan tecken på åverkan, antingen på det officiella märke som föreskrivs i Artikel 26.1 eller på förpackningen. 

För att plomberingen skall vara fullgod ska11 plomberingssystemet omfatta åtminstone ovannämnda märke eller anbringande av 
officiell plomb. 

De åtgärder som avses i andra stycket ovan är inte nödvändiga om ett icke återanvändbart plomberingssystem används. 

EGT nr 225, 12.10.1970, s. 7. 
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I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 40 får det fastställas om ett visst plomberingssystem uppfyller kraven i 
denna punkt." 

2. I första meningen i Artikel 25.2 skall orden "eller under officiell övervakning" läggas till efter "officiellt". 

3. Artikel 25.3 skall ersättas med följande: 

"3. Medlemsstatema skall kräva att förpackningar med standardutsäde och små förpackningar av utsäde av kategorin 
certifikatutsäde skall förslutas på sådant sätt att dc inte kan öppnas utan att förslutningssystemet skadas eller utan tecken på 
åverkan på det märke som föreskrivs i artikel 26.3 eller på förpackningen. Förpackningarna skall också förses med blyplomb av 
plomb eller av liknande slag som skall anbringas av den person som ansvarar för märkningen. Denna bestämmelse skall dock 
inte gälla för små förpackningar. I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 40 får det fastställas om ett visst 
förslutningssystem uppfyller kraven i denna artikel. Små förpackningar av kategorin certifikatutsäde får inte omplomberas, varken 
en eller flera gånger, förutom under officiell övervakning." 

4. Följande stycke skall läggas till artikel 25: 

"4. Medlemsstatema får anta bestämmelser om undantag från styckena l och 2 för små förpackningar med basutsäde." 

5. I artikel 30.3.c skall följande uppgifter läggas till efter strecksatsen "partiets rcferensnummcr": 

•- plomberingsmånad och -år, 

eller 

- månad och år för senaste officiella provtagning för certifiering." 

6. Bilaga 4.A.a. skall ersättas med följande: 

"1. EEG:s regler och standarder. 

2. Ccrtifiering.~myndighet och medlems.~tat eller dcs.~as initialer. 

3. P!ombering.~månad och -år, uttryckt på följande sätt: "plomberad ... • (månad och år), 

eller 

månad och år för senaste officiella provtagning för certifiering, utryckt på följande sätt: "provtagning ... • (månad och år). 
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4. Partiets referensnummer. 

5. Art. 

6. Sort. 

7. Kategori. 

8. Produktionsland. 

9. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal frön. 

10. Om vikten anges och bekämpningsmedel i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats 
samt det ungefårliga förhållandet mellan frögyttringarna~ eller dc nakna frönas vikt och totalvikten. 

11. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt, får uppgiften "Omprovtaget. .. " (månad och år) anges." 

7. Bilaga 4.B.a. skall ersätta~ med följande: 

"1. EEG:s regler och standarder. 

2. Namn och adress för den person som ansvarar för anbringande av märkningen eller dennes symbol. 

3. Giltighetstid för plombering eller senaste undersökning av grobarheten. Uppgift får lämna~ om när giltighetstiden löper 
ut. 

4. Art. 

5. Sort. 

6. Kategori: små förpackningar med certifikatutsäde får märka~ med bokstaven C" eller •z• och standardutsäde med 
bokstäverna "ST". 
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7. För standardutsäde: referensnummer som anges av den person som ansvarar för märkningen. 

8. För certifikatul~äde: referensnummer som möjliggör identifiering av utsädespartiet 

9. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal frön, förutom för smA förpackningar upp till 500 gram. 

10. Om vikten anges och bekämpningsmedel i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används, typ av tillsats 
samt det ungefårliga förhållandet mellan frögyttringarnas eller dc nakna frönas vikt och totalvikten. 

Artikel 8 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de Jagar och andra författningar som är nödvändiga för att 

- följa bestämmelserna i artikel l till 4 samt 6 och 7, senast den 1 juli 1997 

och 

- övriga bestämmelser i detta direktiv, senast den 1 juli 1979. 

Artikel 9 

Detta direktiv riktar sig till medlems.~taterna. 

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1978. 

Pti rtidets l'iignar 

Ordfönmde 

II.J. ROJIR 



13.8.79 

379L0692/S 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

RÅDETS DIREKTIV 
av den 24 juli 1979 

om ändring av direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 70/458/EEG och 70/457/EEG om 
utsläppande p:\ marknaden av utsäde av foderväxter, sirAsäd och köksväxter samt om en 

gemensam sortlista ror arter av Juntbruksväxter. 

(79/692/EEG) 

EUROPEisKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD HAR ANTAGff DETTA DIREKTIV, 

Nr L20Sn 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och, lQO :j detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Vissa direktiv om utsläppande på marknaden av utsäde och uppförökningsmaterial bör ändras, av skäl som anges nedan. 

Beträffande utsäde av foderväxter bör vissa villkor avseende analys av utsäde lättas för vissa regioner i gemenskapen där mycket 
gynnsamma ekologiska omständigheter gör att berörda EG-standarder uppfylls. 

EGT nr C 174, 21.7.1978, s. 8. 
EGT nr C 239, 9.10.1978, s. 54. 
EGT nr C 14, 7.4.1978, s. 26. 
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Beträffande utsäde av råg för foderproduktion skall en tillfållig lättnad av de EG-standarder som skall tillämpas på rågutsäde tillåtas 
i syfte att lösa de tillfålliga problem med dessa produkter som finns i vissa regioner av gemenskapen. 

Beträffande utsäde av stråsäd förefaller nyligen experimentellt utvecklade metoder för att minska effekterna av angrepp av vissa 
skadliga organismer motivera att man tillåter blandningar av utsäde av olika sorter av stråsäd, under förutsättning att åtgärder vidtas 
för att garantera att utsädets eller den slutliga produktens kvalitet inte påverkas. 

För att systemen med en gemensam sortlista över arter av lantbruksväxter skall fungera bättre skall vissa bestämmelser om 
sortgodkännande på nationell nivå, om sorters namn och om utbyte av information mellan medlemsstaterna anpassas till internationellt 
fastställda regler. Reglerna om fritt utsläppande på marknaden, med avseende på sort, av utsäde av sådana sorter som godkänts i de 
olika medlemsstaterna bör också förstärkas, åtminstone med avseende på vissa arter. 

Bestämmelserna om utsläppande på marknaden av utsäde av köksväxter och bestämmelserna om en gemensam sortlista för arter av 
lantbruksväxter föreskriver att motsvarighet till åtgärder som vidtas i länder utanför gemenskapen med avseende på sorter inte får 
fastställas nationellt efter l juli 1977. Vissa beslut om motsvarighet som fattats på gemenskapsnivå trädde i kraft först den l juli 1978. 
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Den period under vilken motsvarighet får fastställas nationellt skall därför förlängas med ett år, i syfte att beakta traditionella 
handelsmönster som bibehållits efter den l juli 1979 i avvaktan på beslut inom EG. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel l 

Följande punkt skallläggas till artikel 2 i rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde 
av foderväxter1

, i dess senaste lydelse enligt direktiv 79/641/EEG2
• 

"1.c. Medlemsstatema f"ar avstå, enligt det förfarande som fastställs i artikel 21, från att tillämpa villkoret i bilaga 2, avsnitt 
I, punkt 2, stycke B.1, med avseende på en viss medlemsstats produktion, på en eller flera av de berörda arterna, om det på 
grundval av de ekologiska omständigheterna och tidigare erfarenbeter kan förmodas att de standarder som fastställs i bilaga 2, 
avsnitt l, punkt 2, spalt 13 i tabellen efterlevs." 

Artikel 2 

Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd', i dess senaste lydelse enligt 
direktiv 79/641/EEG, ändras härmed på följande sätt: 

l. Följande punkt skall läggas till artikel 2: 

"l.c. Till och med den 30 juni 1982 får medlems.~taterna, enligt det förfarande som fastställs i artikel 21, tillåta utsläppande 
på marknaden av utsäde av vissa sorter av råg, främ~t avsett för användning som foder, som inte uppfyller villkoren i: 

- bilaga 2, avseende grobarhet, 
- bilaga 2.2, tabell A, spalt 6, för basutsäde." 

2 Följande första punkt skall läggas till artikel 13: 

EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66. 
EGT nr L 183, 19.7. 1979, s. 13. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66. 
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"1. Medlemsstatema får tillåta utsläppande på marknaden av utsäde av en viss stråsädart i form av särskilda utsädesblandningar 
bestående av olika sorter, under förutsättning att det tekniskt och vetenskapligt visats att dessa blandningar särskilt effektivt 
förhindrar förökning att vissa skadliga organismer, samt förutsatt att dc ingående komponenterna före blandning uppfyllde de 
regler om utsläppande på marknaden som gäller för dem." 

3. I artikel 13, skall punkt l betecknas punkt 2 och punkt 2 beteckna~ punkt 3. 

4. Följande punkt skall läggas till bilaga 4.A.b: 

"8. "Endast för utsläppande på marknaden i .... ." (den berörda medlemsstaten)" 

Artikel 3 

lUdets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter4
, i dess senaste lydelse 

enligt direktiv 78/55/EEG', ändras härmed på följande sätt: 

l. Artikel 5.1. skall ersättas med följande: 

"1. En sort skall betraktas som särskiljbar, oavsett om den ursprungliga sort från vilken den framställts uppkommit genom 
naturligt urval eller genom växtförädlingsarbete, om den är klart särskiljbar från alla andra sorter som är kända i gemenskapen 
med avseende på en eJler flera viktiga karaktärer. 

En sorts karaktärer skall kunna kännas igen och definieras exakt. 

En sort som är känd i gemenskapen skall vara en sort som vid tiden för ansökan enligt reglerna om bzedömning för godkännande 
av den berörda sorten 

antingen är intagen i den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter eller sortlistan över arter av köksväxter, 

- eller som, utan att ha intagits i någon av dessa listor, har godkänts eJlcr för vilken ansökan om godkännande har inlämnats 
i den berörda medlemsstaten eJler i en annan medlemsstat för certificring och utsläppande på marknaden eller för certifiering 
för andra länder, 

såvida inte villkoren ovan inte längre uppfylls i samtliga berörda medlemsstater när beslut fattas beträffande ansökan om 
godkännande av den berörda sorten fattas." 

EGT nr 2"'...5, 12.10.1970, s. 1. 
EGT; nt.L 16,i20.1.1978, s. 23. 
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2. Följande skall läggas till artikel 7.1: 

"För att särskiljbarhet skall kunna fastställas skall odlingsförsök omfatta minst de tillgängliga jämförbara sorter som är kända 
sorter i gemenskapen enligt definitionen i artikel 5.1. För tillämpning av artikel 9 skall andra tillgängliga järnförbara sorter tas 
med." 

3. Artikel 9.3 skall ersättas med följande: 

"3. Vid beaktande av tillgängliga uppgifter skall medlemsstaterna också se till att en sort som inte är klart särskiljbar: 

- från en sort som tidigare godkänts i medlemsstaten ifdga eller i en annan medlemsstat, eller 

- från en annan sort som bedömts med avseende på särskiljbarhet, stabilitet och enhetlighet i enlighet med regler som motsvarar 
reglerna i detta direktiv, men som inte är en sort som är känd i gemenskapen enligt definitionen i artikel 5.1, 

har samma namn som denna sort. Denna bestämmelse skall inte gälla om namnet ifråga sannolikt kan missleda eller ge upphov 
till förväxling av den berörda sorten, eller om andra faktorer, enligt bestämmelserna avseende sortnamn i den berörda 
medlemsstaten, förhindrar att namnet används, eller om tredje mans rältigheter förhindrar att det används fritt för sorten ifråga. • 

4. Punkt 3 i artikel 9 skall betecknas punkt 4. 

5. Artikel 10.1 skall ersättas med följande: 

"1. Övriga medlemsstater och kommissionen skall omedelbart underrättas om ansökan eller återkallande av ansökan om 
songodkännande, införanden och ändringar i sortlista." 

6. Följande artikel skall läggas till efter artikel 12: 

"Artikel 12a 

l. Medlemsstaterna skall se till att eventuella tveksamheter som uppkommer efter godkännande av en sort med avseende på 
bedömningen av dess särskiljbarhet och dess namn då godkännande gavs klarläggs. 

2. Om det fastställs efter godkännande av en sort att kravet på särskiljbarhet enligt definitionen i artikel 5 inte var uppfyllt när 
godkännande gavs skall godkännandet ersältas av annat beslutat eller, om så är påkallat, godkännandet återkallas i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv. 

49 321232Q LIITE Pri. 
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Det nya beslutet, som skall gälla från datum för det ursprungliga godkännandet, skall innebära att sorten inte längre betraktas 
som en i gemenskapen känd sort enligt definitionen i artikel 5.1. 

3. Om det fastställs efter godkännande av en sort att sortens namn enligt definitionen i artikel 9 inte kunde godkännas när sorten 
godkändes skall namnet ändras på sådant sätt att det uppfyller bestämmelserna i detta direktiv. Medlemsstaterna får til!Sta att det 
tidigare namnet tillfälligt används som tilläggsnamn. Detaljregler enligt vilket det tidigare namnet får användas som tilläggsnamn 
får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23. • 

7. Följande skallläggas till artikel 15.2: 

"Endast ansökningar som inlämnats fyra månader före utgången av ovannämnda period skall beaktas." 

8. Följande skall läggas till artikel 15.5: 

"Beträffande Beta vulgaris L. och Solanum tuberasurn L. skall delta villkor anses uppfyllt den 31 december vazje år med avseende 
på sorter för vilka de underrättelser som föreskrivs i artikel 10.1 och 2lämnades fyra månader före detta datum, såvida inte en 
medlemsstat underrättar kommissionen eller meddelar den ständiga kommitten om utsäde och uppförökningsmaterial för lantbruk, 
trädgårdsnäring och skogsbruk att man inte har för avsikt alt godkänna att ansökan enligt punkt 2 inte lämnas in. • Efter förslag 
från kommissionen skall rådet besluta om dessa bestämmelser också skall gälla för andra arter." 

9. I artikel 21.2 skall orden "30 juni 1977" ersättas med "30 juni 1978". 

Artikel 4 

I artikel 32.2 i rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om utsläppande på marknaden av utsäde av köksväxter!, i dess 
senaste lydelse enligt direktiv 79/641/EEG, skall orden "30 juni 1977" ersältas med "30 juni 1978". 

Artikel 5 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa bestämmelserna i: 

EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7. 

49 321232Q LIITE Sek. 
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- artikel 1 och 2 från den l januari 1980, 

-artikel 3.9 och 4 från den l juli 1977, 

- övriga bestämmelser i detta direktiv den l juli 1982. 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfardat i Bryssel den 24 juli 1979. 

Artikel 6 

På rådets vägnar 

Ordförande 

J. GIBBONS 

Nr L '2J.l5(7 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 12 november 1979 

om ändring av direktiven 66/403/EEG, 70/457/EEG och 70/458/EEG om utsläppande pl 
marknaden av utsädespotatis, om en gemensam sortlista för arter av lantbruksväxter, samt 

om utsläppande pl marknaden av utsäde av köksväxter 

(79!967 /FEG) 

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD HAR ANTAGIT DE'ITA DIREKTIV, 

20.11.79 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Mediemsstatema fh underindela kategorier av utsädespotatis i olika grader som uppfyller olika krav. Det förefaller lämpligt att genom 
ett skyndsamt förfarande anta bestämmelser om att sidana grader och kraven för dessa fastställs inom gemenskapen. Mediemsstaterna 
bör härvid själva besluta om i vilken utsträckning de tillämpar dessa grader p1 den egna produktionen. 

Enligt bestämmelserna i den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter och över köksväxtarter fh mediemsstaterna för 
det egna territoriet tillila en period för försäljning av utsäde eller uppförökningsmaterial som inte längre är godkänt. Det är lämpligt 
att anta bestämmelser om en sldan försäljningsperiod pl gemenskapsnivl med avseende p1 utsäde eller uppförökningsmaterial av 
sorter som intagits i nlgon av eller i båda gemensamma sortlistoma. 

För att systemet med en gemensam sortlista över arter av köksväxter skall fungera bättre bör vissa bestämmelser om sortgodkännande 
p1 nationell nivl, om sortnamn samt om utbyte av information mellan medlemsstatema anpassas till internationellt fastställda regler, 
mot bakgrund av att vissa bestämmelser i den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter redan anpassats p! liknande sätt 
genom ridets direktiv 79/692/EEG av den 24 juli 1979 om ändring av direktiven 66/401/FEG, 66/402/EEG, 70/458/EEG och 

EGT m C 130, 3.6.1977, s. 2 och EGT m C 174, 21.7.1978, s. 8. 
EGT m C 183, 1.8.1977, s. 64 och EGT m C 239, 9.10.1978, s. 54. 
EGT m C 180, 28.7.1977, s. 29 och EGT m C 114, 7.5.1979, s. 26. 
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70/457/EEG om utsläppande pä marknaden av utsäde av foderväxter, stråsäd oeh köksväxter samt om en gemensam sortlista över 
arter av lantbruksväxter4• 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE: 

Artikel J 

Följande punkt skall läggas till artikel 3 i rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om utsläppande pä marknaden av 
utsädespotatis', i dess senaste lydelse enligt direktiv 78/816/EEG6

• 

"3. För utsädespotatis som certifierats officiellt får följande fa~tställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19. 

- EG-grader•, 
- villkor som gäller för sädana grader, 
- beteckningar för sädana grader. 

Medlemsstaterna får själva besluta i vilken utsträckning de skall tiilämpa dessa EG-grader• vid certifiering av den egna 
produktionen." 

Artikel 2 

Rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om en gemensam sortlista över arter av lantbruksväxter7
, i dess senaste lydelse 

enligt direktiv 79/692/EEG, ändras härmed p! följande sätt: 

l. Artikel 14.2 skall ersättas med följande: 

"2 Medlemsstaterna Br för det egna territoriet tillåta en period för certifiering oeh utsläppande på marknaden av utsäde eller 
uppförökningsmaterial, dock längst tiii den 30 juni det tredje året efter det att godkännandet upphört att gälla. 

För sorter som tagits in i enlighet med artikellS.l i den gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter som avses i artikel 
18 skall den period som löper ut sist av de som medgivits av de olika medlemsstaterna för godkännande• enligt första stycket 
ovan gälla för utsläppande p! marknaden i samtliga medlemsstater, under förutsättning att utsädet eller uppförökningsmaterialet 
av den berörda sorten inte är föremål för några begränsningar av utsläppandel på marknaden med avseende pä sort." 

EGT nr L 205, 13.8.1979, s. l. 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2330/66. 
EGT nr L 281, 6.10.1978, s. 18. 
EGT nr L 225, 12.10.1970, s. l 
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2. Följande skall läggas till artikel 18: 

"Det publicerade meddelandet skall innehålla en förteckning över de sorter för vilka en period har tillämpats i enlighet med andra 
stycket i artikel 14.2. Periodens längd skall anges samt, i förekommande fall, de medlemsstater i vilka perioden inte gäller." 

Artikel 3 

Rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om utsläppande på marknaden av utsäde av köksväxter!, i dess senaste lydelse 
enligt direktiv 79/692/EEG ändras härmed på följande sätt: 

1. Artikel 5.1 skall ersättas med följande: 

"1. En sort skall betraktas som särskiljbar, oavsett om den ursprungliga sort från vilken den framställts uppkommit genom 
naturligt urval eller genom växtförädlingsarbete, om den är klart särskiljbar från alla andra sorter som är kända i gemenskapen 
med avseende på en eller flera viktiga karaktärer. 

Karaktärerna skall kunna kännas igen och definiera~ exakt. 

En sort som är känd i gemenskapen skall vara en sort som vid tiden för ansökan enligt reglerna om bedömning för godkännande 
av den berörda sorten 

- antingen är intagen i den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter eller sortlistan över arter av köksväxter, 

- eller som, utan att ha intagits i någon av dessa listor, har godkänts eller för vilken ansökan om godkännande har inlämnats 
i den berörda medlemsstaten eller i en annan medlemsstal för cerlifiering och utsläppande på marknaden eller för certifiering 
för andra länder, eller för kontroll som standardutsäde. 

såvida inte villkoren ovan inte längre uppfylls i samtliga berörda medlemsstater när beslut fattas beträffande ansökan om 
godkännande av den berörda sorten." • 

2. I första stycket i artikel 7.1 skall följande meningar läggas till efter den andra meningen: 

"För att särskiljbarhet skall kunna fastställas skall odlingsförsök omfatta minst de tillgängliga jämförbara sorter som är kända 
sorter i gemenskapen enligt definitionen i artikel 5.1. För tillämpning av artikel 10 skall andra tillgängliga jämförbara sorter tas 
med." 

3. Artikel 10.3 skall ersättas med följande: 

"3. Vid beaktande av tillgängliga uppgifter skall medlemsstaterna också se till att en sort som inte är klart särskiljbar: 

EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7 
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- från en sort som tidigare godkänts i medlemsstaten ifråga eller i en annan medlemsstat, eller 

- frän en annan sort som bedömts med avseende på särskiljbarhet, stabilitet och enhetlighet i enlighet med regler som motsvarar 
reglerna i detta direktiv, men som inte är en sort som är känd i gemenskapen enligt definitionen i artikel 5.1, 

har samma namn som denna sort. Denna bestämmelse skall inte gälla om namnet ifråga sannolikt kan missleda eller ge upphov 
till förväxling av den berörda sorten, eller om andra faktorer, enligt bestämmelserna om sortnamn i den berörda medlemsstaten, 
förhindrar att namnet används, eller om tredje mans rättigheter förhindrar alt det används fritt för sorten ifråga. • 

4. Artikel 10.3 skall betecknas artikel 10.4. 

5. Artikel 11.1 skall ersättas med fOljande: 

"1. ÖVriga medlemsstater och kommissionen skall omedelbart underrättas om ansökan eller återkallande av ansökan om 
sortgodkännande, införanden och ändringar i sortlista." 

6. Följande artikel skall läggas till: 

"Artike/13a 

l. Medlemsstatema skall se till att eventuella tveksamheter som uppkommer efter godkännande av en sort med avseende på 
bedömningen av dess särskiljbarhet och dess namn då godkännande gavs undanröjs. 

2. Om det fastställ& eftt;r godkännande av en sort att kravet på särskiljbarhet enligt definitionen i artikel 5 inte var uppfyllt när 
godkännande gavs skall godkännandet ersättas av annat beslutat eller, om så är påkallat, godkännandet återkallas i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv. 

Det nya beslutet, som skall gälla från datum för det ursprungliga godkännandet, skall innebära att sorten inte längre betraktas 
som en i gemenskapen känd sort enligt defmitionen i artikel 5.1. 

3. Om det fastställs efter godkännande av en sort att sortens namn enligt definitionen i artikel 10 inte kunde godkännas när 
sorten godkändes skall namnet ändras på sådant sätt att det uppfyller bestämmelserna i detta direktiv. Medlemsstatema får tillåta 
att det tidigare namnet tillfälligt används som tilläggsnamn. Detaljregler enligt vilket det tidigare namnet får användas som 
tilläggsnamn får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 40." 
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7. Artikel 15.2 skall ersättas med följande: 

"2. Medlemsstaterna får för det egna territoriet tilllila en period för certifiering, kontroll som standardutsäde och utsläppande p1 
marknaden av utsäde, dock längst till den 30 juni det tredje året efter det att godkännandet upphört att gälla. 

För sorter som tagits in i enlighet med artikel 16.1 i den gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter som avses i artikel 
17 skall den period som löper ut sist av de som medgivits av dc olika medlemsstaterna för godkännande* enligt första stycket 
ovan gälla för utsläppande p1 marknaden i samtliga medlemsstater, under förutsättning att utsädet av den berörda sorten inte är 
föremål för någon begränsning av utsläppande t på marknaden med avseende p1 sort." 

8. Följande skall läggas till artikel 17: 

"Det publicerade meddelandet skall innehålla en förteckning över dc sorter för vilka en period har tillämpats i enlighet med andra 
stycket i artikel 15.2. Förteckningen skall ange periodens längd samt, i förekommande fall, de medlemsstater i vilka perioden 
inte gäller.• 
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Artikel 4 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa bestämmelserna i: 

- artikel l den l januari 1980, 

- övriga bestämmelser i detta direktiv den l juli 1982. 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 12 november 1979. 

Artikel 5 

På rådets vagnar 

Ordji>rande 

J. GII3BONS 

Nr L 293/21 



16.7.88 

388L0380/S 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

RÅDETS DIREKTIV 
av den 13 juni 1988 

om ändring av direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 69/208/EEG, 
70/457/EEG och 70/458/EEG om marknadsröring av betutsäde, utsäde av foderväxter, utsäde 
av stråsäd, utsädespotatis, utsäde från olje- och liberväxter och utsäde av köksväxter samt 

om den gemensamma sortlistan ror lantbruksväxter 

(88/380/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAI'ERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETIA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslag', 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande', och 

med beaktande av följande: 

Av dc skäl som anges nedan bör följande direktiv om marknadsföring av utsäde och uppförökningsmaterial ändras: 

Nr L 187131 

- rådets direktiv 66/400/EEG' av den 14 juni 1966 om marknadsföring av betutsäde, sådant det lyder senast ändrat genom direktiv 
88/95/EEG4

, 

- rådets direktiv 66/401/EEG' av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsäde av foderväxter, sådant det lyder senast ändrat 
genom direktiv 87 /480/EEG6

, 

- rådets direktiv 66/402/EEG' av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsäde av stråsäd, sådant det lyder senast ändrat genom 
direktiv 87/120/EEG8

, 

- rådets direktiv 66/403/EEG9 av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsädespotatis, sådant det lyder senast ändrat genom 
direktiv 87/374/EEG10

, 

- rådets direktiv 69/208/Ef'G11 av den 30 juni 1969 om marknadsföring av utsäde från olje- och fiberväxter, sådant det lyder senast 
ändrat genom direktiv ~7 /480/EEG, 

- rådets direktiv 70/457/EEG" av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter, sådant det lyder 
senast ändrat genom direktiv 86/155/EEG13

, 

EGT nr C 356, 31.12.1985, s. 37 
EGT nr L 68, 24.3.1986, s. 155 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2290/66 
EGT nr L 56, 2.3.1988. s. 42 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66 
EGT nr L 273, 26.9.1987, s. 43 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66 
EGT nr L 49, 18.2.1987, s. 39 
EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320/66 

10 EGT nr L 197, 18.7.1987, s. 36 
11 EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3 
12 EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1 
13 EGT nr L 118, 7.5.1986, s. 23 
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rådets direktiv 70/458/l'EG''' av den 29 september 1970 om marknadsföring av utsäde av köksväxter, sådant det lyder senast 
ändrat genom direktiv 87/481/EEG". 

Eftersom plattlosta, lost;~, honungsfacelia, rågvete, kinakål och industricikoria fått en allt större betydelse inom gemenskapen bör de 
omfauas av direktiven; av samma orsak bör också hybridsorter av vissa ytterligare sädesslag och av solros omfattas av direktiven; 
dc krav som växtbcståndet och utsädet av dessa arter och sorttyper skall uppfylla bör följa de system som Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har fastställt och som gäller den internationella rörligheten för utsäde, utom vad gäller 
korspollinerande rågvetesorter och hybridsorter av vissa ytterligare sädesslag, för vilka OECD ännu inte har fastställt sådana krav. 

Å ena sidan bör vissa bestämmelser revideras för att göra det lättare att producera annat än ursprungsutsäde i medlemsstaterna och 
å andra sidan bih det stadgas om gemenskapens åtgärder som säkerställer möjligheterna att identifiera utsäde som marknadsförs för 
produktion. 

Medlemsstaterna hör under vissa förutsättningar ges mera tid att officiellt certifiera utsäde av självpollinerande sädesslag som ännu 
inte har fältbesiktigats officiellt; det bör också tillåtas att särskilda rågsorter som inte uppfyller vissa krav som fastställs i bilaga II 
till direktiv 66/402/EEG marknadsförs, för att det särskilt i fråga om råg skall vara möjligt att få den erfarenhet som behövs för en 
allmännare och tillförlitligare lösning utgående från uppgifter som Förenade Konungariket har gett. 

För att finna bättre alternativa lösningar på vissa delar av de certificringssystem som tagits i bruk enligt direktiven bör temporära 
försök ordnas i särskilda förhållanden; juridiska regler bör därför ges om detta. 

Bestämmelserna om dc uppgifter om artens nch sonens namn som skall anges på den officiella etiketten bör förbättras; målet är att 

14 EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7 
EGT nr L 273, 26.'1.1987, s. 45 
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bättre förmedla information till dem som använder utsäde och att underlätta handeln mellan medlemsstater. 

Man bör försäkra sig om att de leverantörsetiketter som krävs i de nationella bestämmelserna har utformats så att de inte kan 
förväxlas med de officiella etiketterna. 

Medlemsstaterna bör lättare kunna lämna utsäde av stråsäd eller olje- och fiberväxter som är av ringa ekonomisk betydelse utanför 
tillämpningsområdet för direktiven 66/402/EEG och 69/208/EEG. 

När det gäller direktiv 70/45!;/I'I'G bör vissa bestämmelser om sorter av köksväxtarter ändras så att den senaste utvecklingen kan 
beaktas när det officiella gndkännandet av vissa sorter revideras. 

Krav som gäller odling av en son eller dess bruksvärde bör inte ställas allmänt för godkännande av sorter (inavelslinjer, hybrider) 
som uteslutande är avsedda att utgöra komponenter för hybridsorter. 

Det bör vara möjligt att kräva att grässorter som inte är avsedda för produktion av foderväxter visas vara lämpliga för särskilda 
ändamål. 

Hellenska republikens ansökningar om att på hela eller en del av sitt territorium få tillåtelse att förbjuda marknadsföring av utsäde 
eller uppförökningsmaterial av vissa sorter som nämns i den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter eller köksväxter bör beaktas 
för alt Ilelienska republiken skall få möjligheter att slutföra tillnärmningen av produktion och marknadsföring av utsäde och 
uppförökningsmaterial så att dc följer kraven i de gemensamma listorna. 

Det är viktigt au klargöra vissa bestämmelser i dc direktiv som nämns ovan. 

Det är också ändamålsenligt au framskjuta verkställigheten av de redan vidtagna ändringar i ovan nämnda direktiv som gjorts genom 
rådets direktiv 86/155/I'EG och kommissionens direktiv 86/320/EEG för att datumet skall fås att överensstämma med det 
huvudsakliga verkställighetsdatumet i detta direktiv. 

HÄRIGENOM FÖRE.'iKRJVS FÖlJANDE. 

Artikel l 

Direktiv 66/400/EEG ändras på följande sätt: 

l. l artikel 2.1 E skall "bb" ersätta~ med strecksatserna "aa, a och bb". 

2. I artikel 2 skall följande stycke införas: 

"l a. De olika typcma av sorter inklusive komponenter som kan certifieras enligt bestämmelserna detta direktiv kan 
specificeras o~h ,definieras enligt det förfarande som fastställs i artikel 21." 
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3. Artikel 12 i blir artikel 12.1. 

4. l artikel 12 skall följande stycke införas: 

"2. Den etikett som nämns i stycke 1 skall utformas så att den inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses i artikel 
11.1." 

5. Följande artikel 13 a skall införas: 

"Artikel 13 a 

För att finna bättre alternativa lösningar på vissa delar av de certifieringssystem som godkänts enligt detta direktiv kan det på 
gemenskapsnivå beslutas att temporära försök i definierade förhållanden skall ordnas enligt det förfarande som fastställs i artikel 
21. 

l samband med sildana försök kan medlemsstaterna befrias från vissa förpliktelser som fastställs i detta direktiv. Omfattningen 
av denna befrielse skall fastställas genom att hänvisa till tillämpliga bestämmelser. Försöket får inte pågå längre än sju år.". 

ti. l artikel 14.2 c skall "bh" ersättas med strecksatserna "aa, a och bb". 

7. l artikel 14.3 c skall femte och sjätte strecksatsen ersättas med följande: 

art, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet i dess eventuellt förkortade form och utan 
myndighctsnamn, eller under dess allmänna namn eller båda; en precisering av om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta, 

sorl, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver." 

8. Artikel 15 skall cr.~ätta~ med följande: 

"Artikel 15 

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att betfrö 

som har producerats direkt från basutsäde som certifierats officiellt i en eller flera medlemsstater eller i tredje land och som 
har beviljats motsvarighet enligt artikel 16.1 b och 

som har skördats i en annan medlemsstat 

på begäran och ulan hinder av bestämmelserna i direktiv 70/457/EEG skall certifieras officiellt som certifikatutsäde i varje 
medlemsstat, om utsädet har underkastals sådan fältbesiktning som uppfyller kraven för kategorin enligt bilaga 1 del A, och om 
det vid en officiell knntroll har knnstatcrats att dc krav för samma kategori som fastställs i bilaga l del B uppfylls. 

Om utsädet i sådana fall har producerats direkt från officiellt certifiera! 
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utsäde av generationer som föregår basutsäde, kan medlemsstaterna också tillåta att utsädet officiellt certifieras som basutsäde, 
om de krav som ställs på kategorin uppfylls. 

2. Betfrö snm skördats i en annan medlemsstat och som är avsett att certifieras enligt bestämmelserna i stycke l skall 

förpackas och märkas med en officiell etikett enligt artikel 10.1 som uppfyller kraven i bilaga IV del A och B, och 

förses med ett officiellt dokument som uppfyller kraven i bilaga IV del C. 

3. Medlemsstaterna skall också föreskriva att betfrö 

som producerats direkt från basutsäde som certifierats officiellt i en eller flera medlemsstater eller i tredje land och som 
har beviljats motsvarighet enligt artikel 16.1 b och 

som har skördats i tredje land 

på begäran skall certifieras officiellt som certifikatutsäde i varje medlemsstat där basutsädet har producerats eller certifierats 
officiellt, om utsädet underkastats sådan fältbesiktning som uppfyller kraven för kategorin enligt det beslut om motsvarighet 
som fattats enligt artikel 16.1 a, och om det vid en officiell kontroll har konstaterats att de krav för samma kategori som 
fastställs i bilaga l del B uppfylls. Andra medlemsstater kan också tillåta officiell certifiering av sådant utsäde." 

9. l bilaga III skall del 1\ l 4 ersättas med följande: 

"4. Art, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som kan anges i förkortad form och utan 
myndighetsnamn, eller under det allmänua namnet eller båda; en precisering av om det är fråga om sockerbeta eller 
foderbeta." 

10. l bilaga III skall till del A l 5 läggas följande: 

"uttryckt åtminstone med latinska bokstäver". 

11. l bilaga III skall del B Ii ersättas med följande: 

"6. Art, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver; en precisering av om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta." 

12. l bilaga III skall till del B 7 läggas följande: 

"uttryckt åtminstone med latinska bokstäver,". 

13. Följande bilaga skall införas: 
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"BILAGA IV 

•:tikctt och dokument som skall uträrdas för utsäde som inte certilierats slutligt och som skördats i en annan medlemsstat 

A Uppgifter som skall anges på etiketten 

myndighet som svarar för fältbesiktningen och medlemsstat eller förkortningen av dessa, 

art, uttryckt åtminswnc med latinska bokstäver under det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan 
myndighetsnamn, eller undet det allmänna namnet eller båda; en precisering av om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta, 

son, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver, 

- kategori, 

åkerns eller partiet.~ refercnsnummer, 

deklarerad netto- eller bruttovikt, 

uttrycket "utsäde som inte certificrats slutligt". 

B. Etikettens färg 

Etiketten skall vara grå. 

C. Uppgifter som skall anges i dokumentet 

myndighet som utfärdar dokumentet, 

art, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet i eventuellt förkortad form och utan 
myndighetsnamn, eller under dess allmänna namn eller båda; en precisering av om det är fråga om sockerbeta eller foderbeta, 

son, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver, 

kategori, 

referensnummer för det utsäde som såtts i åkern och namn på det land eller de länder som har certifiera! utsädet, 

åkerns eller partiets rcfcrcn~nummer, 

den odlade areal på vilken det parti som dokumentet gäller har producerats, 

mängden skördat utsäde och antal förpackningar, 

ett intyg över au de krav som ställs på utsädesproducerande växtbestånd har uppfyllts, 

vid behov rc~ultat av en preliminär utsädesanalys." 

Artikel 2 

Direktiv 66/401/EEG ändras på följande sätt: 
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l. l artikel 2.1 A a skall införas uttrycken 

"Bromus catharticus Vahl 
Bromus sitchensis Trin. 

efter 

"Arrhenatherum elatius (L.) P. 
beauv. ex. J.S. och KB. I'resl, 

och 

i artikel 2.1 A c skall införas uttrycken 

"Phacelia tanacetifolia Bcnth. 

efter 

"Brassica oleracea L. convar. accphala (DC) 
Alef. var. medullosa 'Ilrcll + var. viridis L. 

2. l artikel 2.1 a skall uttrycket "dcscriptions" i den engelska utgåvan ersättas med "names". 

3. Artikel 2.1 b och 2.1 c bli r 2.1 c. och 2.1 d. 

4. l artikel 2 skall följande stycke införas: 

Nr L 187137 

plattlosta 
losta" 

knylhavre" 

honungsfacelian 

foderkål"; 

"1 b. De olika sorttyper inklusive komponenterna som godkänns för certifiering enligt bestämmelserna i detta direktiv kan 
specificeras och definieras enligt förfarandet i artikel 21." 

5. Artikel 11 blir artikel l 1.1. 

6. l artikel 11 skall följande stycke införas: 

"2. Den etikell som nämns ovan i stycke 1 skall utformas så att den inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses i 
artikel 10.1." 

7. Följande artikel 13 a skall införas: 

'>1rtikel 13 a 

För all finna bältre alternativa lösningar på vissa delar av de certifieringssystem som godkänts enligt detta direktiv kan det på 
gemenskapsnivå beslutas all temporära försök i särskilda förhållanden skall ordnas enligt det förfarande som fastställs i artikel 
21. 

l samband med sådana försök kan medlemsstaterna befrias från vissa förpliktelser som fastställs i detta direktiv. Omfattningen 
av denna befrielse skall fastställas genom an hänvisa till tillämpliga bestämmelser. Försöket får inte pågå längre än sju år." 

50 321232Q LIITE Pri. 
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8. Artikel 14.3 c, femte och sjäne strecksatsen, skall ersätta~ med följande: 

art, ullryckt åtminstone med det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver, 

sort, ullryckt åtminstone med latinska bokstäver." 

9. I artikel 14.3 skall följande mening införas: 

"Med beaktande av förfarandet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet att ange det 
botaniska namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som verkställigheten 
av kravet medför är större än de förväntade fördelarna med att marknadsföra utsädet." 

10. Artikel 15 skall ersänas med följande: 

"Artikel 15 

l. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av foderväxter, 

- som har producerats direkt från basutsäde eller från certifiera! utsäde som certifierats officiellt i en eller flera 
medlemsstater eller i tredje land och som enligt artikell6.1 b har beviljats motsvarighet, eller som har producerats direkt 
från en korsning av basutsäde som certifierats officiellt i en medlemsstat och i sådant tredje land officiellt certifiera! 
basutsäde, och 

som har skördats i en annan medlemsstat, 

på begäran och utan hinder av bestämmelserna i direktiv 70/457/EEG skall certiiieras officiellt som certifikatutsäde i varje 
medlemsstat, om utsädet underkastats sådan fältbesiktning som uppfyller kraven för kategorin enligt bilaga l, och om det vid 
en officiell komroll har konslaterats all de krav för samma kategori som fastställs i bilaga l uppfylls. 

Om utsädet i sådana fall har producerats direkt från officiellt certifiera! utsäde av generationer som föregår basutsäde, kan 
medlemsstaterna också tillåta en officiell certifiering som basutsäde, om de krav som fastställts för kategorin uppfylls. 

2. Utsäde av foderväxter som skördats i en annan medlemsstat och är avsett att certiiieras enligt bestämmelserna i stycke 
l skall 

förpackas och märkas enligt bestämmelserna i artikel 9.1 med en officiell etikett som uppfyller kraven i bilaga V del A 
och B, och 

förses med ett officiellt dokument som uppfyller kraven i bilaga V del C. 

3. Medlemsstaterna skall också föreskriva all utsäde av foderväxter, 

50 321232Q LIITE Sek. 
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som har producerats direkt från basutsäde eller från certifiera! utsäde som certifierats officiellt i en eller flera 
medlemsstater eller i tredje land och som enligt artikel16.1 b har beviljats motsvarighet, eller som producerats direkt från 
en korsning av basutsäde som en medlemsstat certifiera! officiellt och basutsäde som certifierats officiellt i sådant tredje 
land och 

- som skördats i tredje land, 

på begäran skall certificras officiellt som certifikatutsäde i varje medlemsstat där basutsädet eller certifikatutsädet antingen 
producerats eller cenificrats officiellt, om utsädet underkastats sådan fållbesiktning som uppfyller kraven för kategorin i 
beslutet om motsvarighet enligt artikel 16.1 a, och om det vid en officiell kontroll 

har konstalerats au dc krav för samma kategori som fastställs i bilaga II uppfylls. Andra medlemsstater kan också tillåta 
officiell ccrtifiering av sådant utsäde." 

11. l kolumn 1 i tabellen i bilaga l del 2 skall efter varje uttryck "Brassica spp." införas "Phacelia tanacetifolia". 

12. l bilaga l del J skall ullrycket "la varictc" i andra meningen i den franska utgåvan ersättas med "l'espece". 

13. l rubriken i kolumn 4 i bilaga Il del I 2 A skall uttrycket "animale" i den franska utgåvan ersättas med "minimale". 
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14. I bilaga Il del I 2 A skall efter uttrycken "Arrhcnatherum elatius" och "Brassica oleracea convar. acephala" införas följande: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

"Bromus cathanicus 75 97 1,5 1,0 0,5 0,3 o (g) o 10 (n) 
(a) G)(k)" 

Bromus shehensis 75 97 1,5 1,0 0,5 0,3 o (g) o 10 
(a) (j)(k)" (n)" 

och 
"l'hacelia tanacctifolia" 

1
80 l 
(a) 

15. I bilaga Il del Il 2 A skall efter uttrycken "Arrhenatherum clatius" och "Brassica oleracea convar. acephala" införas följande: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

"Bromus cathanicus 0,4 20 5 5 5 (j) 
Bromus sitchcnsis 0,4 20 5 5 5 (j)" 
och 
"l'hacclia tanacctifolia" 0,3 20" 

16. I bilaga III skall efter uttrycken "Arrhenatherum elatius" och "Brassica oleraeea convar. acephala" införas följande: 

2 3 4 

"Bromus cathanicus 10 200 200 
Bromus sitchensis 10 200 200" 
och 
"l'hacelia tanacctifolia" 10 300 40" 
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17. l bilaga IV del A l a 4 skall följande införas: 

"uttryckt åtminstone med det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver,". 

18. l bilaga !V del A l a skall följande mening införas: 

"Med bcakt:mdc av förfarandet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet 

att ange del botaniska namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som 
verkställigheten av kravet medför är större än dc förväntade fördelarna med att marknadsföra utsädet."; 

19. l bilaga !V del A l a 5 skall följande införas: 

11 Ultryckt åtminslonc med latinska bok5täver,". 

20. l bilaga !V del A l b 5 'kall följande införas: 
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"uttryckt åtminstone med det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver". 

21. l bilaga IV del A l b skall följande införas: 

"Med beaktande av förfarandet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet att ange det 
\x)taniska namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som verkställigheten 
av kravet medför är större än de förväntade fördelarna med att marknadsföra utsädet.". 

22. l bilaga IV tlcl A l c 4 skall efter uttrycket "som visas av arter och efter behov sorter" införas följande: 

", som båda anges åtminstone med latinska bokstäver". 

23. l bilaga IV del A l c 4 skall uttrycket "al fornitore" i sista meningen i den italienska utgåvan ersätta~ med uttrycket 
"all'acquircntc11

• 

24. l bilaga IV del B a 6 skall följande införas: 

"uttryckt åtminstone med latinska bokstäver,". 

25. I bilaga IV del B a 7 skall följande införas: 

"uttryckt åtminstone med latinska bokstäver,". 

26. I bilaga IV del Il b 6 skall följande införas: 

"uttryckt åtminstone med latino;ka bokstäver,". 

27. I bilaga IV del B c 11 skall efter uttrycket "som visas av arter och vid behov sorter" följande införas: 

",som båda anges åtminstone med latinska bokstäver". 

28. Följande bilaga skall införas: 

"BILAGA V 

Etikett och dokument som skall utfärdas for utsäde som inte certilierats slutligt och som skördats i en annan medlemsstat 

A. Uppgijier som skall anges på etiketten 

myndighet som svarar för fältbesiktningen och medlemsstat eller förkortningen av dessa, 

art, uttryckt åtminstone med det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver, 

son, uttryckt åtminstDnc med latinska bokstäver, 

kategori, 

åkerns eller p<miets rcfcrcnsnummer, 
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deklarerad netto- eller bruttovikt, 

uttrycket "utsäde som inte certifierats slutligt". 

Med beaktande av förfarandet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fr~ga om enskilda arter befrias fr~n kravet att ange det botaniska 
namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som verkställigheten av kravet medför 
är större än dc förväntade fördelarna med att marknadsföra utsädet."; 

B. Etikettens färg 

Etiketten skall vara grå. 

C. Uppgijier som skall anges i dokumentet 

myndighel som utfärdar dokumentet, 

art, uttryckt åtminstone med del botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver, 

sort, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver, 

- kategori, 

referensnummer för det utsäde som såtts i åkern och namn på det land eller de länder som har certifiera! utsädet, 

- åkerns eller partiets referensnummer, 

den odlade areal på vilken det parti som dokumentet gäller har producerats, 

mängden skördal utsäde och antal förpackningar, 

intyg över att kraven på utsädc~producerande växtbestånd har uppfyllts, 

vid behov resultat av en preliminär utsädesanalys." 

Artikel 3 

Direktiv 66/402/I'I'G ändras pto följande sätt: 

1. I artikel 2 1 ,\ skall efter uttrycket 

"Sorghum sudanense (!'i per) Stapf sudangräs 11 

införas 

"X Triticosecale Wittm. rågvete". 

2. I artikel 2.1 a skall uttrycket "Kanariensaat" på raden "Ph alaris canadensis L" i den tyska utg~van ersättas med "Kanariengras". 

3. Preambeln i artikel 2.1 C skall ersättas med följande: 
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"C. 'Basutsiide' (havre. korn, ris, kanariegräs, råg, rågvete, vete, hårt vete och spältvete, annat än hybrider): utsäde". 

4. l artikel 2.1 skall följande införas: 

"C a. 'Basutsäde' (hybrider av havre, korn, ris, vete, hårt vete och spältvete) utsäde: 

a) som är avsett för produktion av hybrider, 

b) >om enligt bestämmelserna i artikel 4 uppfyller de krav som fastställts för basutsäde i bilaga l och ll, och 

c) som vid officiell kontroll konstaterats uppfylla ovan nämnda krav.", 

5. l artikel 2.1 E skall prcambcln ersättas på följande sätt: 

"E. 'Ccnifikatuts,idc' (kanariegräs och råg, annat än hybrider, durra, sudangräs, majs och hybrider av havre, korn, ris, vete, 
hån vete och sp:iltvete): utsäde". 

6. l artikel 2.1 F skall prcambcln ersättas på följande sätt: 

"F. 'Certifikatutsäde av första generationen' (havre, korn, ris, rågvete, vete, hårt vete och spältvete, annat än hybrider): utsäde". 

7. l artikel 2.1 G skall prcambcln ersättas på följande sätt: 

"0. 'Ccnifikatutsäde av andra generationen' (havre, korn, ris, rågvete, vete, hårt vete och spältvete, annat än hybrider): 
utsäde". 

8. l artikel 2.1 a skall uttrycket "descriptions" i den engelska utgåvan ersättas med "names". 

9. Artikel 2.1 b och 2.1 c blir artikel 2.1 d och 2.1 e. 

10. l artikel 2 skall följande stycken införas: 

"l b. För all hybrider av kanariegräs, råg och rågvete skall omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv skall 
ändringarna i 1 C C a och l C E, F och G ges enligt det förfarande som fastställs i artikel 21. 

1 c. De olika sontyper som är lämpliga all certifieras enligt bestämmelserna i detta direktiv, inklusive komponenter, kan 
specificeras och definieras enligt det förfarande som fastställs i artikel 21. Enligt samma förfarande skall definitionerna i 1 
B tillnärmas på motsvarande sätt." 
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11. I artikel 2.1 c skall datumet "den 30 juni 1982" ändras till "den 30 juni 1987" och den andra strecksatsen utgår. 

12. I artikel 2.2 d skall datumet "den 31 december 1982" ändras till "den 30 juni 1989". 

13. I artikel 4 skall följande stycke införas: 

"3. När det giiller utsäde av rågvete som är avsett att marknadsföras inom medlemsstaternas territorium kan medlemsstaterna 
sänka det minimikrav på grobarhet som ställs i bilaga II till 80 procent. Om utsäde av rågvete i sådana fall inte uppfyller de 
grobarhetskrav som ställs i bilaga II och utsädet är avsett att marknadsföras uteslutande inom respektive medlemsstats 
territorium, skall detta anges på etiketten." 

14. Artikel 11 blir artikel 11.1. 

15. I artikel 11 skall fi)Jjandc stycke införas: 

"2. Den etikett som nämns i stycke l skall utformas så att den inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses i artikel 
10.1." 

16. Följande artikel 13 a skall införas: 

Artikel 13 a 

För att finna hJttre alternativa lösningar på vissa delar av de certifieringssystem som godkänts enligt detta direktiv kan det 
på gemncnskapsnivå beslillas an temporära försök i fastställda förhållanden skall ordnas enligt det förfarande som fastställs 
i artikel 21. 

I samband med sådana försök kan medlemsstaterna befrias från vissa förpliktelser som fastställs i detta direktiv. Omfattningen 
av denna befrielse skall fastställas genom att hänvisa till tillämpliga bestämmelser. Försöket får inte pågå längre än sju år." 

17. I artikel 14.2 a skall uttrycket "rågvete" införas efter "ris". 

18. I artikel 14.:1 c skall femte och sjätte strecksatsen ersättas med följande: 

art, uttryckt åtminstone med det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver, 

sort, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver.". 

19. I artikel 14.3 skall följande mening införas: 

"Med beaktande av förfarandet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet 
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att ange det botaniska namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som 
verkställigheten av kravet medför är större än de förväntade fördelarna med att marknadsföra utsädet.". 

20. Artikel 15 skall ersättas med följande: 

">1rtikd 15 

1. Medlemsstaterna skall föreskriva all utsäde av stråsäd, 

som producerats direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde av första generationen som certifierats officiellt i en eller 
flera mcdlem.•;statct eller i tredje land och som enligt artikel 16.1 b har beviljats motsvarighet, eller som producerats 
direkt från en korsning av basutsäde som certifierats officiellt i en medlemsstat och i sådant tredje land officiellt certifiera! 
basutsädc, och 

som skördats i en annan medlemsstat, 

på begäran och utan hinder av bestämmelserna i direktiv 70/457/EEG skall certiiieras officiellt som certifikatutsäde i varje 
medlemsstat, om utsädet underkastats sådan fältbesiktning som uppfyller kraven för kategorin enligt bilaga l, och om det vid 
en officiell knmroll har konstaterats att de krav för samma kategori som fastställs i bilaga II uppfylls. 

Om utsädet i sådana fall har producerats direkt från officiellt certifiera! utsäde av en generation som föregår basutsäde, kan 
medlemsstaterna också tillåta en officiell certifiering som basutsäde, om de krav som uppställts för kategorin uppfylls. 

2. Utsäde av stråsäd som skördats i en annan medlemsstat och som är avsett att certifieras enligt bestämmelserna i stycke 
1 skall 

förpackas och märkas enligt bestämmelserna i artikel 9.1 med en officiell etikett som uppfyller kraven i bilaga V del A 
och B och 

förses med cll nfficicllt dokument som uppfyller kraven i bilaga V del C. 

3. Medlemsstaterna skall också föreskriva att utsäde av stråsäd, 

snm producerats direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde av första generationen som certifierats officiellt i en eller 
flera medlemsstater eller i tredje land och som beviljats motsvarighet enligt artikel 16.1 b, eller som producerats direkt 
från en korsning av basutsäde som en medlemsstat certifierat officiellt och basutsäde som certifierats officiellt i sådant 
tredje land, och 

som skördats i tredje land, 

på begiitan skall certifieras officiellt som certifikatutsäde 
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i varje medlemsstat där basutsädet antingen producerats eller certifierats officiellt, om utsädet underkastats sådan 
fältbesiktning som uppfyller kraven för kategorin i beslutet om motsvarighet enligt artikel 16.1 a, och om det vid en 
officiell kontroll har konstaterats att de krav för samma kategori som fastställs i bilaga II uppfylls. Andra medlemsstater 
kan också tillåta officiell certifiering av sådant utsäde." 

21. Följande artikel 21 b skall införas: 

"'Arzikel 21 h 

För att definiera dc krav som skörd och utsäde av havre, korn, ris, vete, hårt vete, spältvete och andra arter, vilkas hybrider 
enligt artikel 2.1 b omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv, samt de krav som skörd och utsäde av korspollinerande 
rågvetesoncr skall uppfylla skall ändringarna i bilagans innehåll godkännas enligt det förfarande som fastställs i artikel 21." 

22. l artikel 22 skall uttrycket "bilaga Il del 2" ersättas med "bilaga II del 3". 

23. Artikel 23 a skall ersättas på följande sätt: 

"Arzikel 23 <l 

På ansökan av en medlemsstal som skall behandlas på det sätt som bestäms i artikel 21 kan staten i fråga befrias helt eller 
delvis från au tillämpa detta direktiv, med undantag för artikel 14.1: 

a) när det giiller följande arter: 

kanariegräs 
durra, 
sudcmgräs~ 

b) när det gäller andra arter, som vanligen inte produceras eller marknadsförs inom dess territorium." 

24. l tabellen i bilaga l del 2 skall följande införas före uttrycket "Zea mays": 

"Triticosccale. självpollinerande sorter 

vid produktion av basutsäde 
vid produktion av cenifikatutsäde 

25. l bilaga l del 5 Il a sbll efter uttrycket "Phalaris canariensis" införas "Triticosecale". 

50 m 
20m". 

26. l bilaga l del 5 Il h skall uttrycket "3" i den franska utgåvan ersättas med "l" och uttrycket "l" skall ersättas med "3". 

27. l bilaga Il del l A skall efter uttrycket "Triticum spelta" införas "andra än hybrider". 
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28. I bilaga II del l A skall följande införas: 

"A a. Självpollinerande sorter av Triticosecale 

Kategori 

Basmsädc 
Cenilkatutsädc, första generationen 
Ceni fikatutsädc, andra generationen 

Sortens minimirenhet (%) 

99.7 
99,0 
98,0 

16.7.88 

Sonens minimirenhet skall i huvudsak granskas vid faltbesiktningar som utförs enligt de villkor som fastställs i bilaga 
l" 

29. I bilaga II del 2 A skall efter uttrycket "Sorghum spp." införas följande: 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Triticosccale 
- basuts;idc 85 98 4 1 (h) 3 O (c) 1 
- cenifikatutsäde, fiirsta och andra 85 98 10 7 7 O (c) 3" 

generationen 

30. I bilaga III skall efter uttrycken "Secale cereale" införas ", Triticosecale". 

31. l bilaga IV del A a 4 skall följande införas: 

"uttryckt åtminstone meu det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver,". 

32. I bilaga IV del A a skall följande sats införas: 

"Med beaktande av förfarandet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet att ange det 
botaniska namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som verkställigheten 
av kravet medför är större än de förväntade fördelarna med att marknadsföra utsädet.". 

33. Bilaga IV del A a 5 skall ersättas med följande: 

Son, uttryckt åtminswne med latinska bokstäver." 

34. Bilaga IV del A a <i sk:oll ersättas med följande: 

"9. När det gäiJcr sorter som är hybrider eller inavclslinjer: 

av ba,ut,iidc vars hybrid eller inavelslinje officiellt godkänts enligt direktiv 70/457/EEG; 

det officiellt godkända namnet på denna komponent med eller utan hänvisning till den slutliga sorten, samt i det fall 
all hyhriuerna eller inavelslinjerna är avsedda uteslutande att vara komponenter för slutliga sorter, uttrycket 
"komponent"~ 
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av basutsäde i annat fall; 

namnet pt. den komponent i basutsädet som kan ges i kodform och med vilken följer en hänvisning till den slutliga 
sorten. med eller utan hänvisning till dess uppgift (hanlig eller honlig), samt uttrycket "komponent"; 

av ccnifikatutsäde; 

utsädessonens namn samt ullrycket "hybrid"." 

35. I bilaga IV del 1\ b l skall efter ullrycket "an" införas "eller sort". 

36. I bilaga IV del 1\ b 4 skall följande införas: 

"namnen på arterna och son e rna skall ullryckas åtminstone med latinska bokstäver." 

37. Följande bilaga skall införas: 

"BILAGA V 

Etikett och dokument som sk:tll utfärdas för utsiidc som inte certilierats slutligt och som skördats l en annan medlemsstat 

A. Uppgifter som skall ges JXi etike/len 

myndighet som svarar fiir faltbesiktningen och medlemsstal eller förkortningar av dessa, 

an, ullryckt åtminstone med det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver. 
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sort. uttryckt åtminstone med latinska bokstäver, när det gäller sorter (inavelslinjer, hybrider) som uteslutande är avsedda 
att vara komponenter för hybridsorter skall ordet "komponent" införas, 

kategori, 

när det gäller hybridsorter uttrycket "hybrid" 

åkerns eller partiets referensnummer 

deklarerad netto- eller bruttovikt, 

uttrycket "utsäde som inte certifierats slutligt". 

"Med beaktande av förraramlet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet att ange det 
botaniska namnet sari!l vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som verkställigheten 
av kravel medför är större än de förväntade fördelarna med att marknadsföra utsädet.". 

13. Etikettens färg 

Etikenen skall vara grå. 

C. Uppgifter som skall ges i dokumentet 

myndighel som utfärdar dokumentet 

art, uttryckt åtminstone med det botaniska namnet, eventuellt i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver 

- son, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver, 

- kategori, 

referensnummer för det utsäde som såtts i åkern och namn på det land eller de länder som har certifiera! utsädet, 

åkerns eller partiets rcfcrensnummcr, 

den mlbdc areal p5 vilken det parti som dokumentet gäller har producerats, 

mängden skördat utsäde och antal förpackningar, 

för certifikatutsäde anges antalet generationer efter basutsäde, 

intyg över att dc krav som ställs på utsädesproducerande bestånd har uppfyllts, 

vid behov resultat av en preliminär utsädesanalys." 

Artikel 4 

Direktiv 66/403/EEG ändras på följande sätt: 

l. Artikel 11 blir artikel 11.1. 

2. l artikel 11 skall följande stycke införas: 

"2. Den etiken som nämns i stycke 1 skall utformas så att den inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses i artikel 
10.1." 
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3. Artikel 13.4 c, ljänlc och femte strecksatsen, skall ersättas med följande: 

an, ullryckt åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska nanmet, som eventuellt kan vara i förkortad form och utan 
myndighetsnamn, eller under det allmänna namnet eller båda; 

sort, ullryckt åtminstone med latinska bokstäver.". 

4. J bilaga JJI del A 4 skall följande införas: 

", uttryckt åtminstone med latinska bokstäver." 

Artikel 5 

Direktiv 69/20S/F.H> ändras på följande säll: 

l. J artikel 2.1 B skall efter uttrycket "Basutsäde" införas "(andra sorter än hybrider av solros)". 

2. Efter artikel 2.1 sk11ll följande införas: 

"B a. 'llasutsiide' (hybrider av solros): 

l. Basutsäde av inavclslinjer: utsäde, 

a) som enligt bestämmelserna i artikel 4 uppfyller de krav på basutsäde som fastställs i bilaga J och II, och 

b) som vid en officiell kontroll har konstaterats uppfylla ovan nänmda krav. 

Basutsäde av enkla hybrider: utsäde, 

a) som är avsett för produktion av trihybrider eller dubbelhybrider, 

b) som enligt bestämmelserna i artikel 4 uppfyller de krav på basutsäde som fa~tställs i bilaga J och Il, och 

c) som vid officiell kontroll har konstaterats uppfylla ovan nänmda krav; 

3. J artikel 2.1 a skall uttrycket "descriptions" i den engelska utgåvan ersättas med "names". 

4. Artikel 2.1 b blir artikel 2.1 c. 

5. J artikel 2 skall följande stycke införas: 

"l b. Dc olika typerna av sorter som godkänns för certifiering enligt bestämmelserna i detta direktiv, inklusive komponenterna, 
kan specificera'> och definieras enligt det förfarande som fastställs i artikel 20." 
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6. J artikel 2.2 b skall efter ullrycket "llax" i den engelska utgåvan införas "or linseed". 

7. Artikelll blir anikcl11.1. 

S. I artikel 11 skall följande stycke införas: 

"2. Den etiken som nämns i stycke 1 skall utföras så alt den inte kan förväxlas med den officieiJa etikett som avses i artikel 
10.1.". 

9. Efter artikel 12 skall följande införas: 

·~1rtikel l:! a 

För att finna bäme allernativa lösningar på vissa delar av de certifieringssystem som godkänts enligt detta direktiv kan det 
på gemenskapsnivå beslutas att temporära försök i fa~tställda förhåBanden skall ordnas enligt bestämmelserna i artikel 21. 

I samband med sådana försök kan medlemsstaterna befrias från vissa förpliktelser som fastställs i detta direktiv. Omfattningen 
av denna befrielse skall fastställas genom all hänvisa tiiJ tillämpliga bestämmelser. Försöket får inte pågå längre än sju år." 

10. I artikel 13.3 c skall femte och sjätte strecksatsen ersättas med följande: 

art, ullryckt åtminstone med det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver, 

sort, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver.". 

11. I artikel 13.3 skaiJ följande sals införas: 

"Med beaktande av förfarandet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet att ange det 
botaniska namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som verkställigheten 
av kravet medför är större än fördelarna med att marknadsföra utsädet.". 

12. Artikel 14 skall ersältas med följande: 

"Artikel 14 

l. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av olje- och fiberväxter, 

som har producerats direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde av första generationen som certifierats officiellt i en 
eller flera medlemsstater eller i tredje land och som har beviljats motsvarighet enligt artikel 15.1 b, eller som har 
producerats direkt från en korsning av basutsäde som certifierats officiellt i någon medlemsstat och basutsäde som 
ccnificrat.~ officiellt i sådant tredje land, och 

som skördats i en annan medlemsstat, 

på begäran och utan hinder av bestämmelserna i direktiv 70/457/EEG skall certifieras officiellt 
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som certifika!Utsäde i varje medlemsstat, om utsädet underkastats sådan fältbesiktning som uppfyller kraven för kategorin 
enligt bilaga I, och om det vid en officiell kontroll har konstaterats att de krav för samma kategori som fastställs i bilaga II 
uppfylls. 

Om utsädet i sådana fall har producerats direkt från officiellt certifiera! utsäde av generationer som föregår basutsäde, kan 
medlemsstaterna också tillåta officiell certifiering som basutsäde, om de krav som fastställts för kategorin uppfylls. 

2. Utsäde av olje- och fiberväxter som skördats i en annan medlemsstat och som är avsett att certiiieras enligt 
bestämmelsema i stycke l skall 

förpack:ts och m:irkas enligt bestämmelserna i artikel 9.1 med en officiell etikett som uppfyller kraven i bilaga V del A 
och B och 

förses med ett officiellt dokument som uppfyller kraven i bilaga V del C. 

3. Medlemsstaterna skall också föreskriva att utsäde av olje- och fiberväxter, 

som har producerats direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde av första generationen som certifierats officiellt i en 
eller liera medlemsstater eller i tredje land och som beviljats motsvarighet enligt artikel15.1 b, eller som har producerats 
direkt fr:in en korsning av basutsäde som någon medlemsstat certifiera! officiellt och basutsäde som certifierats officiellt 
i sådant tredje land, och 

som har skördats i tredje land, 

på begäran skall ccnifieras officiellt som ccnifikatutsäde i varje medlemsstat där basutsädet har producerats eller certifierats 
officiellt, om utsiidct underkastats 8ådan faltbcsiktning som uppfyller kraven för kategorin enligt beslutet om motsvarighet 
i artikel 15.1 a <>Ch om det vid en officiell kontroll har konstaterats att de krav för samma kategori som fastställs i bilaga II 
uppfylls. Andra medlemsstater kan också tillåta officiell certifiering av sådant utsäde.". 

13. Artikel 22 skall ersäuas med följande: 

'>1rtikel 22 

En medlemsstat kan på ansökan, som prövas enligt det förfarande som fastställs i artikel 20, helt eller delvis befrias från att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv, med undantag för artikel 13.1: 

a) när det gäller följande arter: 

safllor, 

b) när det gäller andra arter som vanligen inte produceras eller marknadsförs inom dess territorium.". 

14. I tabellen i bilaga I del 2 utgår ur stycke l uttrycket "Jlclianthus annuus". 

51 321232Q LIITE Pri. 
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15. l tabellen i bilaga l del 2 skall följande införas: 

"llcliamhus annuus 
vid produktion av basutsäde av hybrider 
vid produktion av basutsäde av andra sorter än hybrider 
vid pmduktion av certifiekatutsäde 

16. 13ilaga l del 3 skall ersättas med följande: 

2 

1 500 m 
750 m 
500 m" 

"3. Växtbcstånden skall vara tillräckligt sortäkta och sortrena; ett växtbestånd av en inavelslinje av Helianthus 
annuus skall vara tillräckligt äkta och rent i förhållande till dess karakteristiska egenskaper. 

Vid produktion av utsäde av hybridsorter av Helianthus annuus gäller de ovan avsedda bestämmelserna 
också komponenternas egenskaper, inklusive hanlig sterilitet eller återställande av fertiliteten. 

Siirskilt v<ixthcstånd av Blassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carlharnus tinctorius, Carum carvi 
nch Cios;ypium spp. samt hybridel av Heliantlms annuus skall uppfylla följande krav ellel andra villkor: 

1\. Brassica juncca, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi och Gossypium 
spp.: 

Antalet plantor som tydligt ime är sortrena får inte vara större än: 

en per 30 m2 vid produktion av basutsäde, 
en pel 10 m2 vid produktion av certifikatutsäde. 

Il. llybridel av llelianthus annuus: 

a) Procentandelen plantal som tydligt inte ingår i inalvelslinjen eller i komponenten får inte vara 
större än: 

aa) vid produktion av basutsäde: 

i) inavelslinjer 
ii) enkla hybrider 

0,2 

hanföräldern; växter som avgett pollen, när 
2 procent eller flera av honväxterna har 
mottagande blommor 0,2 
hnnföräldern 0,5 

bb) vill pmduktion av certifikatutsäde: 

hanliga komponenter; växter som avgett pollen, när 
5 procent eller flela av honväxterna har 
mottagande blommor 0,5 
honlig komponent 1,0 

b) följande andra klav eller villkor skall uppfyllas vid produktion av utsäde av hybridsorter: 

aa) växterna av den hanliga komponenten skall avge tillräckligt med pollen, när växterna av 
den honliga komponenten blommar; 

bb) när växterna av den honliga komponenten har mottagande märken får procentandelen 
växter som är honliga komponenter och som avgett eller avger pollen inte vara större än 
0,5; 

cc) vid produktion av basutsäde får den totala procentandelen växter som är honliga 
komponenter och tydligt identifieras såsom icke tillhörande komponenten och som avgett 
eller avger pollen inte vara större än 0,5; 

16.7.88 

51 321232Q LIITE Sek. 
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ud) om det villkor som fastställs i bilaga II del I l a inte kan uppfyllas skall följande villkor 
uppfylla~: den hanligsterila komponenten som används vid produktion av certifikatutsäde 
skall innehålla en specifik återställande linje eller linjer, så att åtminstone en tredjedel av 
de odlade växterna av den hybrid som fås som resultat producerar pollen som till alla delar 
förefaller normalt.", 

17. Bilaga I 5 Il skall ersättas med följande: 

"B. När det g;;]! er andra hybrider än hybrider av solros skall åtminstone en fältbesiktning företas. När det gäller hybrider 
av solros skall fältbesiktningarna vara åtminstone två stycken.". 

18. Efter stycke l i bilaga Il skall följande införas: 

"1 a. När villkmet i bilaga I del 3 n b dd inte kan uppfyllas, skall följande villkor uppfyllas: när man för produktion av 
certifikatutsäde av solroshybrider har använt en hanligsteril honlig komponent och en hanlig komponent som inte 
återställer hanlig fertilitet, skall det utsäde som den hanligsterila föräldern producerar blanda~ med utsäde som den 
fullt fertila föråldraväxten producerar. Förhållandet mellan hanligsterila och hanligfertila föräldraväxter får inte 
överstiga 2:1." 

19. l bilaga IV del 1\ a 5 skall följande införas: 

"- uttryckt åtminstone med det botaniska namnet som kan anges i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver." 

20. I bilaga IV del 1\ a skall följande införas: 

"Med beaktande av förfarandet i artikel 21 kan medlems.~taterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet att ange det 
botaniska namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som verkställigheten 
av kravet medför är större än den förväntade fördelen med att marknadsföra utsädet.". 

21. I bilaga IV del 1\ a 6 skall följande införas: 

", uttryckt åtminstone med latinska bokstäver". 

22. Efter lionde stycke! i bilaga IV del 1\ a skall följande införas: 

"lO a. När det gäller soner som är hybrider eller inavelslinjer: 

Hir baSlllsiide av vilket en hybrid eller en inavelslinje godkänts officiellt enligt rådets direktiv 70/457/EEG: 

det officiellt godkända namnet på denna komponent med 



388L0380/S 

Nr L 187/56 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 16.7.88 

eller utan hänvisning till den slutliga sorten, samt i det fall att hybriderna eller inavelslinjerna är avsedda 
uteslutande att vara komponenter för slutliga sorter, uttrycket "komponent", 

för basutsäde i annat fall: 

namnet på den komponent i basutsädet som kan ges i kodform med hänvisning till den slutliga sorten, med eller 
utan llänvisning till dess uppgift (hanlig eller honlig), samt uttrycket "komponent", 

för certifikatutsäde: 

utsädessonens namn samt uttrycket "hybrid". 

23. J stycke 6 i bilaga IV del A b skall följande införas: 

", uttryckt åtminstone under det botaniska namnet, eventuellt i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver.". 

24. J stycke b i bilaga IV del A skall följande införas: 

"Med beaktande av förfarandet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet att ange det 
botaniska namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som verkställigheten 
av kravet medför är större än de förväntade fördelarna med att marknadsföra utsädet.". 

25. Följande bilaga skall införas: 

"BILAGA V 

l~tikett och dokument som skall utfärdas för utsäde som inte certilierats slutligt och som skördats i en annan medlemsstat 

A. Uppgifter som skall ges p<i etiketten 

myndighet som svarar !lir fällbesiktningen och medlemsstat eller förkortningar av dessa, 

an, uttryckt åtminstone under det botaniska namnet i dess eventuellt förkortade form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver, 

sort, ullryckt åtminstone med latinska bokstäver; när det gäller sorter (inavelslinjer, hybrider) som är avsedda uteslutande att 
vara komponenter för hybridsorter skall "komponent" anges, 
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kategori, 

när det gäller hybridsorter uttrycket "hybrid", 

åkerns eller partiets rcfcrcnsnummcr, 

deklarerad netto- eller brutlOvikt, 

uttrycket "utsäde som inte cenifierats slutligt". 

"Med beaktande av förfarandet i artikel 21 kan medlemsstaterna i fråga om enskilda arter befrias från kravet att ange det 
botaniska namnet samt vid behov befrias från detta för viss tid, om det konstateras att de olägenheter som verkställigheten av 
kravet medför är större än dc förväntade fördelarna med att marknadsföra utsädet.". 

Il. Etikeliens färg 

Etikellen skall vara grå. 

C. Uppgifter som skall anges i dokumentet 

myndighet som utfärdar dokumentet, 

art, uttryckt åtminsl!lnc med det botaniska namnet, som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn, med latinska 
bokstäver, 

sort, ullryckt åtminstone med latinska bokstäver, 

kategori, 

referensnummer för det utsäde som sålls i åkern och namnet på det land eller de länder som certifiera! utsädet, 

åkerns eller partiets rcfercnsnurnmcr, 

den odlade areal på vilken det parti som dokumentet gäller har producerats, 

mängden skördat msiidc och antal förpackningar, 

för certifikatutsäde anges antalet generationer efter basutsädc, 

intyg över all dc villkor som stiills på utsädesproducerande växtbestånd har uppfyllts, 

vid behov resultat av en preliminär utsädesanalys." 

Artikel 6 

Direktiv 70/457/FJ'(j iimha' på följamlc säll: 

l. I artikel 3 skall följande stycke införas; 

"1. När det gäller sorter (inavclslinjer, hybrider) som uteslutande är avsedda att vara komponenter för slutliga sorter tillämpas 
bestämmelserna i stycke l bara i den mån utsäde av dem skall marknadsföras under sortnamnet. 

Om dc villkor enligt vilka bcst:immclscrna i stycke l tillämpas också på andra komponentsorter kan efter den l juli 1992 beslutas 
enligt det förfarande som fastställs i artikel 23. I fråga om annan stråsäd än majs kan medlemsstaterna fram till 
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dess själva tillämpa bestämmelserna på andra komponentsorter när det gäller utsäde som är avsett att certifieras inom deras 
tcnitorium. 

Komponentsorter skall anges som sådana.". 

2. I artikel 4.2 skall följande införas: 

"c) för godkännande av sorter (inavelslinjcr, hybrider) som uteslutande är avsedda att vara komponenter för hybridsorter, om de 
uppfyller villkoren i stycke 1." 

3. I artikel 4 skall följande införas: 

"3. När det gäller dc snrtcr på vilka stycke 2 a tillämpas kan det bestämmas med iakttagande av det förfarande som fa~tställs i 
artikel 23 och såvida det är berättigat på grund av utsädets fria rörlighet inom gemenskapen, att sorterna vid en vederbörlig 
kontroll skall visas vara lämpliga för det angivna ändamålet. I sådana fall skaiJ villkoren för kontronen definieras.". 

4. I artikel 10.2 skall följande sats införas efter den första satsen: 

"Denna bestämmelse tillämpas inte på dc sorter (inavelslinjer, hybrider) som är avsedda uteslutande att vara komponenter för 
slutliga sorter.". 

5. I artikel 15.2 skall följande införas: 

"När det gäller (irekland, i fråga om sorter som före den l januari 1986 godkänts i en annan medlemsstat eller i flera andra och 
som inte före detta datum har kunnat marknad~föra~ i Grekland, skall de ansökningar denna medlemsstat tillstälJt senast den 31 
december 1986 beaktas utan hinder av bestämmelserna i stycke 1, om ansökningarna har gjorts på de grunder som avses i det 
första alternativet i stycke 3 c.". 

6. I artikel 15.7 skall följande införas: 

"När det gäller Grekland och på grund av de ansökningar denna medlemsstat pli de grunder som avses i andra alternativet i stycke 
3 c lämnat senast den 31 december 1985 kan den tidsfrist som faststälJs i stycke 1 förlängas till den 30 juni 1989." 

Direktiv 70/458/EEG ändras på följande sätt: 

l. I artikel 2.1 A skall införas uttrycket 

"Brassica pekiucnsis 
(Lour.) rupr. 
efter 
"Brassica olcracca 
convar. acephala (DC) 
Alef. var. gongydolcs 

kinakål" 

kålrabbi" 

Artikel 7 
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och uttrycket "cikoria" skall ersättas med 
"witloof-cikoria, bredbladig cikoria (italiensk cikoria)", 

och uttrycket 

"Cichorium intybus L. 
(parti m) 

införas efter 
"Cichorium intybus L 
(parti m) 

industricikori•" 

witloof-cikoria, bredbladig cikoria, (italiensk cikoria)" 

2. I artikel 2.1 a skall ullrycket "descriptions" i den engelska utgåvan ersättas med "names". 

3. Artikel 2.1 b blir anikel 2.1 c. 

4. I artikel 2 skall följande stycke införas: 

Nr L 187/59 

"l b. Dc olika typerna av sorter, inklusive komponenter, kan specificeras och definieras enligt det förfarande som fastställs i 
artikel 40." 

5. I artikel 4 skall följande stycke införas: 

"När det gäller industricikoria skall sortens odlings- och bruksvärde vara tillräckligt högt." 

6. I artikel 9.3 skall följande införas efter första satsen: 

"När det gäller Grekland ersätts datumen den 30 juni 1975 och den l juli 1972 med den 31 december 1988 och den l januari 
1986." 

7. I artikel 10.2 skall fiilj:mdc införas: 

"När det gäller sorter som häriens från godkända sorter och som godkänts officiellt enligt artikel 13.3, andra och fjärde satsen, 
och vilka som rcsuhat av dc officiella åtgärder som avses i bestämmelsen godkänts i en eller flera medlemsstater, kan det med 
iakttagande av förfarandet i artikel 40 beslutas an alla medlemsstater som gett sitt godkännande skall säkerställa att sorterna har 
namn som fastställts enligt samma förfarande och följer ovan nämnda principer." 

8. I anikel 13.2 skall följande införas: 

"När det gäller dc sorter som avses i andra satsen i artikel 12.1 kan godkännandet utan hinder av bestämmelserna i artikel 37 
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förnyas bara om namnet på den person eller de personer som svarar för vidmakthållningen har registrerats officiellt och 
offentliggjorts enligt bestämmelserna i artikel 10.1." 

9. l artikel 13.3 skall följande införas: 

"När det gäller sorter som godkänts före den l juli 1972 kan den tid som nämns i andra satsen i första stycket med 
iakttagande av förfarandet i artikel 40 för enskilda sorters del förlängas högst till den 30 juni 1990, om det i gemenskapen 
före den 1 juli 19H2 har vidtagits officiella åtgärder genom vilka säkerställs att villkoren för att förnya godkännandet av dem 
eller av sorter som härleus från dem uppfylls. 

När det gäller Danmark, Irland och Förenade Konungariket skall datumet den l juli 1972 ersättas med den l januari 1973. 

När det gäller Grekland, Spanien och l'onugal kan som utgångsdatum för tiden för godkännande av vissa sorter som godkänts 
i dessa medlemsstater före lien l januari 1986 på begäran av dessa medlemsstater med iakllagande av förfarandet i artikel 
40 också fastställas den 30 juni 1990, och dessa sorter kan omfattas av de officiella åtgärder som skall vidtas inom 
gemenskapen och som avses ovan." 

10. l artikel 16 skall följande införas: 

"5. När det gäller Grekland, och när det är fråga om sorter som godkänts i en eller flera medlemsstater före den l januari 
1986 och som inte har kunnat marknadsföras i Grekland före detta datum utgår den tid som bestäms i stycke 2 den 31 
december 198S." 

11. l artikel 20 skall första ~tycket ersättas med följande: 

"1. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av industricikoria inte får marknadsföras, om det inte har certifierats 
officiellt som "basutsäde" eller "certifikatutsäde", och om det inte uppfyller de villkor som ställs i bilaga Il. 

l a. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av andra arter av köksväxter inte får marknadsföras, om det inte har 
officiellt certifierats som "basutsäde" eller "certifikatutsäde", eller om det inte är standardutsäde och om det inte uppfyller 
de villkor som fastställs i bilaga Il." 

12. l artikel 2(> sbll andra stycket ersäuas med följande: 

"2. När det gäller sorter som den l juli 1970 är allmänt kända, kan det på etiketten också hänvisas till vidmakthållandel av 
någon sort som anmälls eller anmäls enligt artikel 37.2. Hänvisning till sådana karakteristiska egenskaper som skulle kunna 
förknippas med deua vidmakthållande är förbjuden. När det gäller Danmark, Irland och Förenade Konungariket skall datumet 
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den l juli 1970 ersättas med den l januari 1973. Dattunet i fråga skall för Spaniens del ersättas med den l mars 1986. 

Denna hänvisning skall följa sonnamnet, från vilket den bör särskiljas tydligt, helst med ett tankestreck. Den får inte 
framhävas mera än sonnamnet. 

Med beaktande av förfarandet i artikel 40 får det efter det datum som skall bestämmas före den l juli 1992 på etiketten 
hänvisas endast till vidmakthållande som anmälts före det datum som bestämts på detta sätt." 

13. Artikel 26.3 blir artikel 26.1 b och följande skall införas: 

"Med undantag för små standardutsädesförpackningar som har en nettovikt på högst 100 g skall de uppgifter som fastställs 
eller tillåts enligt denna bestämmelse hållas tydligt åtskils från alla andra uppgifter som anges på etiketten eller förpackningen, 
medräknat dc som fastställs i artikel 28. 

Med beaktande av Hirfarandet i artikel 40 kan det efter den 30 juni 1992 beslutas att detta krav skall tillämpas på små 
standarduts:iclcsförpackningar av alla eller vissa arter som har en nettovikt på högst 100 gram eller att de fastställda eller 
tillåtna uppgifterna på något annat sätt skall hållas tydligt åtskilda från andra uppgifter, om den särskiljande egenskapen 
framgår tydligt som sådan av etiketten eller förpackningen. n 

14. Artikel 28 blir artikel ~8.1. 

15. J artikel 2!! skall följande stycke införas: 

"2. Niir det gäller basutsäde och certifikatutsäde skall den etikett eller tryckning som nämns i stycke l utformas så att den 
inte kan förväxlas med den officiella etikett som avses i artikel 26.1." 

16. Följande artikel 29 " skall införas: 

·~Jrtikel 29 " 

l'ör att finna bättre alternativa lösningar på vissa delar av dc eertifieringssystem som godkänts enligt detta direktiv kan det 
på gemenskapsnivå hest:immas att temporära försök under definierade förhållanden skall ordnas enligt bestämmelserna i artikel 
21. 

J samband med såuana försök kan medlemsstaterna befrias från vissa förpliktelser som fastställs i detta direktiv. Omfattningen 
av denna befrielse skall definieras genom att hänvisa till tillämpliga bestämmelser. Försöket får inte påg§ längre än sju år. n 

17. J artikel 30.3 c skall femte och sjätte strecksatsen ersättas med följande: 

"- art, ullryckt åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet, 
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som kan vara i förkortad form och utan myndighetsnamn eller under det vanliga namnet eller båda, 

sort, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver,". 

18. Artikel 31 skall ersättas med följande: 

"Artikel 3/ 

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att utsäde av kökwäxter, 

som har producerats direkt från basutsäde eller från certifikatutsäde som certifierats officiellt i en eller flera medlemsstater 
eller i tredje land och som beviljats motsvarighet enligt artikel 32.1 d, eller som har producerats direkt från en korsning 
av basutsäde som ccrtificrats officiellt i någon medlemsstat och basutsäde som certifierats officiellt i sådant tredje land, 
och 

- som har skördats i en annan medlemsstat, 

på begäran och utan hinder av de andra bestämmelserna i detta direktiv skall certiiieras officiellt som certifikatutsäde i alla 
medlemsstater, om ms:idet underkastats sådan fältbesiktning som uppfyller kraven för kategorin enligt bilaga l, och om det 
vid en officiell kontroll har konstaterats att dc krav för samma kategori som fa~tställs i bilaga II uppfylls. 

Om utsädet i sådana fall har producerats direkt från officiellt certifiera! utsäde av generationer som föregår basutsäde kan 
medlemsstaterna också tillåta en officiell certifiering som basutsäde, om de krav som fastställts för kategorin uppfylls. 

2. Utsäde av köks v äxtcr som skördats i en annan medlemsstat och som är avsett att certiiieras enligt bestämmelserna i stycke 
l skall 

förpackas och miirkas enligt bestämmelserna i artikel 25.1 med en officiell etikett som uppfyller dc villkor som fastställs 
i bilaga V del A och B och 

förses med ett officiellt dokument som uppfyller de villkor som fa~tställs i bilaga V del C. 

3. Medlemsstaterna skall också fastställa att utsäde av köksväxter, 

som har producerats direkt från basutsäde eller från certifikat utsäde som ccrtifierats officiellt i en eller flera 
medlemsstater eller i tredje land och som beviljats motsvarighet enligt artikel 32.1 d, eller som har producerats direkt 
från en korsning av basutsäde som certifiCJ·ats officiellt i någon medlemsstat och basutsäde som certifierats officiellt i 
sådant tredje land, och 

som har skördats i tredje land, 

på begäran skall ccrtifieras officiellt som certifikatutsäde i varje medlemsstat där 
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basutsädet antingen producerats eller certifierats officiellt, om utsädet har underkastats sådan fållbesiktning som uppfyller 
kraven fiir kategorin enligt beslutet om motsvarighet i artikel 32.1 a, och om det vid en officiell kontroll har konstaterats 
att de krav för samma kategori som fastställs i bilaga II uppfylls. Andra medlemsstater kan ock~å tillåta officiell 
certifiering av sådant utsäde." 

19. l artikel 37.a skall uttrycket "to methods for the maintenance" i den engelska utgåvan ersättas med "to a given maintenance". 

20. l artikel 42 a skall uttrycket "kinakål" införas efter "blomkål" och "cikoria" skall ersättas med uttrycket: 

"Witloof-cikoria, bredbladig cikoria (italiensk cikoria), industricikoria". 

21. l bilaga l del 4 A skall följande införas: 

"A a. Industricikoria 

1. av andra arter av samma släkte eller underarter 1 000 m 

2. av andra soncr av industricikoria: 

för basutsäde 600 m 

för ccrtifikallltsäde 300m". 

22. l bilaga II del 3 a skall uttrycket "Beta vulgaris (Cheltenham-betsort) ersättas med "Beta vulgaris (Cheltenham-beta) och 
uttrycket "Beta vulgaris (alla arter)" skall ersättas med "Beta vulgaris (andra än C'beltenham-betor)". 

23. l bilaga II del 3 a skall uttrycket "(partim) (witloof-cikoria, bredbladig cikoria (italiensk cikoria)" införas efter "Cichorium 
intybus", och efter uttrycken "Brassica oleracea (övriga arter) och Cichorium intybus (partim) (witloof-cikoria, bredbladig 
cikoria (italiensk cikoria))" skall följande införas: 

"Brassica pckincnsis 97 75" 
och 
"Cichnrium intybus (partim) 
(industriciknria) 97 80". 

24. l bilaga Il del 2 skall uttrycket "(partim) (witloof-cikoria, bredbladig cikoria (italiensk cikoria)" införas 
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efter "Cichmium imybus", och efter ullrycken 

"llrassica olcracea (övriga arter) och Cichyrium inlybus (partim) (witloof-cikoria, bredbladig cikoria (italiensk cikoria))" skall 
följande införas: 

"Brassica pekiucnsis 
och 
"Cichyrium intybus (partim) 
(industricikoria) 

25. l bilaga IV del A a 5 skall följande införas: 

20" 

50". 

", uttryckt åtminstone med latinska bokstäver under det botaniska namnet dess eventuellt förkortade form och utan 
myndighetsnamn, eller under dess allmänna namn eller båda." 

26. l bilaga IV del A a 6 skall följande införas: 

", uttryckt åtminstone med latinska bokstäver." 

27. l bilaga IV del A a 10 skall följande införas: 

"JO a. När det gäller sorter som är hybrider eller inavelslinjer: 

för basutsäde, vars hybrid eller inavelslinje officiellt godkänts enligt detta direktiv; 

det officiclh godkända namnet på denna komponent med eller utan hänvisning till den slutliga sorten, samt i det 
fall all hybriderna eller inavelslinjerna är avsedda uteslutande att utgöra komponenter för slutliga sorter, ordet 
"komponent u, 

fiir basutsäde i övrigt: 

namnet på basutsädeskomponenten, som kan anges i kodform och med vilket följer en hänvisning till den slutliga 
sonen, med eller utan hänvisning till dess uppgift (hanlig eller honlig), samt ordet "komponent", 

för ccrtifikatutsäde: 

namnet på utsädessonen samt ordet "hybrid"."; 

28. l bilaga IV del B a 4 skall följande införas: 

",uttryckt åtminstone med latinska bokstäver." 

29. l bilaga IV tlcl Il a 5 skall följande införas: 

", ullryckt åtminstone O!Cd latinska bokstäver." 

30. Följande bilaga skall införa': 



388L0380/S 

16.7.88 Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 187/65 

"BILAGA V 

Etikett och dokument som skall utfärdas för utsäde som inte certilierats slutligt och som skördats i en annan medlemsstat 

A Uppgifter som skall anges p<i elikelten 

myndighet som svarar för fältbesiktningen och medlemsstat eller förkortningar av dessa, 

art, uttryckt åtmim,!<lne med latinska bokstäver under det botaniska nanmet, som kan vara förkortad form och utan 
myndighetsnamn, eller under det allmänna nanmet eller båda, 

sort, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver, 

kategori, 

åkerns eller partiets rcfcrensnummer, 

deklarerad netto- eller bruttovikt, 

uttrycket "utsäde som inte certificrats slutligt". 

B. Etikettens färg 

Etiketten skall vara grå. 

C. Uppgifter som skall anges i dokumentet 

myndighet S<>m utfärdat dokumentet, 

art, uttryckt åtminstone mcu latinska bokstäver under det botaniska namnet som kan vara förkortad form och utan 
myndighctsnamn, eller under det allmänna namnet eller båda, 

sort, uttryckt åtminstone med latinska bokstäver, 

kategori, 

referensnummet för det utsäde som såtts i åkern och namn på det land eller de länder som certifiera! utsädet, 

åkerns eller partiets refcrcnsnummer, 

den odlade ateal på vilken det parti som dokumentet gäller har producerats, 

mängden ;körda! utsäde och antal förpackningar, 

intyg över att dc krav som ställs på utsädesproducerande växtbestånd har uppfyllts, 

vid behov resultat av en preliminär utsädesanalys." 
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Artikel 8 

Direktiv 86/155/EEG ändras på följande sätt: 

I andra strecksatsen i artikel 7 skall datumet "den l juli 1987" ersättas med "den 31 december 1988". 

Artikel 9 

Direktiv S6/320/EEG ändras på följande sätt: 

I artikel 2 skall datumet "den 1 juli 1987" ersätta~ med "den 31 december 1988". 

Artikel JO 

Medlemsstaterna skall sätta i kraft 

- den l juli 1982 dc lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som iakttagandet av artikel 3.11 och artikel 7.9 i detta 
direktiv förutsättet, 

- den 1 januari 19S6 dc lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som iakttagandet av artikel 3.12 i detta direktiv 
förutsätter, 

den l januari 1986 de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som iakttagandet av artikel 6.5 och 6.6 samt artikel 
7.6 och 7.10 i detta direktiv förutsätter, 

senast den l juli 1992 de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som iakttagandet av artikel 2.8, 2.17, 2.20 och 2.28, 
artikel 3.18, 3.31 och 3.37 sann artikel 5.10, 5.19, 5.23 och 5.25 i detta direktiv förutsätter, till den del dessa bestämmelser 
förutsätter att artens botaniska namn uppges på utsädcsetikcttcn, samt de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som 
iakttagandet av artikel 1.S, artikel 2.10, artikel 3.20, artikel 5.12 och artikel 7.18 i detta direktiv förutsätter, 

senast den 1 juli 1990 dc övriga lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som iakttagandet av bestämmelserna i detta 
direktiv förutsätter. 

De skall genast underrätta knmmissioncn om detta. 

Artikel Il 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Luxemburg den 13 juli 19S8. 

På rådets vägnar 

l. KJECHLE 

Ordförande 
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RÅDETS DIREKTIV 
av den 4 december 1990 

om övergångsbestämmelser och de anpassningar som till följd av 
Tysklands återförening erfordras l direktiven om sundhet, utsäde, 

växter och lljurloder samt l lagstiftningen om veterinära frågor 
och om djuravel 

(90/654/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DEITA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta, 

17.12.90 

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen 
med nötkreatur och svin1

, senast ändrat genom direktiv 89/662/EEG', särskilt artikel 4 b.1 i detta, 

med beaktande av rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem som påverkar handeln inom gemenskapen 
med fårskt kött', senast ändrat genom direktiv 89/662/EEG4

, särskilt artikel 13a.2 i detta, 

med beaktande av kommissionens förslai, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande6
, 

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittens yttrande7
, och 

med beaktande av följande: 

Gemenskapen har antagit en regelsamling som innebär genomförande av den gemenskamma jordbrukspolitiken. 

Gemenskapslagen är helt tillämplig på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium från och med dagen för Tysklands återförening. 

För att jordbruket på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium lättare skall kunna införlivas i den gemensamrna 
jordbrukspolitiken har f.d. Tyska demokratiska republiken efter 

EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977-64. 
EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13. 
EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24. 
EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13. 
EGT nr L 263, 26.9.1990, s. 24, i dess lydelse av den 25 oktober 1990. 
Yttrande avgivet den 21 november 1990 (ännu inte offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning). 
Yttrande avgivet den 20 november 1990 (ännu inte offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning). 



390L0654/S 

17.12.90 Europeiska gemenskapemas officiella tidning Nr L 353/S 

den l juli 1990 självständigt tillämpat vissa av gemenskapens bestämmelser för jordbruket. 

Gemenskapens jordbrukslagstiftning mAste emellertid anpassas pA vissa punkter för att ta hänsyn till de särskilda förhAllanden som 
rAder pA ovan nämnda territorium. 

De avvikelser som föreskrivs i samband härmed bör allmänhet vara temporära och undvika att störa den gemensamma 
jordbrukspolitikens och målen i fördragets artikel 39. 

I den nuvarande situationen går det inte att omedelbart tillämpa vissa gemenskapsbestämmelser om kvalitet och hälsa pA f.d. Tyska 
demokratiska republikens territorium. Tillämpningen av dessa avvikelser f'ar inte leda till störningar i den inre marknadens funktion. 
Därför bör varor som inte överensstämmer med gemenskapsreglerna endast marknadsföras inom gemenskapen pA f.d. Tyska 
demokratiska republikens territorium. 

På grund av bristande kunskap om jordbrukssituationen pA f.d. Tyska demokratiska republikens territorium går det inte att slutgiltigt 
fastslå omfattningen de anpassningar och avikelser som behövs. För att ge utrymme för ändringar är det nödvändigt att fastställa ett 
förenklat förfarande enligt artikel 145 tredje strecksatsen i fördraget sA att de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv vid behov kan 
anpassas och utökas. 

De tyska myndigheterna har åtagit sig att utsträcka utrotningsplanen för klassisk svinpest till f.d. Tyska demokratiska republikens 
territorium från och med dagen för Tysklands återförening. De har också försäkrat att systemet för anmälan av sjukdom kornmer att 
vara i funktion samrna dag. Mot bakgrund av djurhälsosituationen på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium och med hänsyn 
till utfästelserna ovan bör territoriet erkännas vara fritt från klassisk svinpest från och med dagen för Tysklands återförening, 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel 1 

För att säkerställa att f.d. Tyska demokratiska republiken införlivas på ett harmoniskt sätt i den gemensamma jordbrukspolitiken 
fastställer detta direktiv övergångsbestämmelser och sådana anpassningar som krävs i direktiven om sundhet, utsäde, växter och 
djurfoder samt i lagstiftningen om veterinära frågor och om djuraveL 

Artikel 2 

De anpassningar och övergångsbestämmelser som avses i artikel l anges i bilagorna till detta direktiv. 

Artikel 3 

l. Anpassningsåtgärder med syfte att fylla uppenbara luckor och för teknisk anpassning av de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv 
får antas enligt det förfarande som fastställts i artikel 4. 

2. Sådana anpassningsåtgärder skall utformas så att de säkerställer att gemenskapsreglerna tillämpas på ett enhetligt sätt inom den 
sektor på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium som omfattas av detta direktiv, med vederbörlig hänsyn till de särskilda 
förhållanden som råder på detta territorium och till de särskilda svårigheter som sammanhänger med tillämpningen av dessa regler. 

De skall vara förenliga med reglernas principer och ha nära anknytning till någon av de avvikelser som föreskrivs i detta direktiv. 

3. De åtgärder som avses i punkt l får vidtas fram till den 31 december 1992. Tillämpningen av dem är begränsad till samma period. 
När detta direktiv anger senare tidgränser för avvikelser gäller emellertid dessa tidsgränser. 

4. Om det visar sig nödvändigt att senarelägga en tidgräns som fastställts i detta direktiv för tillämpning av en avvikelse, kan fristen 
uppskjutas enligt förfarandet i artikel 4, dock senast till den 31 december 1992. 

Artikel 4 

När denna artikel åberopas skall bestämmelserna antas enligt förfarandet i den artikel som föreskriver att närmare regler för 

52 321232Q LIITE Pri. 
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tillämpningen skall fastställas i ett instrument som faller inom detta direktivs räckvidd. 

Artikel 5 

l. Med beaktande av punkt 2, och som en del av förfarandena för kontroll av varors överensstämmelse skall medlemsstatema se 
till att varor som inte uppfyller gemenskapsreglerna endast släpps ut på marknaden i f.d. Tyska demokratiska republiken. 

2 Förbundsrepubliken Tyskland skall, enligt bestämmelserna i bilagorna, vidta åtgärder för att garantera att varor som inte uppfyller 
gemenskapens regler endast släpps ut på marknaden i f.d. Tyska demokratiska republiken. Sådana åtgärder skall vara förenliga med 
fördraget, särskilt med målen i artikel 8a, och får inte ge uppbov till ytterligare kontroller eller formaliteter vid gränserna mellan 
medlemsstaterna. 

3. Varje medlemsstat får hänskjuta eventuella svårigheter till kommissionen. Kommissionen skall skyndsamt undersöka frågan och 
överlämna sina slutsatser och eventuella förslag tilllämpliga åtgärder. Beslut om sådana åtgärder skall antas enligt förfarandet i artikel 
4. 

Artikel 6 

Förbundsrepubliken Tyskland skall snarast möjligt underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits med stöd av de tillstånd 
som lämnats i detta direktiv. 

Efter utgången av perioderna för tillämpning av övergångsbestämmelserna skall Förbundsrepubliken Tyskland utarbeta en rapport 
om bur dessa använts. Rapporten skall överlämnas till kommissionen som i sin tur skall överlämna den till övriga medlemsstater. 

Artikel 7 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 4 december 1990. 

På rådets vägnar 

Ordförande 

G. DE MICIIEUS 

52 32!232Q LIITE Sek. 
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BILAGA l 

LAGSTIFTNING OM SUNDHETEN HOS VÄXTER 

1. Rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 (EGT nr L 221, 7.8.!986, s. 37), i dess lydelse enligt direktiv 
88/298/EEG (EGT nr L 126, 20.5.1988, s. 53). 

I artikel 16 skall följande stycken läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland får emellertid tillstånd att, på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium 
och senast den 31 december 1992, släppa ut sådana varor på marknaden som återfinns i bilaga l och som bar 
en högre halt av vätecyanid lin den halt som fastställts i bilaga 2. Avvikelsen skall endast gälla varor som bar 
sitt ursprung på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium. 

De tillåtna haltema får under inga omstlindigheter överskrida de halter som gällde enligt lagstiftningen i f.d. 
TYska demokratiska republiken. 

Förbundsrebubliken TYskland skall se till att varorna i fråga inte införs i andra delar av gemenskapen lin på 
f.d. TYska demokratiska republikens territorium." 

2. Rådets direktiv 77/93/FEG av den 21 december 1976 (EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20), senast lindrat genom 
direktiv 90/490/EEG (EGT nr L 271, 3.10.1990, s. 28). 

I artikel 20 skall följande punkt 6 skall läggas till: 

"6. Inom ramen för traditionella handelsmönster och för att tillmötesgå företagens produktionsbehov i f.d. 
TYska demokratiska republiken får Förbundsrepubliken Tyskland tillstånd att, med avseende på Tyska 
demokratiska republikens territorium, på egen begllran och enligt det förfarande som fastställts i artikel 16a, 
uppfylla artikel 4.1, artikel 5.1 och tillllrnpliga bestämmelser i artikell2, senare lin den dag som avses i punkt 
l b, men senast den 31 december 1992. Motsvarande begllran skall närmare ange vilken vara och vilka 
mängder dllrav som avses. Tillstånd får inte lämnas förrän eventuella sundhetsrisker bar analyserats. 

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att varorna i fråga inte införs i andra delar av gemenskapen lin på 
f.d. TYska demokratiska republikens territorium, såvida inte det kan styrkas att bestänunelsema i detta direktiv 
lir uppfyllda." 

BILAGA 2 

Förädlings- eller upprörökningsmaterial 

I. Jordbruks- oeb bushållsväxter 

l. Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 (EGT nr L 125, 11.7.1966, s. 2290/66), senast lindrat 
genom direktiv 88/380/EEG (EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 31). 

a) r artikel 16 skall följande punkt 4 läggas till: 

"4. Punkt l skall även gälla på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium fram till den 31 
december 1991. Närmare regler för tillllrnpningen får antas enligt det förfarande som fastställts i 
artikel 21.' 

b) I artikel 23 skall följande stycken läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland får härmed tillstånd att, med avseende på f.d. Tyska demokratiska 
republikens territorium, uppfylla 

artikel 3.1 i frlga om 

utsädesråvara som skördats före Tysklands Aterförening eller efter återföreningen, om de 
utsädesproducerande fälten besåtts före denna dag, 
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annat utsäde, om detta certilierats enligt artikel 2.2, 

artikel 16, inom ramen för traditionella bandelsmönster och för att tillmötesgli företagens 
produktionsbehov i f.d. Tyska demokratiska republiken, 

senare än den dag som anges ovan, men senast den 31 december 1992 med avseende pl andra 
strecksatsen och senast den 31 december 1993 med avseende pl första strecksatsen. 

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att utsäde som omfattas av tillstlodet, utom sldant utsäde 
som avses i första strecksatsen andra stycket, inte införs i andra delar av gemenskapen än pl f.d. 
Tyska demokratiska republikens territorium, slvida inte det kan styrkas att direktivets bestämmelser 
lir uppfyllda." 

2. Rldets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2298/66), senast ändrat 
genom direktiv 89/100/EEG (EGT nr L 38, 10.2.1989, s. 36). 

a) I artikel 16 skall följande punkt 4 läggas till: 

"4. Punkt l skall även gälla pil f.d. Tyska demokratiska republikens territorium fram till den 31 
december 1991. Närmare regler för tillämpningen filr antas enligt det fOrfarande som fastställts i 
artikel 21." 

b) I artikel 23 skall följande stycken läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland filr bärmed Iiiistlod att, med avseende pil f.d. Tyska demokratiska 
republikens territorium, upp fy Ila 

artikel 3.1 i frlga om 

utsädesrivara som skördats före Tysklands återförening eller efter lterföreningen, om de 
utsädesproducerande fälten besltts före denna dag, 

annat utsäde, om detta certifierats enligt artikel 2.2, 

artikel 8.2, i frilga om begränsningen till "smil mängder" av utsäde av Pisum sativum L. (partim) 
och Vicia faba L. (partim), 

artikel 16, inom ramen för traditionella bandelsmönster och för att tillmötesgli företagens 
produktionsbehov i f.d. Tyska demokratiska republiken, 

senare än den dag som anges ovan, men senast den 31 december 1992 med avseende pl tredje 
strecksatsen och senast den 31 december 1994 med avseende pl övriga strecksatser. 

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att utsäde som omfattas av tillstlodet, utom sldant utsäde 
som avses i första strecksatsen andra stycket, inte införs i andra delar av gemenskapen än pl f.d. 
Tyska demokratiska republikens territorium, slvida inte det kan styrkas att direktivets bestlirnrnelser 

· är uppfy lida. • 

3. Rädels direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309/66), senast ändrat 
genom direktiv 8912/EEG (EGT nr L 5, 7.1.1989, s. 31). 

a) I artikel 16 skall följande punkt 4 läggas till: 

"4. Punkt l skall även gälla f.d. Tyska demokratiska republikens territorium fram till den 31 
december 1991. Närmare regler ftr antas enligt det förfarande som fastställts i artikel 21." 

b) l artikel 23 skall följande stycken läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland filr bärmed Iiiistlod att, med avseende pl f.d. Tyska demokratiska 
republikens territorium, upp fy Ila 

artikel 3.1 i frlga om 

utsädesråvara som skördats före Tysklands äterförening eller efter Aterföreningen, om de 
utsädesproducerande faJten beslus före denna dag, 

annat utsll.de, om detta certifierats enligt artikel 2.2 c. 
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artikel 8.2 i frlga om begränsningen till "sm!. mängder", 

artikel 13.1 i fråga om utsäde av "Hordeum vulgare L", 

artikel 16, inom ramen för traditionella handelsmönster och för att tillmötesgå företagens 
produktionsbehov i f.d Tyska demokratiska republiken. 

senare än den dag som anges ovan, men senast den 31 december 1992, med avseende pl första och 
fjärde strecksatsen och senast den 31 december 1994 med avseende på andra och tredje strecksatsen. 

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att utsäde som omfattas av detta tillstånd, utom sådant 
utsäde som avses i första strecksatsen andra stycket, inte införs i andra delar av gemenskapen än på 
f.d. Tyska demokratiska republikens territorium såvida inte det kan styrkas att direktivets 
bestämmelser är uppfyllda." 

4. Rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320/66), senast ändrat 
genom direktiv 90/403/EEG (EGT nr L 208, 7 .8.1990, s. 30). 

l artikel 21 skall följande stycken läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland får härmed tillstånd att, med avseende p!. f.d. Tyska demokratiska 
republikens territorium, uppfylla 

artikel 3.1, i fråga om 

sättpotatis som skördats före Tysklands Aterförening eller 

sättpotatis som skördats efter denna dag, om denna certilierats enligt artikel 2.2, 

artikel 8.2, i frlga om begränsningen till "små mängder", 

artikel 15, inom ramen för traditionella handelsmönster och för att tillmötesg!. företagens 
produktionsbehov i f.d. Tyska demokratiska republiken, 

senare än den dag som anges ovan, men senast den 31 december 1992, med avseende på första och tredje 
strecksatsen och senast den 31 december 1994 med avseende på andra strecksatsen. 

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att sättpotatis som omfattas av detta tillstånd, utom sådan 
sättpotatis som avses i första strecksatsen andra stycket, inte införs i andra delar av gemenskapen än på 
f.d. Tyska demokratiska republikens territorium, såvida inte det kan styrkas att direktivets bestiimmel:er 
är upp fy lida. • 

5. Rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 (EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3), senast ändrat genom 
direktiv 88/38<VEEG (EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 31). 

a) l artikel 15 skall följande punkt 4 lä.ggas till: 

"4. Punkt l skall liven gä.lla på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium fram till den 31 
december 1991. "Närmare regler får antas enligt det förfarande som fastställts i artikel 20." 

b) l artikel 23 skall följande stycken läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland flr:härmed tillstånd att, med avseende på f.d. Tyska demokratiska 
republikens territorium, uppfylla 

artikel 3.1, i fråga om 

utsädesråvara som skördats före Tysklands återförening elkr efter återföreningen, om de 
utsädesproducerande fälten besätts före denna dag, 

annat utsäde om detta certifier•ts enligt artikel 2.2, 

artikel 16, inom ramen för traditionella handelsmönster och för att tillmötesgå Iöretagens 
produktionsbehov i f. d: Tyska demokratiska republiken, 

senare än den dag som anges ovan, men senast den 31 december 1992. 
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Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att utsäde som omfattas av detta tillstånd, utom sådant 
utsäde som avses i första strecksatsen andra stycket, inte införs i andra delar av gemenskapen än pl 
f.d. Tyska demokratiska republikens territorium, såvida inte det kan styrkas att direktivets 
bestämmelser är uppfyllda." 

6. Rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 (EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1), senast ändrat 
genom direktiv 88/380/EEG (EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 31). 

a) l artikel 3.3 skall följande tillägg göras: 

"Med hänsyn till f.d. Tyska demokratiska republikens territorium skall de datum som anges i punkt 
l första meningen, l juli 1972 och 30 juni 1980, ersättas med 3 oktober 1990 och 31 december 1994 
för de växtsorter som godkänts av av myndigheterna i f.d. Tyska demokratiska republiken. Denna 
bestämmelse skall också tillämpas på sorter som inte godkänts officiellt, men från vilka frö 
marknadsförts eller använts som utsäde på detta territorium före Tysklands återförening." 

b) l artikel 12.1 skall följande tillägg göras: 

"Ett sortgodkännande som utfärdats av f.d. Tyska demokratiska republiken före Tysklands lterförening 
skall gliila senast fram till utgången av det tionde kalenderåret efter det att sorterna upptagits pl den 
sortlista som Förbundsrepubliken Tyskland utarbetar enligt artikel 3.1." 

c) l artikel 16 skall följande stycke läggas till: 

"Med hänsyn till Tyskland skall det datum som anges i punkt l f<lrsta meningen, l juli 1972, ersättas 
med 3 oktober 1990 för de sorter som godkänts av myndigheterna i f.d. Tyska demokratiska 
republiken. Hela den areal som används för uppförökning av sorten, enligt punkt l c, skall vara 
belägen pl f.d Tyska demokratiska republikens territorium." 

d) l artikel 17 skall följande stycke läggas till: 

"I de fall som anges i artikel 16 sista stycket, skall det datum som anges i punkt l första meningen, 
l juli 1972, ersättas med 3 oktober 1990." 

7. Rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 (EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7). senast ändrat 
genom direktiv 881380/EEG (EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 31). 

a) l artikel 9.2 skall följande tillägg göras: 

"Med hänsyo till f.d. Tyska demokratiska republikens territorium skall de datum som anges i den 
första meningen, J juli 1972 och 30 juni 1980, ersättas med 3 oktober 1990 och 31 december 1994 
för sådana sorter som godkänts av myndigheterna i f.d. Tyska demokratiska republiken. 

Denna bestämmelse skall också tillämpas pl sorter som inte godkänts officiellt, men från vilka frö 
marknadsförts eller använts som utsäde på detta territorium före Tysklands återförening. • 

b) l artikel 13.1 skall följande tillägg göras: 

"Ett sortgodkännande som utfärdats av myndigbeterna i f.d. Tyska demokratiska republiken före 
Tysklands återförening skall gälla senast fram till utgången av det tionde kalenderåret efter det att 
sorterna upptagits pl den sortlista som Förbundsrepubliken Tyskland utarbetar enligt artikel 3.1. • 

c) l artikel 16.4 skall följande tillägg göras: 

"Med hänsyo till Tyskland skall det datum som anges i första stycket första meningen, l juli 1972, 
ersättas med 3 oktober 1990 för sådana sorter som godkänts av myndigheterna i f.d. Tyska 
demokratiska republiken." 

d) l artikel 43 skall följande stycken läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland får härmed tillstånd att, med avseende på f.d. Tyska demokratiska 
republikens territorium, upp fy Ila 

artikel 20.1 i fråga om utsädesråvara som skördats före Tysklands återförening eller efter 
återföreningen om de utsädesproducerande fälten besåtts före denna dag, 
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artikel 32.1 d, inom ramen för traditionella handelsmönster oeh för att tillmötesgå företagens 
produktionsbehov i f.d. Tyska demokratiska republiken, 

senare än den dag som anges ovan, men senast den 31 december 1992. 

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att utsäde som omfattas av detta tillstAnd inte införs i andra 
delar av gemenskapen än på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium, såvida inte det kan 
styrkas att direktivets bestltmmelser 1tr uppfyllda." 

8. Rådets beslut 78/476/EEG av den 30 maj 1978 (EGT nr L 152, 8.6.1978, s. 17), senast ltndrat genom 
beslut 88/574/EEG (EGT nr L 313, 19.11.1988, s. 45), rådets beslut 851355/EEG av den 27 juni 1985 
(EGT nr L 195, 26.7.1985, s. l) och ddets beslut 85/356/EEG av den 27 juni 1985 (EGT nr L 195, 
26.7.1985, s. 20), de två sista besluten senast ltndrade genom beslut 90/402/EEG (EGT nr L 208, 7.8.1990, 
s. 27). 

Hänvisningar i bilagorna till Tyska demokratiska republiken skall utgl. 

n. ÖVriga bestämmelser 

l. Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 aprill968 (EGT nr L 93, 17.4.1968, s. 15), senast ltndrat genom 
direktiv 881332/EEG (EGT nr L 151, 17.6.1988, s. 82). 

I artikel 19 skall följande stycken läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland f!r härmed tillslind att, med avseende pl f.d. Tyska demokratiska 
republikens territorium, uppfylla artikel 3.1 senare än den dag som anges ovan, men senast den l januari 
1995. 

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till alt det material som omfattas av detta tillstAnd inte införs i andra 
delar av gemenskapen ltn pl f.d. Tyska demokratiska republikens territorium, såvitt inte det kan styrkas 
att direktivets bestämmelser 1tr uppfyllda. • 

2. Rådets direktiv 66/404/EEG av den 14 juni 1966 (EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2326/66), senast ltndrat 
genom direktiv 88/332/EEG (EGT nr L 151, 17.6.1988, s. 82). 

a) l artikel 5 e skall följande mening läggas till: 

"Med hänsyn till f.d. Tyska demokratiska republiken skall den l juli 1977 ändras till den l juli 1990 
oeh övergångsperioden löper ut den 31 december 1994." 

b) I artikell8 skall följande stycke läggas till: 

"3 a. Förbundsrepubliken Tyskland f!r härmed tillständ att, med avseende pl f.d. Tyska 
demokratiska republikens territorium, uppfylla artikel 4.1 senare än den dag som anges ovan, men 
senast den l januari 1995. 

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att det material som omfattas av tillslindet inte införs i 
andra delar av gemenskapen än på f.d. Tyska demokratiska republikens territorium såvitt inte det kan 
styrkas att direktivets bestltmmelser 1tr uppfyllda. • 

3. Rådets direktiv 71/161/EEG av den30mars 1971 (EGT nr L 87, 17.4.1971, s. 14), senast ltndrat genom 
förordning (EEG) nr 3768/85 (EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 8). 

l artikel 19 skall följande stycken läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland f!r härmed tillständ att, med avseende pl f.d. Tyska demokratiska 
republikens territorium, uppfylla bestltmmelsema i artikel 5.1 senare än den dag som anges ovan, men 
senast l januari 1995. 

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att material som omfattas av Iiiistlodet inte införs i andra delar 
av gemenskapen än pl f.d. Tyska demokratiska republikens territorium, slvitt inte det kan styrkas att 
direktivets bestltmmelser 1tr uppfy lida. • 

17.12.90 
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BILAGA 3 

LAGSTIFfNING OM DJURFODER 

1. RAdels direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 (EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1), senast ändrat genom 
direktiv 90/412/EEG (EGT nr L 209, 8.8.1990, s. 25). 

I artikel 26 skall följande stycke liiggas t!ll: 

"Niir det gäller f.d. Tyska demokratiska republikens territorium fär Förbundsrepubliken emellertid 

behålla sådana bestämmelser som var tillämpliga före återföreningen och som tillät användning av följande 
tillsatser i foder 

olaquindox, 
NOURSEOTIIRICINE 
ERGAMBUR. 

Denna avvikelse upphör att gälla den dag beslut skall fattas, enligt artikel 7, om tillständ eller förbud att 
använda de tillsatser som anges ovan och senast den 31 december 1992. Förbundsrepubliken Tyskland 
skall se till att dessa tillsatser och allt foder där de ingilr inte sänds till andra delar av gemenskapen. 

göra avvikelse fram till den 31 december 1991 frän märkningsbestämmelserna i artiklarna 14, 15 och 16 
för de tillsatser, tillsatspremixer och foderblandningar i vilka tillsatser blandats in och som tillverkats pil 
territoriet i friga. • 

2. RAdels direktiv 77/101/EEG av den 23 november 1976 (EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 1), senast ändrat genom 
direktiv 87/234/EEG (EGT nr L 102, 14.4.1987, s. 31). 

l artikel 15 skall följande stycke läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland fär emellertid fram till den 31 december 1991 avvika frän miirkningsbe
stämmelsema i artikel 7 för oblandat foder som framställts pil f.d. Tyska demokratiska republikens territorium. • 

3. Rådets direktiv 79/373/EEG av den 2 april 1979 (EGT nr L 86, 6.4.1 979, s. 30), senast ändrat genom direktiv 
90/44/EEG (EGT nr L 27, 3l.J.J990, s. 25). 

l artikel 16 skall följande stycke läggas till: 

"Förbundsrepubliken Tyskland fär emellertid fram till den 21 januari 1992 avvika frän miirkningsbe
stämmelsema i artikel 5 tör foderblandningar som framställts på f.d. Tyska demokratiska republikens 
territorium." 

4. Rldets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 (EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8), senast ändrat genom direktiv 
90/439/EEG (EGT nr L 227, 21.8.1990, s. 33). 

l artikel 4 skall följande punkt 3 läggas till: 

"3. Pl f.d. Tyska· demokratiska republikens territorium skall användning i foder av proteinprodukter som 
erhållits frän candida-jästsvampar, odlade på n-alkaner, förbjudas först den 31 december 1991. Förbunds
republiken Tyskland skall se till att varorna i fråga inte sänds till andra delar .,. gemenskapen. • 

l artikel 17 skall Riljande stycke läggas till: 

'Förbundsrepubliken· Tyskland fär emellertid fram till den 31 december 1991 göta avvikelse frän miirkningsbe
stämmelsema i artikel: 5 för foder som framställts pil f.d. Tyska demokratiska republikens territorium.• 

Nr L 353/S 
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BILAGA 4 

VETERINÄR LAGS'flFfNING 

l. Rldets beslut 88/303/EEG av den 24 maj 1988 (EGT nr L 132, 28.5.1988, s. 76), senast ändrat genom beslut 
90/63/EEG (EGT nr L 43, 17.2.1990, s. 32). 

Följande territorier skall liggas till i kapitel l i bilaga 2: 

"Bezirke Roslock, Schwerin, Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt, CoUbus, Magdeburg, HaDe, Erfurt, Gera, 
Suhl, Dresden, Leipzig, Chemnitz och Berlin.• 

2 Rldets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 (EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23), senast ändrat genom 
direktiv 89/662/EEG (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13). 

Följande text skall införas som artikel 15d: 

"Artikel I 5 d 

l. Flarn till den 31 december 1992 får Förbundsrepubliken Tyskland, på f.d. Tyska demokratiska republikens 
territorium, göra avvikelse från följande bestämmelser: 

Artikel 3.1 A a och e. 

Artikel 3.1. A c i fråga om de krav som anges i bilaga l till kapitel V 28a till 28b. 

Artikel 3.1. B. a. 

Artikel 3.1 B. e i fråga om kraven i A e. 

2. Varor från sådana anläggningar som avses i punkt l får endast användas för konsumtion på f.d. Tyska 
demokratiska republikens territorium. 

3. De anläggningar som avses i denna artikel skall föras upp pä en särskild lista och tilldelas ell särskilt 
nummer för veterinärt godkännande, som inte får förväxlas med det nummer för godkännande som fastställts 
för handeln inom gemenskapen i den mening som avses i artikel 5.1." 

17.12.90 
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 
av den 14 april 1972 

om faststillande av egenskaper oc:h minimikrav rar besiktning av sorter av köksväxter 

(721168/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DE'ITA DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

2.5.72 

med beaktande av rådets direktiv' av den 29 september 1970 om marknadsföring av utsäde av köksväxter, s!dant det lyder ändrat 
genom direktir av den 30 mars 1971, särskilt artikel 7.2 i detta, och 

med beaktande av följande: 

Medlemsstatema skall enligt bestämmelserna i direktivet utarbeta en eller flera listor över de sorter som godkänts officiellt att 
certifieras, besiktigas som standardutsäde och marknadsföras inom deras territorium. 

Godkännandet av sorterna regleras genom gemenskapens krav; iakttagandet av dessa skall säkerställas genom officiella granskningar 
och särskilt genom fåltbesiktning. 

Granskningarna skall omfatta ett tillräckligt antal egenskaper för att sorterna skall kunna beskrivas. 

Det är nödvändigt att p! gemenskapsniv! bestämma vilka egenskaper som !tminstone skall undersökas. 

Vidare skall minimikraven för genomförandet av granskningarna fastställas. 

Minimikraven för dessa egenskaper och för granskningen skall bestämnias utg!ende fr!n de nyaste vetenskapliga och tekniska rönen. 



37210168/S 

25.7Z Europeiska gemenskapemas officiella tidning Nr L 103/7 

De åtgärder om vilka bestäms i detta direktiv är i överensstämmelse med yttrandet av den ständiga kommitten för utsäde och 
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgudsnäring och skogsbruk. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Artikel 1 

Medlemsstatema skall föreskriva att de officiella granskningarna för godkännande av sorter av olika köksväxtarter skall omfatta 
ltminstone de egenskaper som anges i bilaga 1. 

De skall säkerställa att granskningen uppfyller de minimikrav som anges i bilaga D. 

Artikel 2 

Medlemsstatema skall senast den l juli 1972 sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som iakttagandet 
av detta direktiv förutsätter. Medlemsstatema skall genast underrätta kommissionen om detta. 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 14 april 1972. 

EGT nr L 225, 1210.1970, s. 7 
EGT nr L 87, 17.4.1971, s. 24 

Artikel 3 

Pd kommissionens vilgnar 

S. L. MANSHOLT 

Ordförande 



Nr L 103/8 

l. Bladverk: 

1.1 Höjd 
1.2 Flrg 
1.3 BIA skiftning: ja/Dej 

2. Ulk: 

2.1 De yttre skalens flrg 
2.2 Köttets flrg 
2.3 Köttets ringbildning 
2.4 Fonn 
2.5 Torrsubstansbalt 

3. Tidighetsklass 

l. Bladverk: 

1.1 Utseende 
1.2 Bladskivans ferm 
13 Ytans utseende 
1.4 Flrg 

372L0168/S 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

BILAGA l 

l. MATLÖK 

Allium cepa L. 

l. PURJO 

Allium porrum L. 

1.5 Antocyan: ja/Dej (bedöms efter tl!rvaring l kyla) 

2. Stjilk 

2.1 Längd 
2.2 Tjocltlek 
2.3 Fonn 

3. Frö (moget och torrt): storlek 

4. Tillvlxtbastigbet 

s. Köldbirdigbet 

l. Vlxtens utseende 

2. Blad 

2.1 Flrg 
2.2 Yta 
2.3 Sm$lllallens form 
2.4 Bladlllll flikigbet 

3. Blomman: blomstjilkcns lingd 

3.KÖRVEL 

Antbrisc:us cerefolium (L.) Hoffm. 

2.5.72 
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4. SElLERI 

Apium gravealens L. 

Sljilkselleri 

l. Växt: 

1.1 Fonn och utseende 
1.2 Sidoskott: ja/nej 

2. Bladverk 

2.1 Färg 
2.2 Brokighet: ja/nej 

3. Bladskaft 

3.1 Struktur: kompakt/ihlllg 
3.2 Färg 
3.3 Antacyan: ja/nej 
3.4 Längd 
3.5 Tjocklek 
3.6 Tvirsnittets fonn 

4. Tendens att ljusna: naturlig/artificiell 

Rotselleri 

l. Bladverk (bedOOls när knölen börjar bildas) 

1.1 Form och utseende 
1.2 Höjd 
1.3 Riklighet 
1.4 Smibladens storlek 
1.5 Antacyan i bladskaften: ja/nej 

2. Knöl 

2.1 Storlek 
2.2 Form 
2.3 Skrovlighet 
2.4 Röttemas flste 
2.5 Antal rötter 
2.6 Röttemas tjocklek 
2. 7 Skalets utseende 

3. Färgning vid kokning 

s. SPARRis 

Asparagns officinalls L. 

1. Skott 

1.1 Styrkan av antacyanfärgning i spetsen 
1.2 Diameter 

2. Kön: tvibyggare eller hanväxt 

~. Tidighetsklass 

Nr L 103/9 
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1. Vixt: 

1.1 Bildning av nya skott: ja/nej 
1.2 Bladverkets utseende 

2. Blad (hos fullvuxna växter): 

2.1 Längd, bladskaftet medräknat 
2.2 Fonn 
2.3 Krusning 
2.4 Färg 
2.5 Den största bladnervens storlek 
2.6 Bladskaftets tvärsnitt 

3. Mooogermi 

1. Bladverk 

6.MANGOW 

Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich 

7.RÖDBETA 

Beta vulgaris L. var. esculenta L. 

1.1 Förblilaodet mellan bladverk och rotverk 
1.2 Styrkao av aotocyaofärgoiogen 

2. Rot 

2.1 Form 
2.2 Baseos form 
2.3 Korkbildning pl ytan 
2.4 Ytans färg 
2.5 Köttets färg 

3. Mooogermi 

4. Tidighetsklass 

1. Bladskaftets höjd 

2. Blad: 

2.1 Fonn 
2.2 Färg 

B. GRÖNKÅL 

Brassica oleracea L. var. acephala D C. subvar. Lacioiata L. 

2.3 Krusningens intensitet 

9.BWMKÅL 

Brassica oleracea L. oonvar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis 

1. Planta: aotocyao ja/nej 

2. Fullt utvecklade växter: storlek 

2.5.72 



2.5.72 

372L0168/S 

Europeiska gemenskapemas officiella tidning 

3. Stam: längd 

4. Ytterbladen pl fullt utvecklade växter: 

4.1 Fonn och utseende 
4.2 Bladskivans fonn 
4.3 Färg 
4.4 Rundning 
4.5 V-rusning 
4.6 Uet största bladskaftets storlek 

5. Blomsiiiilning 

5.1 Storlek 
5.2 Fonn 
5.3 Ytans fonn 
5.4 Fastbet 
5.5 Behlring: ja/nej 
5.6 Antocyan.: ja/nej 

6. Tidighetsklass 

10. BROCCOLI 

Brassica oleracea L. ronvar. botrytis L. Alef. var. italica Plenck 

l. Stjilk: 

1.1 Längd 
1.2 Förgrening: ja/nej 

2. Blad 

21 Bladskivans kantllÖijning 
22 Antocyan: ja/nej 

3. Bkm1sti11ni:ng (innan den första blomman slagit ut) 

:3.l::Storlek 
3.2 Form 

., ' :3.3 Fastbet 
:3.4 Färg 
3.5 Skydclsblad: synliga/inte synliga 
3.6 Benägenhet att bilda sidobiomställningar 

11. BRYSSELKÅL 

Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera D C. 

l. Stjilk: längd (fullt utvecklade växter) 

2 Blad: färg 

3. Huvud: 

3.1 Storlek 
3.2 Form 

4. Tidighetsklass 

Nr L 103/11 
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U. SAVOYKÅL 

Brassica oleracea L var. buUata D C. et var. sabauda L 

13. VITKÅL 

Brassica oleracea L var. capitata U. alba D C. 

14.RÖDKÅL 

Brassica oleracea L var. capitata U. rubra (L.) lbeU 

1. Vlxt 

1.1 Storlek 
1.2 Stjllk: längd 

2. Yttre blad: 

2.1 Flrg 
2.2 Krusning: jatnej 
2.3 Förekomst av vaxskikl 

3. Huwd: 

3.1 storlek 
3.2 Form 

4. Tidighetsklass 

15. KÅLRABBI 

Brassica oleracea L var. googylodes L 

l. Vlxt: storlek 

2. Blad: färg 

3. KDöl 

3.1 Form 
3.2 Flrg 

4. Klass enligt förekomsten av fibrer 

s. Tidighetsklass 

16.ROVA 

Brassica rapa L var. rapa (L.) lbeU 

l. Bladverk (bedöms strax före skörd och p1 fullt utvecklade vlxter) 

1.1 Bladtyp: hela blad/icke hela blad 
1.2 Förblilandet bladverl</rOI 

53 321232Q LIITE Pri. 

25.72 
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2. Kn6l 

l. 

2.1 Fonn 
2.2 Knölbalseus flrg 
2.3 Köttets firg 

Plaata 

1.1 Aatocyaa pl hypokotylea: ja/Dej 

l?. PAPRIKA 

Capskum anDUWD L 

1.2 Dea pöDa firgeus styrka pl hypokotylea 

2. Vlxt: stlllgeUedcus )lagd 

3. Frukt: 

3.1 Ulleeade 
3.2 Storlek 
3.3 Fonn (dock iDie dea filnia fruktea) 

3.3.1 LIDgelsDillets form 
3.3.2 Sljllkftslets form 
3.3.3 SpetseBB form 

3.4 Flrg: 

3.4.1 Flrg (före mogaadea) 
3.4.2 Flrg (hos mogaa frukter) 

3.5 Kililets ljo<:tlek 
3.6 FruktylaDS utsecode 
3.7 KapsalsiD: ja/Dej 

4. Tidighetsklass 

l. Vlxteus utseeade 

2. Blad: 

2.1 Utseeadel bos bladroselleas ime blad 
2.2 Fonneo bos bladroseueas ime blad 
2.3 Bladeas form bos fullt utvecklade växler 
2.4 Bladets firg 
2.5 Bladets glans 
2.6 Utseeadel bos bladskivans yta 
2. 7 Ulseeadet hos bladsklvaas kaDier 
2.8 Aatocyaa i buvudaervea: ja/Dej 

3. Tidighetsklass 

4. BlomiDduklioDsbaslighel 

Il. ENDIVIA 

Ciehorium eadivia L 

Nr L 103113 

53 321232Q LIITE Sek. 
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19. SAILATSCIKORIA 

Cichorium intybus L var. foliosum Bisch. 

A. Vallllg sallatsdkoria 

1. Blad: bur tidigt bladen börjar sloka (undersöks första hets höst) 

2. Bladrosett: fonn 

3. Tidigbet (vid drivning) 

4. Bladrosettens tillväxthastigbet 

B. Bredbladig sallatsdkorla (Italiensk dkoria) 

1. Blad (i tillväxtstadiet) 

1.1 Fonn 
1.2 Antocyan: ja/nej 

2. Bladrosett: 

2.1 Fonn 
2.2 Nya skott: ja/nej 
2.3 Antocyan: ja/nej 
2.4 Den gröna färgens styrka 
2.5 Bladets krusning 

l. Stänglar: 

1.1 Antocyan: jatnej 
1.2 Beblring: ja/nej 

2. Blad (i blomningens början) 

2.1 Flikarnas djup 
2.2 Beblring: ja/nej 

20. VATfENMELON 

Citrullus vulgaris L 

3. Blomma (när de första frukterna hlller pt att bildas): 

3.1 Formen pt bonblommornas krona 
3.2 Foderbladets beblring: ja/nej 

4. Kön 

5. Frukt (före mognaden): 

5.1 Storlek 
5.2 Form 
5.3 Nerv: ja/nej 
5.4 Ytans bottenfärg 
5.5 Marmoreringens färg 
5.6 Köttets färg 
5. 7 HAlrum i köttet: ja/nej 
5.8 Köttets struktur 
5.9 Frön: ja/nej 

25.72 
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6. FlO (moget och torrt): 

6.1 Storlek 
6.2 Form 
6.3 Flrg: ettlmlngflrgat 

7. Ploidi 

21.MELON 

Cucumis melo L. 

l. Planta 

1.1 Hypokolyleos JIDgd 
L2 Hjlrtbladcas storlek 

2 Kön 

3. Frukt: 

3.1 Storlek 
3.2 Form 
3.3 Stjllkeos flste 
3.4 Upphöjd nDdlling 
3.S NltmODSter 
3.6 Skalets lir& (be mopadea) 
3.7 Skalets flr& (aom mogea) 
3.8 MarmoreriDa och flickighet 
3.9 Köttets flrg 

4. FlO (moget och torrt) 

4.1 Storlek 
4.2 Flr& 

s. Fruktsoekcrhaltea bos mopa meloaer 

6. Tidlghetsklass 

2Z.GURKA 

Cucumis sativus L. 

l. Vlxt: bitterlnmea ja/Dej 

2 Blomstlllaia&: aatal hoablommor per hollblomstlllaiD& 

3. Kön 

4. Frukt: 

4.1 Uagd 
4.2 Flrg (be och uader mogaadea) 
4.3 Ta&&ighet och tagaroas flrg 
4.4 lUrighet och hlreas flrg 
4.S VArtoroas storlek och litbet 
4.6 Flror 
4.7 Dea mogaa frakteos Dltmllaslet 
4.8 Hals: ja/Dej 
4.9 Parteaoblpiutvecklia& 
4.10 Bitterlnmea: ja/Dej 

s. Tidlghetsklass 
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23.PUMPA 

Cucurbita pcpo L. 

l. Vixteas vlxtsltt 

2. Slillglar: 

2.1 Avstlndet meDan DOdema 
2.2 Tvlrsnitt 

3. Blad (i början av bkmminsen): 

3.1 Form 
3.2 FlilwDas djup 
3.3 Fllctighet: ja/Dej 
3.4 Kllllsen: ja/Dej 

4. Blommor 

4.1 Unsden hos banblommormas blomstiliglar 
4.2 Bcslilldighct hos bollblommornas krona: ja/Dej 

5. Ferblllandct ban/bollblommor 

6. Frukter. 

6.1 Form (vid skllrd) 
6.2 UppbOjda strimmor (vid sk!lrd): ja/Dej 
6.3 Ytans bottellfira (vid skllrd) 
6.4 SkalmarmorcriDsens Org (vid skörd) 
6.5 Skalets Ors (vid fullmopad) 
6.6 Marmorering (vid fullmopad): ja/Dej 

7. Frö (moset och torrt): storlek 

8. Tidighetsklass 

24.MOROT 

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek 

l. Bladverk: bOjd 

2. Rot: 

2.1 Llllgd 
2.2 Form 
23 Yttre Org 

3. Frö (moset och torrt): beblring: ja/Dej 

4. Tidighetsklass 

25.72 
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l. Växtens utseende 

2 Blad: flikarnas mitt 

3. Bladfotsrosett: 

3.1 Form 
3.2 Bladfotens överlappning 
3.3 Bladfotens tddighet 
3.4 Adventivskott: jatnej 

l. Planta: 

1.1 Hypokotylen: antocyan: jatnej 

:ZS.FÄNKÅL 

Foeniculum vulgare P. Mill. 

26. SALLAT 

Lactuca sativa L. 

1.2 Hjärtblad: antocyan: ja/nej (när bladen slär ut) 

2 Blad: (bedöms utglende frln det 3:e och 4:e bladet pl unga växter) 

21 Utseende 
22 Allmän form 
23 Bladbasens fonn 
24 Bladspetsens form 
25 Bladkantens höljning 
26 Den översta hälftens konturer 
2 7 Den nedersta hälftens konturer 
28 Nyans och färgens styrka 
29 Antocyan: ja/nej 

3. Växt (vid skörd): 

3.1 Huvudets typ 
3.2 Huvudets fonn 
3.3 Bladyta 
3.4 De yttersta bladens krusighet 
3.5 De yttersta bladens nyans och färgens styrka 
3.6 Antocyan i de yttersta bladen: jatnej 

4. Frö (moget och torrt): färg 

5. Huvudenas tidighetsklass 

6. Blominduktionshastighet i llngdagsförblllanden 

l. Bladverk: 

1.1 Höjd 
1.2 Bladskivornas form 
1.3 Färg 

2 Rottyp 

27. PERSILJA 

Petroselineum bortense Hoffm. 

Nr L 103/17 
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28.ROSENBÖNA 

PbaseolusroccineusL. 

1. Vlxlsilt 

2. Blomma: flrg 

3. Balja: 

3.1 Ungd 
3.2 Trldar: ja/Dej 

4. FlO (moget och torrt): flrg 

:Z9. TRÄDGÅRDSBÖNA 

Pbaseolus vulgaris L. 

1. Planta: hypokotylens flrg 

2. Vlxtsitt: buskböna/störböna 

3. Blad: bladstaftets färg, sinkilt vid Ostet 

4. Blomstillning: 

4.1 Blommans flrg ( en/tvlftrgad) 
4.2 skyddsbladens flrg 

s. Balja: 

5.1 Ungd 
5.2 TvirsniH 
5.3 Skalets utseende 
5.4 Trldar: ja/Dej 
S.S Mllrbet: ja/Dej 
5.6 Insnöring (utrymmet omkring fröna) 
5.1 Bottenfärg och täckfirg 
5.8 Fistels IIIDgd och form 
5.9 Antal fröimnen 

6. Ftö (moget och torrt): 

6.1 Storlek 
6.2 UngdsniHets form 
6.3 TvirsniHets form 
6.4 Färg (utom fröärret) 
6.5 Fröärrets flrg 
6.6 FlOskalets flrg 
6.7 Ådring 

7. Tidighetsklass 

8. Resistens mot CoUetotrichum lindemuthianum 
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30.ÄRT 

Pisum sativum L. (excl P. arvense L.) 

l. Vixt: 

1.1 Vixttyp: buskbildande/kriver stöd 
1.2 Den första blomknoppens ordningsnummer (hjirtbladsnoden räknas inte) 

2 Blad: 

21 Flrg 
22 Stiplema Olckiga: ja/Dej 

3. Blomstillning: 

3.1 Antal blommor i vujc blomstillDing 
3.2 Bottenformen i den översta kronan: V-formad/inte V-formad 

4. Balja: 

4.1 Ungd (som torr) 
4.2 Spetsens form 
4.3 Ryggsidans proffi (vid andra blomknoppen) 
4.4 Ärternas flrg 
4.5 Mörhet: ja/Dej 
4.6 Antal fröämnen 

5. Frö (moget och 1001): 

A. 

5.1 Storlek 
5.2 Form och utseende 
5.3 Ytskiktets flrg 
5.4 Hjirtbladens flrg 
5.5 Stirkclsekomens struktur (enkel/sammansatt) 

31. RÄDISA - RÅTI"IKA 

Raphanus sativus L. 

Raphans satins L. var. lliger Pen. 

l. Blad (4:e - 7:e bladen undersöks): 

1.1 Längd 
1.2 Allmin form 
1.3 flikigbet 
1.4 Bladskaftets flrg 
1.5 Det yttersta smlbladets storlek 
1.6 Det yttersta smlbladets flrg 

2 Knöl 

21 storlek 
22Form 
23 överdelens form 
24 ÖVerdelens flrgning 
25 Nederdelens form 
26 Skalets utseende 
27 Skalets flrg 

3. Tidighetsklass 

Nr L 103119 
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B. Rapbaau sativu L var. radkala Pen. 

l. Blad (tredje bladet undersöks): 

1.1 Llngd 
1.2 Allmill form 
1.3 Flikighet 
1.4 Firg 

2. Knöl 

2.1 Form 
2.2 Skalcts Org 

3. Tidighetsklass 

32. SVARTROT 

l. Rot 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

1.1 Lingd 
1.2 Form 
1.3 Skalets utseende 
1.4 Skalets Org 

33.TOMAT 

Solanum Jycopenicum L. (Lycopenicum csculcntum MiJI.) 

Planta: antocyan i bypokotylcn: ja/nej 

Vlxtsitt: begrlllsat/obegrlllsat 

Bladets form: normalt/belt smlblad 

Frukter 

4.1 StorJeJtl'l 
4.2 Forml'l 
4.3 Firg (filre mognaden) 
4.4 flrg (pl mogna frukter) 
4.5 Antal frilrum(l> 

Tidighetsklass 

5.1 Tiden fdn det tredje blomman pl delt fOrsta blomklasen blommar lill skörd (frilandsc!dling) 
5.2 Tiden mellan blomning och mognad<'> ' 

6f Resistens: 

6.1 Verticillium alboalrum 
6.2 Fusuium oxysponun 

Andra och tredje klasens tredje frukt: mognad nlr Orgnlngcn börju. 

25.72 
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l. Planta: 

1.1 Antocyan i bypokotylen: ja/nej 
1.2 Hjiirtbladens utseende 
1.3 Hjiirtbladens fonn 

2. Växt: 

2.1 Avstlndet mellan noderna 
2.2 Formen bos fullt utvecklade blad 
2.3 Beblring pl stängelindarna 

~.ÄGGFRUKT,AUBERGINE 

Solanum melongena L 

2.4 Antocyan i stänglamas spetsar: ja/nej 
2.5 Taggigbet (bedöms utglende fdn skyddsbladen) 

3. Frukt: 

3.1 Storlek 
3.2 Fonn 
3.3 Färg 
3.4 Glans 
3.5 Pigmentfördelnlng 
3.6 Pigment i fodret: ja/nej 
3.7 Antocyan: ja/nej 
3.8 Antocyanets art 
3.9 Köttets firg 

4. Tidigbetsklass: tiden fdn blomning till skörd 

l. Växt: tillvixtbastigbet 

3S.SPENAT 

Spinacia olencea L 

2. Blad: (i de fyra första bladens snabbaste utvecklingsstadium) 

2.1 Bladskaftets utseende 
2.2 Bladskaftets längd 
2.3 Färg 

3. Blad: (det 7:e bladet undersöks i det snabbaste utvecklingsstadiet) 

3.1 Bladskaftets utseende 
3.2 Bladskaftets längd 
3.3 Färg 
3.4 Bladskivans fonn 
3.5 Bladskivans yta 

4. Frö (moget och torrt): fonn 

5. Blominduktionshastighet 

6. Kön 

1. Resistens mot Peronospora spinaciae 

Nr L 103/21 
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l. Växtens storlek 

2. Blad: (vid skörden) 

21 Utseende 
22Form 
23 Firg 
24 Yta: slät/nerver 
2.5 Behlring: ja/nej 

372L0168/S 
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36. VÅRKLYNNE, VÅRSAILAT 

Valerianella locusta (L.) Beteke (v. olitoria Polt.) 

26 Bladkantens form (undersöks vid spetsen) 
2 7 Bladens flikighet: jatnej 

3. Frö (moget och t<xrt): 

3.1 Storlek 
3.2 Form 

4. Tidighetsklass 

l. Stjilk: längd 

2. Stipel: fläckiglej fläckig 

3. Blomma: färg 

4. Balja: 

4.1 Utseende 
4.2 Ungd 
4.3 Antal fröämnen 

5. Frö (moget och torrt) 

5.1 Storlek 
5.2 Allmän färg 
5.3 Tannin: ja/nej 
5.4 Fröirrets färg 

37. BONDBÖNA 

Vicia faha major L. 

38. POPCORN-MAJS 

Zea mays convar. Microspenna Koem. 

2.5.72 
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39. soCKERMAJs 

Zea mays oonvar. Saccharala Koern. 

1. Stjllk: 

1.1 Antacyan i noderna: ja/nej 
1.2 HuvudkolveDS grad av fäste vid huvudstjllken 

2. Kolv: 

2.1 Märkenas firg (2-3 dygn efter att de blivit synliga) 
2.2 BlomstjllkeDS längd 
2.3 Blomslidomas längd 
2.4 KolvstjllkeDS firg (fullt mogna kolvar) 

3. Frö: 

3.1 Den skOrdade frötypen 
3.2 Fonn 
3.3 Spetsamas och sidornas firg 

4. Tiden mellan skOrd och 

4.1 hanblommornas blomning 
4.2 bonblommornas blomning 

Nr L 103/23 
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B/MGA O 

A. ALLMÄNNA MINIMIKRAV 

-3 i -!·l. -3-gi Alltal vhtet eller 

ii l!iJjli!! filnllbrululs ll1Cal per ftlnOk 
dl b dl dl iii l Piln5korutor/-

Nr Art 
Il filra'lk 

Fanlik per lr Slllinplr 

• Il ... 
!Il lil ili Vb1er FllnGkorutor (m') 

l 2 3 4 s 6 7 8 

l Kepoiök P+ Pa 150 2 2 2 
2 Purjol6k P.P 40 2 2 2 
3 Kllnel 

a) 16ttcr P+ Pa 40 - 2 2 2 
b) blad P+ Pa - 2 2 2 2 

4 Selleri P.P 40 2 2 2 
s Spurio P .P 2ll 2 2 2 
6 Mansold p+ Pa 40 2 2 2 
7 Rildbeta P+ Pa 40 2 2 2 
8 Odinkli P.P 40 2 2 2 
9 Blomkli P.P 40 2 2 2 

lO Broccoli P.P 40 2 2 2 
11 Btyooelkll P.P 40 2 2 2 
12 Sa\'Oykll P.P 40 2 2 2 
13 Vitkli P.P 40 2 2 2 
14 R&lkll P.P 40 2 2 2 
1S Kilrabbi P.P 4()l'l 2 2 2 
16 Rova (vlr, b&t) p 40 2 2 2 
17 Paprika P.P 4()l'l 2 2 2 
18 &di via P.P 40 2 2 2 
19 Sallatacilrmia P+ Pa 100 2 2 2 
2ll VatteumcloD P.P '}!.'/» 2 2 2 
21 Mcloa P.P '}!.'/» 2 2 2 
22 Gurka p '}!.'/» 2 2 2 
23 Pumpa p »"' 2 2 2 
24 Morot p+ Pa 20(1(11 2 2 2 
2S Fiakli P+ Pa 40 2 2 2 
26 Sallat P.P 4()l'l 2 2 2 
27 Penilja 

a) blad P+ Pa 40 2 2 2 
b) 101 P+ Pa 2 2 2 2 

28 liDicnb&>a P+ Pa 60 2 2 2 
29 Trldslr<folXIna 

a) buak P+ Pa 0011 2 2 2 
b) - p+ Pa 60 2 2 2 

30 Ärter oom;bobiiver lllild P+ Pa 100 2 2 2 
31 Ritlika P+ Pa so 2 2 2 

Ridisa p+ Pa 100 2 2 2 
32 Svartrot P+ Pa 100 2 z 2 
33 Tomat P.P '}!.'/» 2 2 2 

~ Äafrukt, aubergine P.P 3C)Cil z z z 
Spenat P+ Pa «PP z z z 

36 Vlddynoe, vlroallat P+ Pa «PP 2 z z 
37 iloa<l>ilna p+ Pa 40 z 2 z 
38 Popcorn-majs P+ Pa 40 z z 2 
39 Sockermajs P+ Pa 40 z 2 2 

Talet balvcrao om filra'lket utfllro i vixtbua. 
Talet balvcrao om det lr frlsa om laypaude vlxtcr. 
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B. SÄRSKILDA ANMÅRKNINGAR. 

1. Sökanden skall stilla 1ill de behöriga myodighetemas fi!rfogallde sl mycket utside som deasa fulller oödviDdigt filt utföraode 

av f6rsök och aeoare lroDtroll. 

2. Utsidet skall uppfylla de krav pl utsideskvalitet som faatatilll i bilaga D till direktivet' av deD 29 ~ber 1970 om 
marlmadaf6riog av utside av kllksvlxter. 

3. Nir det giller millgiriga vlxter skall förMlkeD fortsinas slllllge att alla egenskaper bar iakttagits och DOterats ltmiDstoDe CD 

glllg. 

4. MedlemsstatorDa skall uppge viikeD graDSimiDgametod de aoviDder, om det ir ovi&lt ifall aamma filrfaraDde tillimpu i de 
6Yrlga medlemsstatema. 

S. Om det ldiga aotslet filrsökastilleD inte har följts ir det llldamllaenligt att dirf6r Glta det ldiga &Dtslet filrsöksrutor. 

6. Nir geoealogiska kolllpOil<Dter graDSkaa kaD mm avvika friD de millimiltrav som faatatills i del A. 

EOT m L 225, 12.10.1970, s. 7 

Nr L 103/25 
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 
av den 14 april 1972 

om fastställande av egenskaper och minimikrav tör kontroll av sorter av Jantbmksväxter 

(72/180/EEG) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSJON HAR ANTAGIT DETI"A DIREKTIV 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

8.5.72 

med beaktande av rådets direktiv' av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter, särskilt artikel 7.2 
i detta, och 

med beaktande av följande: 

Medlemsstaterna skall enligt bestämmelserna i direktivet utarbeta en eller flera listor över de sorter som godkänts officiellt för 
certifiering och marknad~föring inom deras territorium. 

Godkännandet av sorterna regleras genom gemenskapens krav; iakttagandet av dessa skall säkerställas genom officiella granskningar 
och särskilt genom fåltbesiktning. 

Granskningarna skall omfatta ett tillräckligt amal egenskaper för att sorterna skall kunna beskrivas. 

Det är nödvändigt att på gemenskapsnivå bestämma vilka minimiegenskaper som åtminstone skall undersökas. 

Vidare skall minimikraven för genomförandet av granskningarna fastställas. 

Minimikraven för dessa egenskaper och för granskningen skall fastställas utgående från de nyaste vetenskapliga och tekniska rönen. 
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De åtgärder om vilka bestäms i detta direktiv är i överensstämmelse med yltrandct av den ständiga kommitten för utsäde och 
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖUANDE. 

Al'likel l 

Medlemsstaterna skall föreskriva all dc officiella granskningarna för godkännande av odlingsväxternas sorter skall omfatta åtminstone 
de egenskaper som anges i bilaga I. 

De skall säkerställa att granskningen uppfyller de minimikrav som anges i bilaga II. 

Artikel 2 

Medlemsstaterna skall senast den l juli 1972 .~älta i kraft de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som iakttagandet 
av detta direktiv förutsätter. Medlemsstaterna skall genast undcrrälla kommissionen om detta. 

Anikel 3 

Della direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 14 april 1972. 

Pti kvmmissionens l-'ii,r;nar 

S.L. MANSIIOI:r 

Ordfömnde 

EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1 
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II/L-IG.4 l 

DELA 

EGF;NSKAJ'ER SOM GÄLLER FÖR GRANsKNING AV SÄRDRAG, DESTr\l\1>1GJJET OCH 
JJOMOGENJTET 

Samtliga angivna egenskaper för olika arter gäller vid granskning av sortens särdrag och beständighet. De 
egenskaper som fastställts för granskning av homogenilet anges på mljandc säll: 

(H) för alla sorter av samma art 

(H,) för sorter med fri pollination inom samma art 

(H,) för inavelslinjer och enkla hybrider inom samma art 

(H,) för övriga hybrider av samma art 

J. DI~TOR 

Socker- och J<1dcrbctor a\· arten Beta vulgaris L 

1. Hypokotyl: farg 

2. Rot: 

2.1 rothalsens fårg 
2.2 fårgen hos den del som är O\' an jord (H) 
2.3 fårgen hos den del som är under jord (H) 
2.4 form (H) 
2.5 rotandel ovan jord (foderbeta) 
2.6 torrsubstanshalt (foderbeta) 
2.7 sockerhalt (sockerbeta) 
2.8 rotens vikt (i procent av planlans totalvikt) 

3. Blad: 

3.1 bladskivans farg 
3.2 bladnervernas färg (foderbeta) 
3.3 lotallängd hos bladskaft och bladskiva 
3.4 bladskaftets tjocklek 
35 fårg hos bladskaftels bas (foderbeta) 
3.6 bladros e liens utseende 
3.7 bladverkels vikt med rothalsen mc.dräknad 

(i procent av plantans totalvikt) 

4. Ploidi: 

4.1 ploidinivå 
4.2 procentuell andel plantor med avvikande ploidi 

(polyploida sorter) 

5. Monogermi (H) 

54 321232Q UITE Pri. 

8.5.72 
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2. VEN\' ti.xnm 

Brunven Agrostis canina L. ssp canina llwd. 

Stmven Agroslis gigantea Rolh 

Krypven Agrostis slolonifcra L. 

Rödven Agrostis tenuis Sibth. 

l. Plantans utseende (vid a.~gilng) 

2. Stjälk: längd (H) (vid slutet av blomningen) 

3. Utlöpare: förekommer/förekommer ej (växtstadiel vid observationstillfallel anges närmare) 

4. Blad: 

4.1 färg (ilrel efter sildd, löre a.xgilng) 
4.2 översta bladets utseende (vid blomningens början) 
4.3 översia bladels dimensioner (Il) (vid blomningens början) 

5. Blomställning: form (efter blomningen) 

6. Klassificering av ax bildningen eller blomningen (l l) (ilrct efter sådd) 

7. Nybildning av a.x efter olika klippningsgånger (ilrct e fler sådd) 

8. Antal kromosomer (1·1) 

3. ,\.,..GSK.\ \'LE 

Alopecurus pratensis L. 

l. Planlans utseende (vid a.xgång) 

2. Stjälk: längd (Il) (vid slutet av blomningen) 

3. Utlöpare: förekommer/förekommer ej (växlsladiel vid observationstillfället anges närmare) 

4. Blad (vid blomningens början) 

4.1 översta bladets utseende 
4.2 översta bladels dimensioner (IIJ 

5. Klassificering av a.xbildning eller blomning (Il) (året efter sädd) 

6. Nybildning av a.x efter olika klippningsgånger (äret efter sädd) 

7. Antal kromosomer (Il) 

54 321232Q LIITE Sck. 
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·'- KNYLHAVRE 

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. !'res!. 

1. Plantans utseende (vid a.>gäng) 

2. Stjälk: längd (H) (vid slutet av blomningen) 

3. Blad (vid blomningens början): 

3.1 sista, översta bladets utseende 
3.2 översta bladets dimensioner (H) 

4. Klassificering av ax bildning eller blomning (H) (året efter sådd) 

5. Nybildning av ax efter olika !Jippningsgånger (året efter sådd) 

6. Antal kromosomer (H) 

5. IIUNDA:XJ!'\G 

Dactylis glomerata L. 

l. Plantans utseende (vid a.xgång) 

2. Stjälk: längd (Il) (vid slutet av blomningen) 

3. Diad: 

3.1 farg (äret efter sådd, före a.>gång) 
3.2 översta bladets utseende (vid blomningens början) 
3.3 översta bladets dimensioner (Il) (vid blomningens början) 

4. Klassificering av a.xbildning eller blomning (Il) (år<! dtcr sådd) 

5. Nybildning av ax efter olika !Jippningsgänger (Il) (året efter sådd) 

6. Varianter 

7. Antal kromosomer (Il) 

6. RÖRSVJli\GEL 

Pcstuca arundinaCl·a Schn.:b. 

l. Plantans utseende (vid a.xgång) 

2. Stjälk: längd (H) (vid slutet av blomningen) 

3. Blad (vid blomningens början): 

3.1 översta bladets utseende 
3.2 översta bladets dimensioner (HJ 

8.5.72 
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4. Klassificering av axbildning eller blomning (H) (året efter sådd) 

S. Nybildning av ax efter olika klippningsgånger (året efter sådd) 

6. Antal kromosomer (H) 

7. FAR'WINGEL 

Fesluca O\'ina I .. 

l. Plantans utseende (,·id a.xgång) 

2. Stjälk: längd (H) (vid slutet av blomningen) 

3. Blad (\·id blomningens början): 

3.1 översta bladets utseende 
3.2 översta bladets dimensioner (H) 

4. Klassificering av a.xbildning eller blomning (if) (året efter sådd) 

S. Nybildning av ax efter olika klippningsgånger (året efter sådd) 

6. Antal kromosomer (If) 

Festuca pratensis Huds. 

l. Plantans utseende (vid axgång) 

2. Stjälk: längd (H) (vid slutet av blomningen) 

3. Blad (vid blomningens början): 

3.1 översta bladets utseende 
3.2 översta bladels dimensioner (H) 

4. Klassificering av a.xbildning eller blomning (Il) (åre.t efter sådd) 

5. Nybildning av ax efter olika klippningsgånger (året efter sådd) 

6. Antal kromosomer (H) 

Fcsluefl ruhra L. 

l. !'lantans utseende (vid axgång) 

2. Stjälk: längd (H) (\·id slutet av blomningen) 

3. Utlöpare: förekommer/förekommer ej (,·äxtstadict ,·id obscrvationstilllället anges närmare) 
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4. Diad: 

4.1 Jlrg (åtel efter sådd, före a.'gång) 
4.2 översta bladets utseende (vid blomningens början) 
4.3 Ö\·ersla bladets dimensioner (If) (vid blomningens början) 

5. Klassificering a.· a.'bildning eller blomning (Il) (året eflcr sådd) 

6. Nybildning av a.x efter olika klippningsgånger (J f) (åtel eller sådd) 

7. Antal kromosomer (H) 

Hybridrajgräs 
llalienskt rajgräs 
Engelskt rajgräs 

l. Plantans utseende (vid a.'gång) 

2. Stjälk: längd (H) (vid slutet a.· blomningen) 

3. Diad (vid blomningens början): 

3.1 översta bladets utseende 
3.2 översta bladets dimensioner (H) 

10. lt-\JGRAS 

Lolium hybridum llausskn. 
lA>lium multiflorum Lam. 
Lolium perenne L. 

4. Klassificering av axbildning eller blomning (H) (årcl eller sådd, och hos ellllriga soner samma är som sådd) 

5. Nybildning av a.x d'tcr olika klippningsgånger (år<! dler sådd) 

6. Varianter 

7. Antal kromosomer (Il) 

Il. TIMOUJ 

PhJcum pratense L 

l. Plantans utseode (vid a.xgång) 

2. Stjälk: längd (Il) (vid slutet av .blomningen) 

3. Diad: 

3.1 Jlrg (året efter sådd, före a.'gång) 
3.2 översia bladels utseende ~vid blomningens början) 
3.3 översta bladels dimensioner (H) \vid blomningens början) 

4. KlasSificering av axbildning eller blomnit\g·!fl) (åtel efter sådd) 

5. :Nybildning av a.x efter olika klippning•gångcr (året clkr ,ådd) 

6. ·Antal kromosomer (H) 
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Vitgröe 

Lundgröe 
Sengröe 
Ängsgröe 
Kärrgröe 

l. Plantans utseende (vid a.xgäng) 

2. Stjälk: längd (Il) (vid slutet av blomningen) 

Poa annua L. 
Poa ncmoralis L. 
Poa palustris L. 
Poa pratcnsis !.. 
Poa tri\'ialis L. 

3. Utlöpare: förekommer/förekommer ej (växtstadkt vid obscrvationstillllillet anges närmare) 

4. Blad: 

4.1 farg (~et efter sådd, före a.xgång) 
4.2 översta bladets utseende (vid blomningens början) 
4.3 översta bladets dimensioner (If) (vid blomningens början) 

5. Bladslida: !ärg (Poa pratensis) 

6. Snärp (Poa pratensis) 

6.1 llirg 
6.2 form 
6.3 behåring 

7. Blomställning: !ärg (vid blomningens början) 

8. Klassificering av axbildning eller blomning (H) (året cl\er sådd) 

9. Nybildning av a.x efter olika klippninJ>sgängcr (året efter sådd) 

10. Antal kromosomer (Il) (med undantag lör J>oa pratensis) 

13. GULUlA VRE 

Trisetum lla\·cscen> (L.) !'al. lleau\·. 

l. Plantans utseende (vid axgång) 

2. Stjälk: längd (vid slutet av blomningen) 

3. Blad: 

3.1 Hirg (~et efter sädd, före a.xgång) 
3.2 översta bladets utseonde (vid blomningens början) 
3.3 Ö\·ersta bladets dimensioner (H) (\'id bionmingens början) 

4. Klassificering av a.xbildning eller blomning (Il) (året chcr sådd) 

5. Nybildning av ax efter olika klippningsgånger (årot efter sådd) 

6. Antal kromosomer (H) 
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14. ,\.-..GSI.AT\'R 

U.:d)'sarum coronarium L. 

1. Plantans utseende (J l) 

2. Stjälk: 

2.1 längd 
2.2 diameter vid halv längd 
2.3 förgrening (antal förgreningar per stjälk) 

3. Blad: (granskas på planlans innersta lr<djodcl) 

3.1 antal blad per stjälk 
3.2 sista småbladens form (H) 
3.3 sista småbladens dimensioner (H) 

3.4 antal småblad per blad 

4. Blomma: blomkronans får g (H) 

5. Klassificering av blomningen (Il) 

6. Växtrytm: 

6.1 mognad om hösten 
6.2 övervintringslörmåga 

1. Stjälk: längd (H) 

2. Blad: 

2.1 mellersta småbladens form (H) 

15. ~\IUU.SGT,\NJ) 

Lotus cornk.ulatus I .. 

2.2 mellersta småbladens dimensioner (IIJ 

3. Klassificering av blomningen (H) 

Vitlupin 
Blå lupin 
Gullupin 

l. Stjälk: längd (Hl 

2. Blomma: blomkronans färg (If) 

3. Balja: 

3.1 form (Il) 

16. Llii'ISER 

J.upinus albus L. 
J.upinus angustifolius L. 
Lupinus lutcus L. 

3.2 behåring: förekommer/förekommer ej (l l) 
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4. Frö: 

4.1 form (H) 
4.2 dimensioner (H} 
4.3 bottenfarg (HJ 
4.4 ornamentering (H) 

5. Klassificering av blomningen (l l) 

6. Alkaloidhalt 

6.1 i blad (H) 
6.2 i frö (H) 

l. Stjälk: längd (Il} 

2. Klassificering av blomningen (Il) 

17. IJUMLELUSERN 

Modicago lupulina L. 

18. LUSERN 

Luzerne Medicago sativa L. och Mcdicago varia Martyn 

l. Stjälk: längd (H) 

2. Blad: 

2.1 mellersta småbladens form (Il} 
2.2 mellersta småbladens dimc.nsioncr (If) 

3. Blomma: blomkronans färg 

4. Klassificering a.• blomningen (II) 

19. ES1'ARSE'IT 

Onobrychis sativa L. 

l. Stjälk: längd (H) 

2. Blad; 

2.1 mellersta smilbladens form (H) 
2.2 mellersta småbladens dimcnsionor (II) 

3. Klassificering. av öJomningen (J l) 
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20. FOnERART 

Pisum ar\'Cllsc L 

l. Stjälk: längd (lfl 

2. Blad: 

2.1 de t\·å första bladöronparens lörm (Il) 
2.2 de två första bladöronparens dimensioner (IIJ 
2.3 småbladens form (HJ 
2.4 småbladens dimensioner (If) 
2.5 form på småbladens spets (H) 

3. Stjälkens bladöron: 

3.1 form (H) 
3.2 dimension (H) 
3.3 fläckar: förekommer/förekommer ej 
3.4 ringens form (H) 
3.5 ringens färg (H) 

4. Blomma: 

4.1 kronans fårg (IIJ 
4.2 fodrets lörm (IIJ 

5. Dalja: 

5.1 form (Il) ,·id grönmognad 
5.2 spetsens form (Il) vid grönmognad 

6. Frö: 

6.1 form, inbegrips även ytans beskaffenhet (Il) 
6.2 bottenfiirg (H) 
6.3 ornamentering (H) 

7. Klassificering av blomningen (Il) 

8. Dlomningspcrioden längd (H) 

21. S'fORKLÖ\'ER 

Trifolium alc.xandrinum L. 

l. Plantans utseonde (Il) (vid blomningens början) 

2. Stjälk: längd (Il) (vid blomningens början) 

3. Diad (vid blomningens början): 

3.1 mellersta småbladens form i sista bladet (Il) 
3.2 mellersta småbladens dimensioner i sista bladet (Il) 
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4. Blomställning: 

4.1 förgreningar (If) 
4.2 med eller utan blomstjälk (If) 
4.3 foderbladens längd i förhållande till Jodrot 

5. Blomma: kronans farg 

6. Klassificering av blomningen (J J) 

22. ALSIKEKI.ÖVER 

Trifolium hybridum L 

l. Stjälk: längd (H) 

2. Blad: 

2.1 mellersta småbladens form (H) 
2.2 mellersta smilbladens dimensioner (Il) 

3. Klassificering av blomningen (J f) 

4. Antal kromosomer (If) 

23. JIJ.OJ)KLÖVEI< 

TrifoJium incama1um L. 

l. Stjälk: längd (Hl 

2. Blomma: kronans !ärg (Il) 

3. Klassificering av blomningen (H) 

2~. RÖUKLÖVER 

Trifolium pratc.nsc L. 

l. Stjälk: längd (H) 

2. Blad: 

2.1 mellersta småbladens form (Il) 
2.2 mellersta småbladens dimensioner (Il) 
2.3 bladteckning 

3. Blomma: kronans f.irg 

4. Frö: boltenfärg 

5. Klassificering av blomningen (II) 

6. Antal kromosomer (If) 
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25. VITKLÖVER 

Trifolium n.:pcns L. 

l. Diad: 

1.1 mellersta småbladens form (H) 
1.2 mellersta småbladens dimensioner (Il) 
1.3 bladteckning 
1.4 bladskaftets längd (H) 

2. Klassificering av blomningen (Il) 

3. Antal kromosomer (H) 

l. Stjälk (vid blomningens början): 

1.1 utseende 
1.2 längd (H) 

26. LUKTKI.Ö\'ER 

Trifolium re.supinatum L. 

1.3 behåring: förekommer/förekommer oj 

2. Diad (vid blomningens början): 

2.1 mellersta smilbladens form (H) 
2.2 mellersta småbladens dimensioner (Il) 

3. Blomma: kronans fårg 

4. Balja: form (vid fullmognad) 

5. Frö: farg 

6. Klassificering av blomningen (If) 

27. IIOCKJIOR.SSKLC)VER 

'l'rig.ondla foenum-gracc.um I,. 

J. Plantans utseende (Il) (vid blomningens början) 

2. Stjälk: 

2.1 längd (Il) 
2.2 behiiring: förekommer/förekommer ej (Il) 

3. Blad (,·jd blomningens början): 

3.1 mellersta smilbladens form (H) 
3.2 mellersta smilbladens dimensioner (Hl 
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4. Balja (vid fullmognad): 

4.1 sammanlagd längd (H) 
4.2 spetsens !orm (H) 

5. Klassificering a-· blomningen (H) 

Bondböna med stora bönor 
Bondbönor med små bönor 

l. Stjälk: längd (H11) (B') 

2. Balja (vid fullmognad): 

2.1 form (H') 
2.2 behåring (Il') 

3. Frö: 

3.1 form (H') (H'J 
3.2 storlek (112

) 

3.3 bonenllirg (H') (H') 
3.4 ornamentering (H2

) 

3.5 fröärrets färg (Il') 

4. Klassificering av blomningen (l J') 

l. Blad: 

1.1 första örtbladens form (Il) 
1.2 första örtbladens dimensioner (Il) 
1.3 småbladens form (H) 
1.4 smilbladens dimensioner (H) 

2. Blomma: kronans nirg (H) 

3. Balja ('·id fullmognad): 

3.1 form (Il) 
3.2 behil.ring (Il) 

4. Frö: 

4.1 form (H) 
4.2 storlek (H) 
4.3 bollcnf~rg (H) 
4.4 ornamentering (H) 
4.5 hjärtbladens fårg (H) 

5. Klassific.ering a-· blomningen (Il) 

2~. 110:-\llllÖ~,\ 

Vicia faba L. ssp. faba var. equina !'ers. 
Vicia faba L. var. minor (Peterrn.) Bull. 

29. FOI>ERVICKER 

Vida sali\'&l L. 
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l. Blad: 

1.1 småbladens form (Il) 
1.2 småbladens dimensioner (H} 
1.3 antal smilblad 

2. lllomma: kronans farg (HJ 

3. Balja (vid fullmognad): 

3.1 form (Il) 
3.2 behåring (Il) 

4. Klassificering av blomningen (Il) 

JO. UNGERSK VICKER 

Vicia pannonica Cranlz 

LUI>JH'ICKER 

\'kia ,·iJJosa l{otb 

31. K,\LROT 

Drasica napus L. ,·ar. napobrassica (L. J Pcterm. 

l. Planta: höjd 

2. Rot: 

2.1 form (Il) 
2.2 andel 0\'an jord 
2.3 rotens färg (If) 

2.4 färg pil den del som är <w an jord 
2.5 könets farg (H) 

3. Rothals: längd (H) 

4. Bladskivor: 

4.1 dimensioner (Il} 
4.2 form 
4.3 kant: krusad eller tandad 
4.4 antocyan: lörekommcr/förckommcr ej (If) 

4.5 förekomst av va.,beläggning 

5. Dladskaft: 

5.1 form 
5.2 längd 
5.3 \i9Cklek 
5.4 'Uiocyan: förekommer/förekommer ej (Il) 
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32. FODERKAL 

Brasska olcracca L convar. accphala (DC) 

l. Planta (då växten är fullt utvecklad): 

1.1 höjd (H1J (li'J 
1.2 förgrening (H2

) 

2. Stjälk: 

2.1 längd (H') 
2.2 tjocklek (H'J (H'J (fodcrmärgkål) 
2.3 form (111

) (H2J (fodermärgkål) 
2.4farg (H') 

3. Bladskivor: 

3.1 dimensioner (111
) (112

) 

3.2 form (112
) 

3.3utseende (H2j 

3.4 kant: krusad d ler tandad (l n 
3.5antocyan: förekommer/l'örckommcr ej (11 1 J (l f) 
3.6 förekomst av vaxbeläggning 

4. Bladskal'!: 

4.1 utseende (H') 
4.2 längd (112

) 

4.3 tjocklek (H') 
4.4 antocyan: förekommer/förekommer ej (H1J (If) 

33. OIJER.\'J'riKA 

Raphanus sath·us l.. ssp. olcifcra (DC) Metzg. 

l. Planta (i mognadsstadict): 

1.1 höjd 
1.2 förgreningsgrad 
1.3 höjden för den första förgreningen 

2. Stjälk (i mognadsstadiet j: 

2.1 huvudskottets längd (If) 

2.2 huvudskottets tjocklek (mätt 25 cm ovanlOr rothalsc.n) 

3. Rosettblad (då blomknopparna skjuter fram): 

3.1 form 
3.2 dimensioner 

4. Dlomma: kronbladens !ärg 

5. Balja: spetsens längd (H) 

6. Frö: storlek (H) 

7. Klassificering av blomningen (II) 
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34. lli\VRE 

/\\'ena sath·a L. 

l. Plantans utseende (H) (i bestockningsstadiet) 

2. Strä: 

2.1 längd (H) 
2.2 behlring av den översta noden (l l) 

3. Blad: behilring av bladskivans kant (If) 

4. Vippa: form (HJ 

5. Skärmfjäll: förekomst av vaxbeläggning (Il) (vid blomningen) 

6. Kärna: 

6.1 blomfjällens P.irgtyp (H) 
6.2 borst pä blomljällen: Jörekommcr/lörekommcr ej (H) 
6.3 basbehåring hos ytterkärnorna (Il) 
6.4 kärna med eller utan skal 

7. Klassificering av axbildningcn (Il) 

Tvåradigt korn 
Flcrradigt korn 

l. Plantans utseende (i slutet av bc,stockningcn) 

2. Strå: längd (If) 

3. Dladöron: färg (H) 

4. Bladslida: 

4.1 behåring av nedersta bladslidan (Il) 
4.2 förekomst av vaxbeläggning (Il) 

5. Ax: 

5.1 typ: 2-, 4- eller 6-radigt (H) 
5.2 borst: lörekommcr/förekomrner ej (Il) 
5.3 borstets tandning (HJ 
5.4 form (H) 
5.5 täthet (H) 
5.6 Jörekomst av vaxbeläggning 
5.7 P.irgen hos sterila smäax (Il) 
5.8 formen hos sterila smilax (Il) 

35. KOR:'\ 

Hordcum distichum L. 
Hordcum polysticltum L. 

5.9 längden hos a."pindclns nedersta intemod (Il) 

6. Skärmfjäll: Jangd (Il) 
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7. Kärna: 

7.1 längden hos basalstjälkens hår (Il) 
7.2 blomfjällens tandning (H) 
7.3 kärna med eller utan skal (il) 
7.4 behåring av bukfåran (H) 
7.5 anlocyan på blomfjällens nerver: förekofilmer/förekommer ej (Il) 

8. Klassificering av a.xbildningcn (H) 

9. Varianler (H) 

10. Reaktioner pä DDT och eller till sin •·erkan filOlsvarandc runne (Il) 

36. RIS 

Oryza sath·a I .. 

l. Strä: 

1.1 ledernas färg: grön eller pigmenterad (Il) (i tillvä.,tstadiet) 
1.2 höjd hos fullt utvecklad planta, mätt från rothalsen till spetsen av den högsta vippan (Il) (vid mognad) 

2. Blad: färg grön eller pigmenterad (H) (i tillväxtstadiet j 

3. Bladöron: färg grön eller pigmenterad (Il) (i tillvä.>tstadkt) 

4. Vippa: 

4.1 horst: lörekommcr/förekommcr ej 
4.2 utseende (H) (vid mognad) 
4.3 pistillens märke: färglöst eller pigmenterat (Il) 

5. Blomfjäll: 

5.1 kölens !ärg: grön eller pigmenterad (IIJ 
5.2 ryggens !ärg: grön eller pigmenterad (Il) 
~.3 spetsens färg: grön eller pigmenterad (H) 
5.4 behåring (H) 

6. Kärna: 

6.1 tvärsnittet hos skalad kärna (l) (Il) 
6.2 glans: lörckommcr/förekommer ej (Il) 

7. Klassificering av a.xbildningen (H) 

förhållandet längd/höjd: 
rund: under l, 75, 
halvrund: 1,75 - 1,99, 
halvt stavformad: 2,00 - 2,45, 
stavformad: över 2,45 
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37. K\.'\,\RIEGI{.\S 

Pilalaris canaricnsis L. 

l. Strå: längd (Il) 

2. Blad: utseende (H) (före axgång) 

3. Ax: form 

4. Klassificering av a.xbildningen (Il) 

l. Koleoptil: f:irgsättni ng 

2. Planlans utseende: 

2.1 i slutet av bcstoc.kningcn (om våren) 
2.2 vid a.xgång 

3. Strå: 

3.1 längd (lfJ 
3,2 färg hos den översta noden 
3.3 behåring a.· strået under a.xgång 

4. Bladslida: behåring (vid a.xgång) 

5. Ax: 

Secalc c~ro:tk L 

5.1 form (vid blomning eller i mjölkmognadsstadiot) 
5.2 färg (i mjölkmognadsstadiet) 
5.3 ståndarknapparnas f:irg 

5.4 antocy~n: förekommer/förekommer ej 

6. Borst: antacyanfärgningens styrka 

7. Kärna: 

7.1 form 
7.2 f:irg 

8. Kla..sificering av ax bildningen (l l) 

9. Varianter: höst- eller vårform (Il) 

10. Ploidi (H) 

55 32!232Q LIITE Pri. 
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39. VETE 

(Bröd)vcle Triticum acsli\'um L. 

Hårt vete Triticum durum L. 

l. Koleoptil: färgsättning (H) 

2. Plantans utseende (Il) (i slutet av bestllckningen) 

3. Strå: 

3.1 längd (H) 
3.2 stråets fyllnadsgrad i mitten av den liversta rndlanlcden: ihålig dler fylld (Il) 
3.3 förekomst av vaxbeläggning (Il) 
3.4 antocyan förekommer/förekommer ej 

4. Blad (strax före axgång): 

4.1 utseende (Il) 
4.2 förekomst av vaxbeläggning på bladskimrna (If) 

5. Bladslida: 

5.1 behåring av översta bladets slida (Il) 
5.2 förekomst av vaxbeläggning (H) 

6. Ax: 

6.1 form (Il) 
6.2 täthet (H) 
6.3 borstens mängd (l J) 
6.4 borstens !arg (H) 
6.5 förekomst av vaxbeläggning (H) 
6.6 stå~darknapparnas färg (l f) 
6.7 axens llirg (H) (i gulmognadsstadiet) 

7. Skärmfjäll 

7 .l "axelns" J orm (H) 
7.2 "axelns" bredd (If) 
7.3 spetsdelens form (H) 
7.4 spetsdelens längd (H} 

7.5 yttersidans behåring (Il) 
7.6 innersidans behåring (Il) 

8. Kärna: 

8.1 form (11) 
8.2 fårg (Il) 
8.3 spetsens behilring (If) 
8.4 fenolfärgning (H) 

9. Klassificerin!' av a.'bildningen (l·l) 

10. Varianter (il) 
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40. S!':\I.TVETE 

Triticum spe Ila L. 

l. Koleoptil: färgsättning (If) 

2. Plantans utseende (If) (i slutet av bcst<x-kningen) 

3. Strä: 

3.1 längd (H) 
3.2 strilets fyllnadsgrad i mitten av den översta mellanleden: ihålig eller fylld (tO 

4. lllad (strax !öre axgäng): 

4.1 utseende (Il) 

4.2 förekomst av vaxbeläggning på bladskivorna (Il) 

5. Bladslida: 

5.1 översta bladslidans behåring (J J) 

5.2 förekomst av va.,bcläggning (Il) 

6. Ax: 

6.1 form (If) 
6.2 täthet (fasthet) (H) 
6.3 borstens antal (If) 
6.4 borstens färg (H) 

6.5 förekomst av va.,beläggning (H) 

6.6 ståndarknapparnas färg (Il) 
6.7 axens f:irg (HJ (i gulmognadsstadiet j 

6.8 axspindelns fasthet (1 n 

7. Skärmljäll: 

7.1 ."axelns" form (H) 
7.2 "axelns" bredd (H) 
7.3 spetsdelens !orm (H) 

7.4 spetsdelens längd (H) 
7.5 yttersidans behåring (H) 
7.6 innersidans behåring (H) 

8. Kärna: 

8.1 form (Il) 
8.3 f:irg (Il) 

9. Klassificering av axbildningen (Il) 

10. Varianter (Il) 

8.5.72 
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(med undantag för popcorn- och sockermajs) 

Zea mays L. (med undantag för cun\'ar. rnicrospcrma Kocrn. och com·ar. saccharata Kocm.) 

l. Stjälk: 

1.1 huvudskollels längd (H') 
1.2 anlocyanfärgning av noderna: förekommer/förc.kommer ej (Il') 
1.3 översta koh·ens fästhöjd vid huvud,knllcl (111

) (If) (Il') 

2. Blad: 

2.1 utseende (112
) (vid kolvskjutningen) 

2.2 lotalantal (112
) 

2.3 bladskivans bredd hos del blad som utgår frän node.n ovanför den översta koh·en Ur') 

3. Bladslida: 

3.1 antocyan: förekommer/förekommer ej (If) (blad från den mellersta tredjedelen) 
3.2 bebilring av bladslidans kant på del översta biadel (l h 

4. Vippa: 

4.1 miltaxelns längd (Il') 
4.2 antal förgreningar: av andra eller tredje graden (l n 
4.3 förgreningarnas utseende (l J') (\·id full blomning mr hanblommorna) 
4.4 ståndarknapparnas färg (112

) (vid tiden för [Xlllinering) 

5. Kolvar: 

5.1 fårgen hos pislillemas märke (H1
) (112

) (2-3 dagarefler all de blivit synliga) 
5.2 längd (112

) 

5.3 form (112
) 

5.4 diameter hos den mellersta tredjeelden (If) 
5.5 antal rader (112

) 

5.6 kolvstjälkens längd (H') (If) 
5. 7 antal fruktsamma kolvar på huvudskoilet (l f) 
5.8 hölsterlängd i förhållande till kolvlängden (Il') (If) 
5.9 kolvhölster (H') (vid fullmognad, då hölsterbladen är hell torra) 
5.10 färg hos bioilad koh· (111

) (112
) (vid fullmognad) 

5.11 diameter hos bioilad kolv (l h 

6. Kärna: 

6.1 typ av skördade kärnor (111
) (Il') (Il; J 

6.2 färg hos spets och sidor (H') 
6.3 form (Il') 

7. Tid mellan uppkomst och: 

7.1 blomningen fOr hanblommor (Ii') 
7.2 blomningen för honblommor (111

) (H'J (Jh 

8. Mognadsklas; utgående trån tiden mellan uppkomst och: 

8.1 stadiet med 60 % fukthall i kärnan (112) 
8.2 stadiet med 30 % fukthall i kärnan (112) 

Nr L 108/29 



Nr L 108/30 

372L0180/S 

Europeiska gcmenskapcrnas officiella tidning 

42.J'OTXriS 

SoJanum tu be rosum I .. 

l. Knöl: 

1.1 form: beskrivning, regelmässighel och homogenilet (Il) 
1.2 skalets P.irg (Il) 
1.3 köllets flirg (Il) 

2. Grodd: 

2.1 farg (H) 
2.2 form (H) 
2.3 behilring (H) 

3. Stjälk: flirg (H) 

4. Dlomma: 

4.1 blommar/hlommar ej (1-f) 
4.2 fOderbladens llirg i knoppstadi<t (Il) 
4.3 kronbladens färg (H) 

l. Plantans utseende (J J) (vid blomningen) 

43. JORil!'\ÖT 

J\rachis hypogc;, 1 .. 

2. Stjälk: behåring: f(\rckommcr/lörekommcr ej (Il) 

3. Blad (vid blomningen): 

3.1 småbladens form (1·1) 
3.2 bladskivans behåring (H) 
3.3 kant: randhår: förekommer/förekommer ej (H) 

4. Dladöron: längd i förhållande till bladskalM (Il) 

5. Gynopbore: längd (H) ,·id mognad 

6. Balja (vid mognad): 

6.1 form (1·1) 
6.2 insnöming: lörckommer/lörekorruncr ej (l J) 

6.3 fröhusels fasthel (Il) 
6.4 antal nöltcr: högst l\·å eller mera än t\·å (Il) 

7. Nöt: 

7.1 form (H) 
7.2 skalets färg (H) 

8.5.72 
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-1-1. RYI'S 

Drassica campestris L ssp. oli:ifera (Mdzg.) Sinsk. 

l. Hjärtblad: dimensioner 

2. Planta (vid mognad): 

2.1 höjd 
2.2 förgrening 
2.3 första förgreningens fästpunkt 

3. Stjälk ('·id mognad): 

3.1 huvudskottets längd (H) 
3.2 huvudskottets tjocklek mält 25 cm m·anför rothalsen 

4. Rosettblad (när blomknopparna blir synliga): 

4.1 form (H) 
4.2 dimensioner (H} 

5. Blomma: kronbladens färg (fl) 

6. Frö: dimensioner (storlek) 

7. Klassificering av blomningen (Il) 

8, Varianter (Il) 

-15. SAREI'TASENAI' 

Brasska junc.:ca L 

l. Stjälk: längd (Il) (vid fullmognad) 

2. Rosettblad: form (Il) (när blomknopparna blir synliga) 

3. lllomma: kronbladens färg (J J) 

4. Frö: 

4.1 dimensioner (H) 
4.2 farg (HJ 

5. Klassific.cring av blomningen (Il) 

-16. RAJ'S 

Bras:;:ica napus L :-~sp. okikra (Mctzg.) Sinsic 

l. Hjärtblad: dimensioner (H) 

2. Planta: förgreningar (Il) (vid mognad) 

3. Stjälk: huvudskottels J:ingd (Il) (vid mognad) 

Nr L 108/31 
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4. Rosenblad: form (If) (när blomknopparna blir synliga) 

5. lllomma: kronbladens fårg (II) 

6. Klassificering av blomningen (Il) 

7. Varianter (H) 

47. SVARTSENAI' 

Br:L;sica nij>.ra (l..) W. Koch 

l. Planta: huvudskollels längd (Il) (vid fullmognad) 

2. Blomma: kronbladens färg (H) 

3. Skida: utseende på stjälken (If) (vid mognad) 

4. Klassificering av blomningen (Hl 

48. IIN\11',\ 

Cannabis sati\'a L. 

l. Stjälk (honplantorna): 

1.1 fåror: förekommer/förekommer ej 
1.2 färg 

2. Blad: antal Jlikblad (honplantorna) 

3. Frukt (honplantorna): 

3.1 form 
3.2 förtjockad bas: lörckommc.r/förckommcr ej 

4. Tidighetsklass (H) 

5. Sambyggarc/tvåbygg~rc (Il) 

l. Stjälk: längd (H) 

2. Blad: 

2.1 utseende innan blomstängeln Ul\'t:rkla:-. 

2.2 färg 

3. Frukt: frö som lossnar lätt dlcr ej (Il) 

4. Klassificering av blomningen (Il) 

49. KUMMIN 

Carum caf\·i I, 

8.5.72 
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50. IIOMU.L 

Gossypium sp. 

l. Plantans utseende (If) 

2. Grenar (vid blomningen): 

2.1 förgreningstyp 
2.2 antal n~g~tativa och blombärandt.: grenar 
2.3 behåring 

3. Blad på vegetati\'a grenar (\'id blomningens början): 

3.1 behåring a,· bladskivorna (IIJ 
3.2 antal flikar 
3.3 flikdjup (Il) 

4. Blomma (före pollineringen): 

4.1 foderbladens längd i f(lrhållande till bll•mkronan (H) 
4.2 kronbladens PJrg 

5. Frökapsel: 

5.1 !orm (Il) (i grönmognadsstadiet) 
5.2 fläckar: förckommer/förckomml:r l:j (Il) (i grönmogn;ldssladit:t) 

5.3 öppning: fullständig/ofullständig (Il) (vid fullmognad) 
5.4 antal frökapslar ('·id fullmognad) 

6. Fiber (vid fnllmognad): 

6.1 krusad/glatt 
6.2 medellängd 
6.3 längdens regelmässighet 

7. Frö: 

7.1 naket/behårat 
7.2 behåringens llirg 

51. SOLROS 

l Jclianthus cmnuus L. 

l. Hypokotyl: antocyan: förekommer/förekommer ej 

2. Blad: 

2.1 utseende pä hal\' höjd (H') 
2.2 bladskivans fårg (112

) (i fyrbladsstadict) 
2.3 dimensioner (H1J (If) 

3. Blomställning: 

3.1 form (H'J 
3.2 tungformade blommor: lörckommcr/lörekomm,,r ej (l f) 
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4. Fertil blomma: 

4.1 kronbladens färg: gul eller orange (111
} (H') 

4.2 foderbladens antocyan: förekommer/förekommer ej (H') 
4.3 fårgen hos pistillernas märke (li') 

5. Frö: 

5.1 form (Il') 
5.2 hottenfärg (111

) (112
) 

5.3 strimmor: törekommer/förekommer ej (H1
) (112

) 

5.4 strimmornas 11irg (Il') 
5.5 skalets pmcentuella andel (1!2

) 

6. Tidighetsklass (111
) (112

) 

52. LIS 

Linum usitatis..<;;imum L. 

1. Planta: 

1.1 stjälken; höjd (If) 

1.2 förgreningarnas fästpunkter (H) 

2. Blomma: 

2.1 diameter (H) 
2.2 foderbladens lläckighet (Hl 
2.3 kronbladens f:irg (H) 
2.4 fårgen på kronbladens nerver (Il) 
2.5 ståndarsträngarnas f:irg (Il) 
2.6 ståndarknapparnas 11irg (H) 
2.7 pistillstiftets färg (H) 
2.8 P.irgen hos pistillens märke (H) 

3. Frökapsel: mellanväggarnas behåring (ll) 

4. Frö: 

4.1 färg (H) 
4.2 form (H) 
4.3 storlek (H) 

5. Klassificering av blomningen (l[) 

l. Stjälk: 

1.1 längd (Il) 

53. Ol'llJM\IALLMO 

Papav~:.r somnifcrum I.. 

1.2 behåring av huvudstjälkens översta del (Il) 

2. Ulad (innan blomstängeln utvecklas): 

2.1 lläckar: rörekommer/förekommcr ej (Il) 
2.2 lläckarnas färg (Il} 
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3. Blomma: 

3.1 antocyan i foderbladen: förekommer/förekommer ej (If) 
3.2 kronbladens Hirg (HJ 

4. Frökapsel (vid mognad): 

4.1 form (HJ 
4.2 farg (HJ 

5. Frö: farg (HJ 

6. Klassificering av blomningen (If) 

l. l'lanta (vid fullmognad): 

1.1 huvudskottets höjd (H) 
1.2 förgrening 
1.3 nivån för lörsta förgreningen 

54. \'ITSE!\AI' 

Sinapis alba L. 

2. Rosettblad (när blomknopparna blir synliga): 

2.1 antal 
2.2 form 
2.3 behåring 

3. Blomma: kronbladens fiirg (if) 

4. Frö: 

4.1 storlek 
4.2 brun farg: förekommer/förekommer ej (HJ 

5. Klassificering av blomningen (HJ 

55. SOJA 

Soia bispida L 

l. Hjärtblad: antoc.yan: 1<\rekommer/förekommcr ej (J T) 

2. Stjälk: längd (HJ 

3. Blomma: färg (H) 

4. Balja: färg (H) 

5. Frö: 

5.1 hottcnfarg (H) 
5.2 ornamcnlering: förckommcr/förekommL"r ej (Il) 
5.3 form (Il) 

6. Klassificering av blomningen (Il) 
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DEL Il 

EGENSKAI'ER SOM llEAKTAS VID llEDÖMNJNt; AV OIJLI:-\GS- OCIJ IIRUKSV;\J{J)ET 

nc egenskaper som anförs nedan g!illcr för all:t arter som nibnus i del A. 

l. Skördeavkaswing 

2. Sjukdomsrcsistcns 

3. Förhällande till miljöfaktorerna 

4. Kvalitetsegenskaper 

5. Varianter - för dl: sorter av vilka \'år- och höstformer förekornmer 

6. Produktionsrytm - 1ör gräsväxterna 

Vilka metoder som använts anges i samband med rcsultah:n. 
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BILA.GA II 

A. ALLMÅNNA MINIMIKRAV 

Antal plantor eller filraGUrutans 
m:li 

Kriterier 
l'<lrs6b-

D: sirdr"8 l ftlraGbrutan - Antal 
Arter S:best!Ddigbet mindaleld P: rutor per perir sldder Ellsldlda liln& 

H: homogenitet plantor 
Avkomma plantor 

m>: kvadratmeter 
m: meter ndaldd 

l 2 3 4 5 6 7 8 

l. Betor D.S,H 120 - - 2 2 2 

2 Foclenilller 

21 Griavixter D,S - - lOm 2 2 2 

H 50 - - 2 l l 

22 Baljvixter 

22.1 Foderlrter D,S - - 100 p 2 l l 

H - 50 - 2 l l 

22.2 Vick<r D,S - - 100 p 2 l 2 

H - 50 - 2 l l 

22.3 Bon<IX!aor 

22.3.1 Koraade linjer ocb enkla bybrider D, S,H 20 - - 2 l 2 

22.3.2 Omsa bybrider ocb fritt polllnerandc D,S,H 50 - - 2 l 2 
oorter 

22.4 ömsa boljvlxter D,S - - lO m 2 2 2 

H 50 - - 2 l 2 

23 Foderkli 

23.1 Koraade linjer ocb enkla bybrider D,S,H 20 - - 2 l 2 

23.2 Oms• hybrider ocb fritt polllnerandc liXter D,S,H 50 - - 2 l 2 

24 ömsa todervixter D,S - - 100 p 2 l 2 

H - - 100 p 2 l l 

3. Sbilid 

3.1 SjilYpDllinerande arter D,S - - 2000 p 2 l 2 

3.1.1 H&tddda H - 150 2000 p 2 l l 

3.1.2 VIIIIIdela H - 100 2000 p 2 l l 

3.2 KorspolliDerande arter med undantas ftlr majs D,S,H - - 2000 p 2 l 2 

3.3 Majs 

3.3.1 Koraade linjer ocb enkla bybrider D,S,H 20 - - 2 l 2 

3.3.2 Oms• bybrider ocb fritt polllnerandc liXter D,S,H 50 - - 2 l 2 

4. Po .. lil D,S,H 80 - - 2 2 .2 
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ADlai plantor .Uer filn<'lksrulans 

Ktitmer ueal 
Rlnilks-

Arter 
D: sirdrag J filn&Jrutan m/rl< Föraelk ADlai 
S: beatiudishet 

NIOr per perlr slcldct Enalålda sldd P: plantor -H: boJDoscoitet plantor 
Avkomma 

m1
: kvadratmeter 

m: meter ndsldd 

l 2 3 4 s 6 7 8 

s. Olle- ocb llbenixler 

5.1 Raps ocb opilunvallmo D,S - - lOOOP 2 l 2 

H - - lOOOP 2 l l 

5.2 Hampa D,S,H - - SOOP 2 l 2 

5.3 KmDmin D,S,H - - 10m 2 l 2 

5.4 Bomull D,S,H - - 30 m1 3 2 2 

5.5 Solros 

5.5.1 Korsade lhljer ocb enkla hybrider D,S,H 20 - - 2 l 2 

5.5.2 Oms• hybrider ocb fritt polliDerande D,S, H so - - 2 l 2 
arter 

5.6 liD D,S - - 2000 p 2 l 2 

H - so - 2 l l 

5.7 Soja D,S - - SOOP 2 l 2 

H - so - 2 l l 

5.8 ömsa arter D,S - - SOOP 2 l l 

H - - SOOP 2 l l 
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Il. SÄRSKJLIJA Ai'<~IÄRKl\'ll\'GAR 

l. Sökanden skall ställa till de behöriga myndigh~.:tcmas förlOgande så myåct uti>äde som dessa finner nödvändigt för utförande 
av försök och senare kontroll. 

2. Utsädet eller uppförökningsmaterialet skall uppfylla ck kvalitct..,krav som fastställs för utsäde eller uppförökningsmaterial i 
rädets direktiv 1 av den 14 juni 1966 om marknadsföring av lx:tutsädc, utsäde av foderväxter. utsäde av stråsäd och 
utsädespotatis, liksom i rådets dircktiv2 av den 30 juni 1969 om marknadsföring av utsäde från oljc- och fiberväxter. 

3. Antalet av stjälkbakterios skadade potatisknölar får imc överstiga 2 o/o.. I uppförökningsmaterialet får inte finnas skorv, 
bakteriosis (baktcricröta) eller potatiskräfta. Ande.kn mis.~;bildade eller skadade knölar tar inte överstiga tre viktprOCt.'Ill. 

4. När det gäller mängäriga vbtcr skall försöken fonsäuas så läng~..· att alla egenskaper har iakttagits och not~rats åtminstone en 
gäng. 

5. 1 den utsträckning det råder tvivel om l}()mogcnitctcn hos soncr av de arter som anges ~bilaga I, del A under numren 20, 29, 

34, 35. 36. 39, 40, 43, 45, 46. 50. 52, 53 eller 55 skall man ta tiH granskning avkommernaterial av sådant material som odlats 
det föregäende ärct. 

6. Medlemsstatema skall uppge vilken granslmingsmetod dl..' använder. om det är ovisst ifall samma förfarande tillämpas i de 
övriga medlemsstaterna. 

EGT nr l. 125. 11.7.1966. s. 2290/66 
EGT nr l. 169. JO. 7.1969. s. 3 

Nr L 108/39 
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KOMMISSIONENS BESLUT 
av den 12 november 1990 

om fastställande av namn på de sorter som bärstammar från sorter av köksväxtarter, 
rörtecknade i beslut 8917/EEG 

(90/639/EEO) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION liAR FA'lTAT DETI'A BESLUT 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

Nr L 348/1 

med beaktande av rådets direktiv 70/458/EEG1 av den 29 september 1970 om marknadsföring av utsäde av köksväxter, sådant det 
lyder senast ändrat genom direktiv 88/380/EEG2

, särskilt artikel 10.2 i detta, och 

med beaktande av följande: 

Bilagan till kommissionens beslut 89/7/EEG', sådant det lyder ändrat genom beslut S9/l38/EEG'1, innehäller en lista över officiellt 
godkända sorter av köksväxter. 

Enligt artikel10.2.3 i direktiv 70/458/EEG har det på gemenskapsnivå vidtagits officiella åtgärder, till följd av vilka man identifierat 
flera sorter som härstammar från officiellt godkända sorter. 

Med beaktande av de namn som används i den gemensamma listan över sorter av köksväxtaner -(den femtonde samlade utgåvan' 
och första6

, andra7
, tredje8 samt fjärde9 tillägget till den) bör de 

EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7 
EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 31 
EGT nr L 7, 10.1.1989, s. 25 
EGT nr L 49, 21.2.1989, s. 39 
EGT nr C 335 A-bilagan, 30.12.1988, s. l 
EGT nr C 127 A-bilagan, 24.5.1989, s. l 
EGT nr C 196 A-bilagan, 1.8.1989, s. l 
EGT nr C 325 A-bilagan, 29.12.1989, s. l 
EGT nr C 106 A-bilagan, 28.4.1990, s. 1 
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namn som skall användas för sorter vilka härstammar från officiellt godkända sorter fastställas. 

De på gemenskapsnivå vidtagna officiella åtgärderna har visat atl en del sorter som ingår i sortlistan i bilagan till beslutet i fråga eller 
sorter som härstammar från dessa inte kan anses skilja sig från vissa andra sorter som godkänts officiellt i medlemsstaterna. 

Det bör också beslutas hur dessa observationer som gemenskapen har gjort skall inverka på namnen på dessa sorter. 

Sorten Negerkap som nämns i bilagan till detta beslut kan ges ytterligare namn i stället för vissa tidigare namn. 

De åtgärder om vilka bestäms i detta beslut är i överensstämmelse med yttrandet av den ständiga kommitten för utsäde och 
uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk. 

HÄRIGENOM BESLUTAS FÖUANDE. 

Artikel J 

Vid en eventuell förlängning av godkännandet efter den 30 juni 1990 av sorter som härstammar från sorter av köksväxtarter vilka 
anges i bilagan till beslut 89n/EEG skall alla godkännande medlemsstater säkerställa att ett eller flera av de namn som anges i 
kolumn 3 i bilagan till detta beslut används för dessa sorter. 
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Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfårdat i Bryssel den 12 november 1990. 

56 321232Q LIITE Pri. 

Artikel 1 

På kommisslonens vägnar 

Ray MAC SIIARRY 

Medlem av kommissionen 

Nr L 348/3 
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/J/lAGA 

FÖRKI,\RING,\R 

Bilagan innehUler tre kolumner: 

i kolumn l anges sortnamnet sildant det antecknats i bilagan till heslut 89/7/EEG, ändrat genom heslut 
89/138/EEG. Namnen pil sorten Boltardy gäller endast material som vidmakthålls i Förenade Konungariket, 
eftersom det material som vidmakthålls i Nederländerna inte bar ansens vara nödvändigt an innefatta i 
gemenskapens officiella program. 

i kolumn 2 anges 21 andra sorter för vilka det inte kan fastsläs aH de skiljer sig frän officiella sorter. Dessa 
sorter har identifierats i samband med gemenskapens officiella program. 

i kolumn 3 anges de nya namn som efter ett förnyat godkännande kan användas för sorten eller för sorter som 
härstammar frän denna, varvid man såvida möjligt först använder namnet i kolumn l, varpil följer de övriga 
namnen i alfabetisk ordning. 
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01. ALLIUM CEPA L. 

1. Brunswijker 

2. Gros plat d'ltalie 

3. Rijnsburger 

Marcia 

390D0639/S 

Europeiska gcmenskapcrnas officiella tidning 

2 

Brunswijker 

Braunschweigcr dunkclblulrolc 

Brunswick 

Dc Brunswick 

Rossa di Brunswick 

Rossa scura di Brunswick 

Rouge fonce 

2.1. Gros plal d'ltalie 

Bianca di giugno 

Blanca grande plato de ltalia 

Giugnesc 

Prccocc di giugno 

White Ilalian 

2.2. Tonda musona 

3.1. Rijnsburger 2 

Dcnsity 2 

Gialla di Rijnsburgo 2 

3.2. ]{ijnsburgcr 3 

Dcnsity 3 

Gialla di Rijnsburgo 3 

3.3. Rijnsburger 4 

Densily 4 

Gialla di Rijnsburgo 4 

3.4. Rijnsburger 5 

Dcnsity 5 

Gialla di Rijnsburgo 5 

35. Rijnsburger 6 

Dcnsity 6 

Gialla di Rijnsburgo 6 

Nr L 348/5 
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01. ALUUM CEPA L. 

4. Zillauer Gelbe 

390D0639/S 
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2 

3.6. Rijnsburger 7 

Dcnsity 7 

Gialla di Rijnsburgo 7 

3.7. Heldis 

Ziuauer Gdbe 

GCant dt Zittau 

Gialla di Zillau 

Giant Zittau 

Zittau 

Zillauer 

Zillaucr K"'mpc 

12.12.90 
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02. ALLIUM PORRUM L. 

5. Blauwgroene Winler 

6. Carenian 

7. De Gennevilliers 

8. D'hiver 

390D()(i39/S 
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2 

Y ales Empire 

Blauwgrocnc Winler 

Alaska 

lllaugrUner Winler 

Liberlas 

6.1. Carenian 2 

Carenian Krempc 2 

Monstrueux de Carcntan 2 

Mostruoso di Careutan 2 

Verde de Carenian 2 

6.2. Carenian 3 

7.1. 

Carcntan Krempc 3 

Monstrucux d~; Careutan 3 

Mostruoso di Carenian 3 

\'crdc dc Carenian 3 

De Gcnncvillicrs 2 

Genmwillicrs 2 

Gros vert d'hi\'e.r dc Hu y 2 

Lang!.! Wimerprci ~·an VIaanderen 2 

Long d'hi,·er des Handres 2 

7.2. Ile ·Gcnne,·illiers 3 

Gcnncvillicrs 3 

Gros verl d'hiver dc :JJuy 3 

Lange Winlcrprci ""n ~~Jaandcrcn 3 

llmg d'hh·er des Bandres 3 

7.3. D'/\njou 

7.4. Splendid 

8.1. D'hivcr 2 

!Ju llouchel 2 

Geanl d'hivcr 2 

Nr L 348/7 
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02. ALUUM PORRUM L. 

9. Di Liegi 

10. Gros Iong d'ete 

390D0639/S 

Europeiska gemcnskapcrnas officiella tidning 

2 

Gigantc dc im·icrno 2 

Gigante d'invemo 2 

Giant Winter 2 

Groene Winterprei 2 

Lungo d'in\'ttno 2 

Siegfried 2 

S. Silverstro 2 

Wintcrreuzcn 2 

Wintcrricsen 2 

Yatcs Empire 

8.2. D"hivcr 3 

Di Liegi 

Du llouchct 3 

Geant d"hh·cr 3 

Giganie de invicrno 3 

Gigantc d'inve.mo 3 

Giant Wintcr 3 

Groene Winterprei 3 

Lungo d"invcmo 3 

Siegfricd 3 

S. SiJ,·erstro 3 

Wintcrre.uzcn 3 

Wintcrriesen 2 

Dc Lic.gc 

Lie ge 

Van Luik 

10.1. Gros Iong d'ete 2 

Fransc Zomcr 2 

FrUher Sommer 2 

Gros du Midi 2 

Gros Jong du Mi<li 2 

Grucso largo dc verano 2 

Largo dc Niza 2 

l.<>ng dc Nice 2 

12.12.90 
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02. ALUUM PORRUM L. 

11. Herfstreuzen 

12. Musselburgh 

13. Zwitserse Reuzen 

39000639/S 
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2 

Ekkehard 

3 

10.2. Gros Iong d'ele 3 

Ekkehard 

Franse Zomer 3 

Fruher Sommer 3 

Gros du Midi 3 

Gros Iong du Midi 3 

Grucso largo de verano 3 

Kil im a 

Largo dc Niza 3 

Long dc Nice 3 

10.3. Paneho 

10.4. Al ila 

11.1. Herfzlrcuzcn 2 

Aulumn Gianl 2 

Autumn Mammoth 2 

Gigantc dc otofto 2 

Hcrbslriesen 3 

11.2. l·krfzlrcuzcn 3 

Autumn Giant 3 

Aulumn Mammolh 3 

Gigaole dc oloiio 3 

llcrbstricscn 3 

11.3. l\arly Markel 

Mussc.lburgh 

i\mcrican llag 

Gianl Mussclburg 

Zwitsersc Rcuztn 

Bluvctia 

Gigantt Sui7.0 

Swiss Giant 

Nr L 348/9 



390D0639/S 
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04.1. APIUM GRA VEOLENS L. 

2 3 

14. Golden Self Blancbing 14.1. Goldc.n Self Blancbing 2 

Don~ Cbemin 2 

Gc.,·ulde Chemin 2 

Giganie doralo 2 

Golden Dclroil 

CJOldgclber 2 

Gouldgele Zellblekende 2 

Gul selvblegende 2 

l'lcin blanc dore Cbemin 2 

Tall gotden self blancbing 2 

14.2. Golden Self Blancbing 3 

Don: Cbcmin 3 

Gcvulde Cbcmin 3 

Giganie doralo 3 

Goldgelber 3 

Goudgele Zelfblekendc 3 

Gul sch·blegcndc 3 

l'lcin blanc dore Cbemin 3 

Tall golden self blancbing 3 

14.3. Golden Self Blancbing 4 

Don\ Cbemin 4 

Gc.vulde Chemin 4 

Giganie doralo 4 

Goldgelber,4; 

Goudgde Zellblekende 4 

Gul selvblogcnde 4 

l'lcin blanc dorc Cbemin 4 

Tall goldcn. sdf: blancbing 4 

14.4. I~u.."j.:.:~ 

15. Plein blanc dore Barbier l'lein blanc:·d6r6-llarbier 

Dorado · Ilatbier 

lJora1o·· Ua.bier 

Dorc llarnicr 
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04.2. APIUM GRA VEOLENS L. 

2 

16. Albaster 16.1. Albaster 2 

Alabaster 2 

16.2. Albaster 3 

Alabaster 3 
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06. BETA VULGARIS L.VAR. VULGAIUS 

2 3 

17. Blonde a carde blancbe 17.1. Blonde å carde blanche 2 

Amarilla dc Lyon 2 

Bionda a costa argcntata 2 

Bionda di Lionc 2 

Blonde de Lyon 2 

Blonde met Witte Stccl 2 

Gcle Witribbige 2 

Lyon 2 

17.2. Blonde å carde blanche 3 

Amarilla de l.yon 3 

Bionda a costa argentata 3 

llionda di Lionc 3 

Blonde de Lyon 3 

Blonde met Witte Stcel 3 

Gcle Witribbigc 3 

Lyon 3 

18. Vene a carde blancbe IS.J. V ert c a card c blanchc 2 

Donkergrocne Gladde Witribbige 2 

Gron2 

l.arge ribbcd dark green 2 

Silver or Seakak 2 

Solvhede glat bredbladet 2 

Verde a rosta bianca 2 

Verdc a costa Jarga ragucntata 2 

Verde de pcnca blanc'<~ 2 

White silver 2 

Zilvcr 2 

18.2. Vcrte a carde blanche 3 

IJonkergrocne Gladde Witribbige 3 

Gron 3 

!.arge ribbcd dark green 3 

Sih·er or Seakak 3 

S.>lvbcdc glat bredbladet 3 



12.12.90 

06. BETA VULGARIS L.VAR. VULGAR!S 

19. Verte frisee å carde blanche 

3'JOD0639/S 
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2 

Vcrdc a costa bianca 3 

Vcrde a costa ]arga argcntata 3 

Vcrdc dc pcnca blanca 3 

White silver 3 

Zilvcr 3 

18.3. Adriatica 

V~.:rk frisC~ a cardc blanchc 

Donkcrgrocne Gckrulde Witribbigc 

Fordhook Giant 

Krauscr Silber 

Suisse 

Nr L 348/13 
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Nr L 348/14 Europeiska gcmenskapcrnas officiella tidning 12.12.90 

07. BETA VULGARIS L. VAR. VULGAIUS CONDITI\'A ALEF. 

2 3 

20. Boltardy 20.1. Bollardy 

Rouge noir rondc llollardy 

20.2. Heatnick 

20.3. Hubigala 

20.4. Boston 

21. Detroit 21.1. Detroit 2 

lk Dc.troit amCiior~e 2 

Detroit dark red 2 

Globe 2 

Globo rojo 2 

Good for All 2 

Kogcl 2 

Mode! Red Glohc 2 

Noirc rondc håti\·c 2 

!'alla rossa 2 

l'crfcct 2 

Pcrfoctcd Detroit 2 

Rote Kugel 2 

Rouge de Detroit amcliorce 2 

Tonda a globo 2 

Zwarte Rode Honde Globe 2 

21.2. Detroit 3 

De Detroit amcliorec 3 

llotroit dark red 3 

Globe 3 

Globo rojo 3 

Good ror All 3 

Kogcl 3 

Mode! Hed Globc 3 

Noirc rondc hätive 3 

!'alla rossa 3 

l'crfcx:t 3 
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07. BETA VULGAR!S L. VAR. VULGAR!S CONDff!VA ALEF. 

2 

l'erfected Detroit 3 

R01e Kugel 3 

Rouge de Detroit arntiliorce 3 

Tonda a globo 3 

/.war!< Rode Ronde Glohe 3 

21.3. Detroit 4 

Dc Detroit arnelioree 4 

Detroit dark red 4 

Globe 4 

Globo rojo 4 

Good !or i\114 

Kogel 4 

Mode! Hed Globc 4 

Noir ronde håtin~ 4 

!'alla rossa 4 

l'erfect 4 

l'erfcctcd Detroit 4 

Hote Kugel 4 

nougc de Detroit arnelioree 4 

Tonda a globo 4 

Zwarte Hodc Ronde Glohe 4 

21.4. Detroit 5 

De Detroit arnelioree s 
Detroit dark red S 

Glohc 5 

Gloho rojo 5 

Good for All 5 

Kogcl S 

Mode! Red Glohc 5 

Noire rondc hath·e 5 

!'alla rossa S 

l'crfect 5 

l'crfectcd Detroit 5 

l{ole Kugel 5 

Nr L 348/15 
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07. BETA VULGARIS L. VAR. VULGARIS CONDrriVA ALEF. 

2 

Rou!!l!- dc Detroit amCiiorCc 5 

Tonda a globo 5 

Zwarte Rodc Ronde Globe 5 

21.5. Detroit 6 

Dc Detroit amcliorce 6 

Detroit dark red 6 

Globe 6 

Globo rojo 6 

Good for t\11 (J 

Kogel 6 

Mode! Red Glohc 6 

Noirc rondc hfitive 6 

Palla rossa 6 

Perfeet 6 

l'erfccted Detroit 6 

Rote Kugcl 6 

Rouge dc Detroit amC.JiorCc 6 

Tonda a gloho 6 

Zwarte Rodc Ronde Globe 6 

21.6. Detroit 7 

Dc Dctroil amClioree 7 

Detroit dark red 7 

Globc 7 

Gloho rojo 7 

Good for All 7 

Kogcl 7 

Mode) Red Glohe 7 

Noirc ronde håti\·e 7 

Palla rossa 7 

Pcrf~.:ct 7 

l'crfcctcd Detroit 7 

Rote Kugcl 7 

Rouge de Detroit amelioree 7 

Tonda a globo 7 

i'.warte Rode Ronde Glohe 7 

12.12.90 
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07. BETA Vl!LGAR!S L. VAR. VU!.GAR!S CONDITlYA ALEF. 

2 

22. Plate d'Egypte D'Egypte 
Egiuo roigliorala 

D'ligyplc 

Aplastada dc Egipto 

i\gyptischc I'Jaurunde 

Egino miglinrata 

Egyptian Turnip Rooted 

Egyptischc I'Jatrondc 

Noirc d'J~gyptc 

Paonazza d'Egitto 

Nr L 348/17 
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09. BRASSICA OLERACEA L. CON\' Al{. BOTRYTIS tL.) ALEF. V;\R. BOTRYTIS L. 

2 3 

23. Alpha 23.1. Alpha 2 

Ve r allo 

23.2. Alpha 3 

Raquct 

23.3. Alpha 4 

Alpha bcgum 

Jlurato 

23.4. Alpha S 

Eureka 

23.5. Alpha 6 

23.6. 1\lpha 7 

24. Angers N:o 5 Angcrs N:o S 

Angcrs Extra Late 

i\ngers Late l'dtham 

Extra-tardir d'Angers 

b.xtratardia dc Anger~ 

25. Erfurter Palla di neve Erfurtcr 
(katso: 30. Palla di neve) 

Bola de nicvc X 

lloule de neige 

Early Dwarf Erfurt 

Early Snowball X 

J;rfurt 

Erfurler Z\\•t:rg 

Erfurt maraiclu:r 

Erfurt nain tres hatif 

Nain d'Erfurt 

Nain hiitif d'Erfurt maraleher 

Palla di ncvc 

Palla di ncvc X 

Snowball X 

Suprim a.'\ 

26. Erfurt 14 brfurt 14 

Matra 
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09. BRASSICA OLERACEA L. CONVJ\R. BOTRYTIS (L.J J\LEF. VAR BOTRYTIS L. 

2 

27. Hora Blanca 

28. Herfstreuzen 

Geant de Naples lardif 

29. Mechelse 

57 321232Q LIITE Pri. 

Flora Blanca 

Aulumn Glory 

28.1. lkrfslreuzcn 2 

Autumn Giant 2 

GCant d'automnc 2 

Gigaute de otofio 2 

l krbstriesen 2 

Kibo gigaute 

2S.2. llcrfstrcuzen 3 

Autumn Giant 3 

Gtant d'automnc 3 

Giganie de oloiio 3 

1-Icrbsteit:sen 3 

28.3. Gealll de Naplcs lardif 

Fc.bruary 

Gigante dc Napoles tardia 

Giganie de Napolcs Veitch 

Giganie di Napoli lardi"o 

Napolclano fcbbrarcsc 

28.4. Hcrfslrcuzcn 4 

29.1. 

1\utumn Giant 4 

G-tant d'automnc 4 

Gigank de otoiio 4 

llcrbstricscn 4 

Mcchc.hc 2 

M:dines 2 

Mcdwlncr 2 

Prccoce di Malincs · 2 

29.2. Mcchclsc 3 

M:dinc•s 3 

Medtelner 3 

Prc.coce di Maline.s 3 

Nr L 348/19 
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Nr L 348120 Europeiska gcmcnskapcrnas officiella tidning 

09. BRASSICA OLERACEA L. CONVAR BOTRYTIS (L.) ;\I.EF. \",\1{. BO'l'R\TIS L. 

30. Palla di neve 
(katso: 25. Erfurter) 

31. Toscano precoce 

32. Walcheren Winter 

2 3 

29.3. Mcchclse 4 

31.1. 

31.2. 

32.1. 

32.2. 

32.3. 

32.4. 

32.5. 

32.6. 

32.7. 

Malincs 4 

Mcchclner 4 

Prccocc di Malincs 4 

l)cccoce di Toscana 2 

Toscano precoce 2 

Ottobrino 2 

l'recocc di Tosc.ana 2 

Toscano prccocc 3 

Ottohrino 3 

Prcrocc di 'l'o."'c<ana 3 

Walchcrcn Wintcr 2 

Walchcrcn Wintcr 3 

Armado abril 

Marchpast 

Wakhcrcn Wintcr 4 

Walchcren Winter 5 

Armado mayo 

Walc.hcren Wintcr 6 

Walchercn Winter 7 

Walchcrcn \Vinter S 

Maystar 

32.8. Walchcren Wintcr 9 

32.9. ,\rmado Clio 

32.lll. ;\rminda 

32.11. ,\rmaclo Tarclo 

12.12.90 
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390])0639/S 

12.12.90 Europeiska gcmcnskapcmas officiella tidning 

lZ. ORASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAI'ITATA (1..) ALEF. VAR. SAit\Uilr\ J.. 

2 

33. Dauerwirsing 

34. De Pontoise 

35. Piacentino 

36. Roi de l"hiver 

I>aucrwirsing 

l.angcdijk<r llcwaargdc 

Tardif dc Langedijk 

34.1. Dc l'ontoisc 2 

Hlaugruncr Winter 2 

January King 2 

34.2. Ile l'ontoisc 3 

lllaugruncr Wintcr 3 

January King 3 

l'iaccntiuo 

Di CasteJnuovo in\'ernak 

Di Piac.enza 

Di Piac.enza in,·crnalc 

36.1. J(oi dc l"hi\'cr 2 

Monarch 2 

Principc d'in\'t:rno 2 

Re d'inverno tardivo 2 

WintcrfUrst 2 

Wintcrkoning 2 

36.2. Roi dc l"hivcr 3 

Monarcll 3 

l1rincipc d'in\'Crno 3 

Re d'in\'l."rno tanli\'o 3 

Wintcrftirst 3 

Wintcrkoning 3 

36.3. J(oi dc l'hh·er 4 

Monarch 4 

Pridpe d'in\'ctno 4 

J(c d'invorno lardi\'O 4 

Wintcrftirst 4 

Wintcrkoning 4 

Nr L 348/21 
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Nr L 348/22 Europeiska gemcnskapcrnas officiella tidning 12.12.90 

12. BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAPITATA (l .. ) ALEF. VAR. SABAUllA L. 

2 

37. Vertus 37.1. Vcrtus 2 

lli vettus 2 

Gros des Vertus 2 

Grosso di Vettus 2 

Grott: Late Grot:ne 2 

Koning van Vertus 2 

l(oi des Venus 2 

Tardivo dollc virtu 2 

Virtudes 2 

37.2. Venus 3 

Di vcrtus 3 

Gros des Vcrtus 3 

Grosso di Vertus 3 

Grotc Late Groene 3 

Koning \'an \'crtus 3 

Roi des Vcrtus 3 

Tardiva dcllc virtiJ 3 

\'irtudes 3 

37.3. Venus 4 

!Ji vcrtus 4 

Gros des Vcrtus 4 

Grosso di Vcrtus 4 

Grotc Late Grm:ne 4 

Koning van Vertus 4 

Roi des Vertus 4 

Tardh·o dcllc virtiJ 4 

Virtudcs 4 

37.4. \'ertus 5 

Di vc.rtus S 

Gros des \'ertus 5 

Grasso di \'crtus 5 

Grate Late Groene 5 

Koning \"an \'crtus 5 
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12. BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAPITA TA (L.) ALEF. VAR. SABAUllA L 

38. Vorbote 

Roi des Vcrtus 5 

Tardivo dellc virtu 5 

Virtudcs 5 

38.1. VorllOtc 2 

Vrocge Groene Spitse 2 

38.2. Vorbotc 3 

Vroegc Groene Spitse 3 

Nr L 348123 

3 
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Nr L 348124 Europeiska gcmcnskapcmas officiella tidning 

13. ORASSlCA OLERACEA L. CONVAR. Cr\l'ITATA (L.) ALI\F. VAR. AI.IIA DC. 

2 

39. Antager hochstrunkig Amager hpj gwn 

40. Antager Koristrank 

41. Bacalan de Rennes 

42. Bacalan grande 

43. Bacalan hätif 

44. Brunswijker 

45. Gouden Akker 

/\mager hoc.hstrunkig 

Amager hoj 

/\mager Kortstronk 

Am a ger 

1\mag~r 1\urz.strunkig 

Amagt!r lav 

Dcensc Kortpool 

Testa di Pic1ra 

Bac.alan dc i(ennes 

Extra-hatif dc l{cnnes 

llacalan grande 

Ile Saint-llri<uc tardif 

llacalan hatif 

HacaJan temprana 

Dc Saint-llrieuc h!itif 

Brunswijkcr 

Il"• ton 

llraunscbwciger 

Brunswie k 

lJrunswigcr 

Dc Boston 

Dc llrunswick 

Early Drumhcad 

Early Flat Dutch 

Goudcn /\kkcr 

/\cre d'or 

Alpha 

Campo d'oro 

llithmarschcr Friliter 

l >itlunarschcr Trcib 

12.12.90 
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13. BRASSICA. OLERACEA L. CONVAR CAI'ITATA (L.) ALEF. VAR. ALBA DC. 

2 

46. K0benhavns Torve 

3 

Dithmarchcr Forcing 

Ecrstc Oogsl 

Gold<n Acrc 

!une Gianl 

Juni l{icscn 

ltrccociss.imo primo di tutti 

l,rimo 

Tidlig Ditmarsker 

46.1. 

46.2. 

46.3. 

K'\bcnhavns Torn~ 2 

Uonanza 2 

Cupenhagen Markel 2 

Copcnbagcn markel early 2 

Cupenhagen markel se, 2 

Kor>cnhagencr Mark! 2 

Marcile dc Coponhague 2 

Morcado dc Copcnhaguc 2 

Morcato di Copenbagen 2 

Toflcgaard 2 

K{lbcnhavns Torve 3 

Bonauza 3 

Copcnhagen Marl;et 3 

Copenbagcn markel carly 3 

Copcnhagcn markel Sl> 3 

Kopenbagcncr Markt 3 

March.: dc Copcnhaguc 3 

Mcrc<1do dc Copcnbague 3 

Mercato di Copcnhagcn 3 

Toflcgaard 3 

Kr>benbavns Torve 4 

Bonanza 4 

Copcnhagcn Markel 4 

Copcnbagcn markel carly 4 

Copcnhagcn markel 86 4 

Kor>cnhagencr Mark! 4 

Nr L 348/25 
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Nr L 348!26 Europeiska gcmcnskapernas officiella tidning 

13. BRASSICA OLERACEA L. CONVAR CAI'ITATA (L.) ALEF. VAlt AUlA DC. 

471 Langedijke~ Bewaar 

48. Langedijker Late Herfstwitto 

49 .. Langedijker 
Vroege Herfstwitte 

50. Langedijker Vroege Witte 

2 3 

Marchc de Copcnhaguc 4 

Mcrcado dc Copcnhaguc 4 

Mcrcato di Copcnhagcn 4 

Toftcgaard 4 

46.4. Biro 

Langcdijkcr Bcwaar 

!>.:ense Wittc llewaar 

Holland Wintcr E 40 

llolland Winta E 50 

lloll:uHI Wintcr White Extra Late 

Langcdijk 4 

Langcdijkc.r dc. invicrno 

Langcdijkcr Dauer 

Langcdijkcr Vinter 

Tardif dc Langedijk 

Langcdijkcr Late llcrfstwiuc 

llolland Late Wintcr 

Langedijk 3 

I .angcdijkcr otoöo tardio 

l.angcdijl;er später llcrbst 

Mcrvcillc d'Octobrc 

l.angcdijkcr Vrocgc lkrfstwitte 

Ditilmarscher Middclvrocge 

flcrfstglorie 

Mcrvcillc dc Scptcmhrc 

l.angcdijk 2 

l.angcdijkcr otofio ttmprano 

l<tngedijkcr friiber llcrhst 

50.1. l .angcdijl;cr Vrocge Witte 2 

Langcdijk l 2 

Langcdijkcr extra temprana 2 

Langcdijker Fruher 2 

12.12.90 



3901)0639/S 
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13. BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAPITATA (L.) Al.EF. \'AR ALBA DC. 

2 

51. Roem van Enkhuizen 

52. Langedijker Bewaar 

50.2. Langrdijker Vroege Wittc 3 

Langcdijk l 3 

Langedijker extra temprano 3 

l .angcdijker FrUher 3 

51.1. !(orm van Enkhuizen 2 

D'Oianda a gam ho corto 2 

Enkhuizen Glory 2 

Gloiro d'Enkhuizen 2 

Gloria d~ Enkhuizcn 2 

Gloria di Enkhuizcn 2 

Ruhm von Enkhuizen 2 

51.2. Rocm van Enkhuizen 3 

D'Oianda a gam bo corto 3 

Enkhuizcn Glory 3 

Gloire d'Enkhuizen 3 

Gloria dc Enkhuizen 3 

Gloria di Enkhuizcn 3 

l(uhm \'OD Enkhuizen 3 

52.1. Langcdijkcr Bewaar 2 

Rojo tardlo dc l.angcdijk 2 

Rosso di l.angcdijk 2 

!.angcdijkcr Daucr 2 

l.angedijk Red Late 2 

Rosso d'Oianda invcmak 2 

Rouge tardif de l.angcdijk 2 

52.2. Langedijker Bewaar 3 

Rojo tardio de Langcdijk 3 

Rosso di Langedijk 3 

Langedijkcr Daucr 3 

J.angedijk Red Late 3 

!(osso d'Oianda in,·crnalc 3 

Rouge tardir de Langcldijk 3 

Nr L 348/27 
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14. BRASSICA OLERACEA L. CONVAR. CAI'ITATr\ IL.) ALEF. VAR. IWBRA DC. 

2 

53. Langedijker Herfst 

54. Negerkop Cabe?.a dc Negro 

Cabeza de Negro 

Langedijkcr Hcrfst 

!J'Oianda autunnale 

Langcdijk d'automnc 

Langcdijk !(cd Me.dium 

l.angcdijker Herbst 

Langcdijk Red Autumn 

:'4.1. Cabc7.a negra 2 

l(cd Drumhcad 

l(oodkop 

Testa ncra 2 

TCk noire 2 

54.2. Cabc7.a ncgra 3 

Kissendrup 

Red Drumhead 3 

Tesla ncra 3 

TCtc noirc 3 

12.12.90 
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12.12.90 Europeiska gcmcnskapcrnas officiella tidning 

17. BRASSICA RAPA L. VAR. RAI'A 

2 

55. Blanc globe a collet violct Early Purplc Top Giobe Blanc globc å mllct viokt 

Illaneo giobe cuello vialeta 

Blanco redondo cue llo rojo 

l'urplc Top White Giobc 

Tonda a cuJJcuo viola 

\"citch's !(cd Giobc 

White globc purpk top 

Nr L 348/29 

3 
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18. CAPSICUM ANNUUM L. 

56. Morr6n de conserva 

Daniel 

57. Quadrato d'Asli rosso 

58. Yolo Wonder 

3901)0639/S 
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2 

'i6.l. Morr6n dc COnSCC\'a 2 

'i6.2. Morr6n de conscr\'a 3 

56.3. Morr6n de conscr\'a 4 

Quadrato d"J\sti rosso 

Carmagnola rosso 

Grosso qua.drato rosso 

Mammouth rosso di Vog.hcra 

Yolo Wondcr 

Yolo Wondcr J\ 

Yolo Wonder Il 

Yolo Wonder (T.M.R.) 

12.12.90 



3'10))0639/S 

12.12.90 Europeiska gcmcnskapcrnas officiella tidning Nr L 348/31 

19. CICHORIUM EI\'DIVIA L. 

2 3 

59. Nummer Vijf Hatavia ameliore~ 59.1. Nummer Vijf 2 

Bata\'ia amCiiortc 

tJatavia maraichCre 

Batavian Broad t,cavcd 

Bata\'ian Grcc.n 

Bionda foglic di lattuga 

Bubikopf 2 

Grosse boucJCc 2 

No 52 

Zomcrkrop 2 

59.2. Nummer Vijf 3 

Bubikopf 3 

Grosse. lxluciCc 3 

No 53 

Zomcrkrop 3 



Nr L 348/32 

23. CUCUMIS MELO L. 

60. Jaune Canari 

3<JOD0ö39/S 
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2 

Amarillo canario 60.1. 

Tcndral amarillo (i(J.2. 

Jaum:. Canari 2 

Amarillo canario 

Amarillo c.anario 

Giallo Canaria 2 

Giallo da invcrno 2 

Jaune Canaria 2 

Janne d'or d'Espagne 2 

Napoh:tano giallo 2 

Jaunt; Canari 3 

/\mariJJo semitardia 

Giallo Canaria 3 

Giallo da in\'t:.rno 3 

Jaune Canaria 3 

Jaunc d'or d'Espagne 

Napolctano giallo 3 

Rugoso di Consenza giallo 

Ti:-ndral Arnarillo 

12.12.90 



12.12.90 

24.1. CUCUMIS SATIVUS L. 

61. Chinesische Schlangen 

62. Delikatesse 

24.2. CUCUMIS SATIVUS L. 

63. De Vorgebirg 

3'.10])063()/S 

Europeiska gcmcnskapcrnas officiella tidning 

2 

Chinesischc Schlangcn 

Chim:sc Long Grt:en 

Chin(.:S~ Slangt'n 

Ddla Cina 

Kim:sisk Slange 

Largo n:rdc d<.: China 

Lungo cklla Cina 

s~rpcntc cintsc 

\'at Iong d~ Chine 

\'ert Iong TorpCdo 

n.:Jikat~B 

Iklicawssc 

IklicatL·zza 

J)dikatt:ssc 

Ideal 

lk \'orgt:birg 

Cono Picc:.olo di \'orgt:birge 

Dt:Ua H.t'u;ulia 

Fin de \'cnlo 

Rhinish Pickling 

W1insk Drut.: 

\'cnlo 

\'Lulo PickJing 

\'l)fgl'birgstrauben 

Nr L 348/33 



Nr L 348134 

26. CUCURBITA l'EPO L. 

64. Black Beauty 

65. Long Green Bush 

66. Long White Bush 

390!)0639/S 

Europeiska gcmcnskapcrnas officiella tidning 

White llush Solccted 

Black Beauty 

Nano ,·crd~.:. di Milano 

N<ro di Milano 

Svizzcro 

Vcrdc de Milån 

fi).l. I .on g Green Bush 2 

Green Bush 2 

Gron Busk 2 

65.2. Long Green llush 3 

Green Bush 3 

Gron Busk 3 

6).3. Long Green Bush 4 

Green Bush 4 

Gn>n Ilusk 4 

66.1. Long White Bush 2 

Blanche non courcusc '2 

Jllanchc dc \ "irginie 2 

Blanco de Virginia 2 

Virginia 2 

66.2. Long White Bush 3 

Blanche non courcuse 3 

Blanche de Virginie 3 

Blanco dc Virginia 3 

\'irginia 3 

12.12.90 



12.12.90 

28.1. DAUCUS CAROTA L. 

67. Amsterdam 
(katsa: 71. D'Amsterdam a for
cer) 

68. Berlikumer 

58 321232Q LIITE Pri. 

390])0()39/S 

Europeiska gcmcnskapcrnas officiella tidning 

2 3 

67 .l. /\m stordam 2 

i\mstcrdam flak 2 

i\mstcrdam de forzar 2 

i\mstcrdam Finger 2 

Amsterdam Forcing 2 

Amsterdamer Trcib 2 

i\mstl!rdammcr 2 

Amsterdamsc Bak 2 

D'i\msterdam 2 

IJ'i\.msh:rdam a foreec 2 

First Pull 2 

6 7 .2. Amsterdam 3 

bS.l. 

J\mstcrdam Bak 3 

t\mstcrdam d~: forzar 3 

i\.mstcrdam Finger 3 

,\mstcrdam Forcing 3 

1\mstcrdamcr Trdb 3 

Amstcrdamm~:r 3 

t\mstcrdamsc Bak 3 

IJ'i\mstcrdam 3 

J)'J\mstcrdam a foreec 3 

Firstl'ull 3 

lkrlikumcr 2 

1\mag~:r 2 

lkrlicum 2 

fk lkrlkum 2 

D~.:. Frisc 2 

F~onia 2 

Lange rote stumpfe ohnc I It.rz 2 

J.onguc de llerlicum 2 

Lunga rossa ottusa 2 

Rode Lange Stomrc hlltdcr Hart 2 

l{ouge Jonguc obtus~; sans acur 2 

\\:nus 2 

Nr L 348/35 
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28.1. DAUCUS CAROTA L. 
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2 

68.2. lkrlikume.r 3 

Amagcr 3 

lkrlicum 3 

Uc Berlicum 3 

Dc Frise 3 

Fconia 3 

Lange rote stumpfe ohne Herz 3 

Longuc de llerlicum 3 

I .unga rossa ottusa } 

Ro(k Lange Stompc Zonder Hart 3 

Rouge Jongu\."! obtusc sans C(eur 3 

\'<.:nus 3 

G8.3. Berlikumer 4 

/\mager 4 

Bcrlicum 4 

De lkrlicum 4 

f)( Frist.~ 4 

F~onia 4 

Lang~.:. rote sturnpfc ohnc He.rz 4 

Lougu~.: d~: lkrlicum 4 

Lunga rossa ottusa 4 

Rocle Lang L'- Stompc Zonder l lart 4 

Rouge longu~: obtusc sans C.(cur 4 

\\:nus 4 

GS.4. Bcrlil~umer 5 

/\mager 5 

llcrlicum 5 

Dl.'. lkrlicum 5 

Dc Frisc S 

Ft:onia 5 

Lange rote stumpfc ohnc I-krz 5 

I.onguc dc Bcrlicum 5 

Lunga rossa ottusa 5 

Hodt: Lang...: Stompc Zond~.:r Hart 5 

l{ouge longuc obtusc sans co:ur 5 

Venus 5 

12.12.90 
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28.1. DAUCUS CAROTA L. 

69. Chantenay 
(katso: 70. Chantenay a cceur 

rouge; 77. Royal Chantenay) 

3901)0639/S 

Europeiska gcmcnskapcrnas officiella tidning 

2 

68.5. lkrlikumcr G 

Amagcr 6 

lkrlicum 6 

!k llcr!icum 6 

Dc Frise 6 

Fconia 6 

Lange rote. stumpfe olme I-krz 6 

J.ongue de Berlicum 6 

Lunga rossa oHusa 6 

!(ode Lange Stompe Zonder l-lart 6 

Rnugc longut obtusc sans c<cur 6 

Yenus 6 

69. L Chantl'nay 

lkmi-Jonguc d~:. Chant~,;nay 

l ,on don Torn:. 

Mezza lunga di Chantenay 

69.2. Chantl'nay a ccl·ur rouge 2 

Chanttmay dc coraz6n rojo 2 

Chantenay Modd !(ed Cored 2 

Chantenay J(cd cored 2 

Ikmi-Jonguc d~.: Chantenay a cccur rouge 2 

J·,arly Markd Jlorn 2 

J(ed lntermediate Strump Rotlied 2 

l{otiH:rz 2 

69.3. Royal Chantenay 2 

Chantcnay royal 2 

69.4. ChaniL'Oay a ({CU( rouge 3 

C:hantenay dt cora,fm rojo 3 

Chant\.may Modd Hed Corl:d 3 

Chante.nay Red Cor~d 3 

Ikmi-longw.: de Chantcnay a C(CUf rouge 3 

Early Markel Horn 3 

Red lntcrmediatc Stump Rooted 3 

Rotherz 3 

Nr L 348/37 
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28.1. DAUCUS CAROTA L. 

70. Chantenay a creur rouge 
(katso: 69. Chantenay; 
77. Royal Chantenay) 

71. D'Arnsterdam a forcer 
(katsa: 67. Amsterdam) 

72. Danvers 

73. De Colmar 
(katso: 74. De Colmar a ca:ur 
rouge) 

74. De Colmar a creur rouge 
(katsa: 73. De Colmar) 

390))0639/S 

Europeiska gcmenskaperna; officiella tidning 12.12.90 

2 3 

69.5. 1\oyal Chantenay 3 

Chantcnay royal 3 

li'J.G. Chancoro 

b9.7. I.ongidor 

Danvers 

Dan ro 

Danvers llalf Long 

74.1. n.:. Colmar å cccur rouge 2 

Aulumn King 2 

IJ~ Fl.akkee 2 

Flakkcc 2 

Flakkccr 2 

Flakkcsc 2 

Gigantc ro.ssa 2 

Norfolk Giant 2 

l(otc Ricscn 2 

74.2. J k Colmar a C(CUT rouge 2 

Autumn King 3 

Dc Flakkcc 3 

Flakkcc 3 

Flakkcer 3 

Flakkes~ 3 

Gigante rossa 3 

Norfolk Giant 3 

Rote Ricscn 3 

74.3. l(cgol 



12.12.90 

28.1. DAUCUS CAROTA L. 

75. Nantaise amelioree 

390D063'1/S 

Europeiska gcmcnskapcrn;~s officiella tidning 

2 

7).1. Nantais~ amClior~c. 2 

D\!mi-Jonguc Nantaise amCiioree 2 

Farly Nantcs 2 

Halllange Nantaisc Vcrhcterde 2 

Mtr..t:a lunga nantes~ 2 

Nantaise 2 

Nantt:s 2 

Nantes clodia 2 

Nant~sa 2 

Nantl..'sc 2 

Nantcsc di Chioggia 2 

Nantcse migliorata 2 

N:mtes S. Michelo 2 

Scarlet Nantes 2 

Strong top 2 

75.2. Nantaisc amCiiort':e 3 

D.,;mi-Jonguc Nantaise amC.JiorCe 3 

brly Nantes 3 

llalflangc Nantaise Verbctcrde 3 

Mezza lunga nanh:sc 3 

Nantaisc 3 

N:mtcs 3 

Nantes clodia 3 

Nantesa 3 

Nantcse 3 

Nantcse di Chioggia J 

Nantt:SI..' migliorat<t 3 

Nantes S. Michcle 3 

Scarlet Nantes 3 

Strongtop 3 

7S.3. Nantaise amdion:e 4 

Dcmi-longuc Nantaisc ame.JiorCc 4 

J:arly Nantcs 4 

l Jall1angc Nantaisc \icrhetcrdc 4 

Nr L 348/39 
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28.1. DAUCUS CAROTA L. 
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2 

MeZ"La lunga nantcse 4 

Nantais~ 4 

Nantes 4 

Nanks clodia 4 

Nanksa 4 

Nantcse 4 

Nanksc di Chioggia 4 

Nantesc migliorata 4 

Nantcs S. Michele 4 

Scarkt Nantes 4 

Strongtop 4 

75.4. Nantaisl:- amCliorCt- 5 

D~.:mi-longuc Nantaise amCiiorCe 5 

Early Nanh.:s 5 

llal1langl: Nantaisc. \'t.:rbdcrdc 5 

Mczza lunga nantese 5 

Nantaise 5 

Nantes 5 

Nantts clodia ) 

Nanlt.sa 5 

Nantese 5 

Nantcs~: di Chioggia 5 

Nantes~:. migliorata 5 

Nantcs S. Michole 5 

Scarlet Nantcs 5 

Strong top 5 

7).5. Nantaisc. amClior~c (J 

Dcmi-longu~: Nantaisc amCJior6e 6 

Farly Nantcs G 

Jlalllangc Nantaise \'crbcterdc 6 

Mczza lunga nantese 6 

Nantais~: 6 

Nantes G 

Nantcs clodia 6 

Nantcsa 6 

12.12.90 
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28.1. DAUCUS CAROTA L. 

76. Parijse Markt 

390D06J9/S 
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2 

Nantesc 6 

Nantt:sc. di Chioggia 6 

Nantcsc migliorata 6 

Nantcs S. Michek G 

Scarld Nantcs 6 

Strong tor G 

7S.6. Nantaise amCJioree 7 

Jkmi-Jonguc Nantais~ amClioree 7 

Early Nantos 7 

llalflangc Nantais~ \'t.:rhcterde 7 

M~na lunga nantes~ 7 

Nantaise 7 

Naute.s 7 

Nantcs ciadia 7 

Nantesa 7 

Nant~:se 7 

Nantcse di Chioggia 7 

Nantese migliorata 7 

Nantcs S. Michck 

Scarkt Nantes 7 

Strongtop 7 

75. 7. J\ polio 

7S.S. Cnntadinc 

75. 9. IJccora 

75.10. Carol 

75.11. Nanthya 

7<>.1. Parijse Markt 2 

harly Frcnch Frame 2 

Mncado dc Parfs 2 

M~.:rcato di Parigi 2 

Paris~,;r Markt 2 

Nr L 348/41 
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28.1. DAUCUS CAROTA L. 

77. Royal Chantenay 
(katso: 69. Chantenay; 
70. Chantenay a creur rouge) 

78. Vertou 

390D06J9/S 
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2 

76.2. 

76.3. 

76.4. 

P~lrisc.r Torn~ 2 

Pcuiser Treib 2 

Tonda di I>arigi 2 

Parijse Markt 3 

Early l'rench Frame 3 

Mercado dc Paris 3 

Mcrcato di Parigi 3 

P<lris~:r Markt 3 

P;lriSC;:f TOC\'!:- 3 

Pariser Trt-ib 3 

Tonda di Parigi 3 

l'arijsc Markt 4 

Early Frcnch Framc 4 

Mcrc.ado dc Paris 4 

Ml·-rcato di Parig.i 4 

Pariser Markt 4 

Paris~r Tot\'C 4 

Pariser Trcib 4 

Tonda di l'arigi 4 

l'arijsc Mark! 5 

Earl y Frcnch Fram~ S 

Mcrcado dc Paris 5 

Mcrcato di Parigi 5 

Pariser Markt 5 

Pariser Torvc .5 

Pariser Trcib S 

Tanda di Parigi 5 

78. Vcrlou 

J:rstling 

Vortou Halflangc Vroego 

12.12.90 
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29. FOE!\'ICILUM YULGARE MILLER 

79. Di Firenze 

390D0639/S 
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2 

Di Firt:nzc 

Dc f'loreuce 

!Je l·loreucia 

Di Bologna 

Di Parma 

Di H.omagna 

J)oux d\! 1:Jorcnc.c 

Doux Iong d~ Florcncc. 

Dulcc dt· Flon.:ncia 

Sod Floreutiner 

Nr L 348/43 
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30. LACTUCA SATIV A L. 

80. Attractie 

81. Blonde a bord rouge 

3901)0639/S 
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1\ttracti~ 

1\ttraction 

Attraktion 

Attrazionl' 

Blonde d.: Pkna 

Blonde du Chiilclct 

Borough \Vonder 

Boston blanc: 

I~runhild!: 

Sans rh·ak i grain<.: hlanchr.: 

'l'rocadno Improvl:d 

Unri\'alkd 

\Vhitt: Boston 

SJ.l. Blonde a bord rouge 2 

Hatavia a bordo rosso 2 

Hatavia amarilla de borde rojo 2 

Batada bioncia a bordo rosso 2 

Bata\'ia blonde å bord rougl' 2 

Balavia rubia dc borde rojo 2 

Balaviaans~: Roodrand 2 

Glaciale di Lubiana 2 

Grazcr Krauthäuptd 2 

leeberg 2 

Laibacher Eis 2 

81.2. Blonde a bord rouge 3 

Hatavia a bordo rosso 3 

Hatavia amarilla d~: bord~ rojo 3 

Batavia bionda a bordo rosso 3 

Hatavia blonde ;, bord rouge 3 

Bata,·ia rubia d~: borde rojo 3 

Balaviaanse Roodrand 3 

Glaci11k di Lubiana 3 

12.12.90 
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30. LACTUCA SA TIV A L. 

82. Blonde lente a monter 

3901)0639/S 
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2 

Grazcr KrauthäupteJ 3 

leeberg 3 

I ,a i bacht: r Eis 3 

SI.3. Blonde a bord rouge 4 

BataYia a bordo rosso 4 

Hatavia atnarilla dc borde rojo 4 

Hatavia hionda a lx)rclo rosso 4 

Hatavia blomk a bord rouge 4 

Hatavia rubia dc borde rojo 4 

Batav iaanst Roodrand 4 

(jJaciale di Lubiana 4 

Graza KrauthäuptL'l 4 

lcc.bcrg 4 

I ,aibaclll'r Eis 4 

N l A. Blonde ~l bord rouge 5 

82.1. 

Balavia a bordo rosso 5 

Balavia amarilla dc borde rojo 5 

Balavia bionda a bordo rosso 5 

Balavia blonde a lxHd rouge .) 

Bata\·ia ruhia ck bordl' rojo 5 

lbtaviaam.;c Hoodrand 

Glaciale di Lubiana 5 

Grazt:r Krauthäuptel 

leeberg 5 

J .aibac!H:r Eis 5 

Blondl' Jcnte a montrr 2 

Bioncia Coloss~..·o 2 

Bioncia lcnta a monwn: 2 

!Honda kntissima a montare 2 

Lenta a montarc. 2 

l .c:-nlissima a montar~ 

Romainc lcnte a mont~r 2 
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30. IACfUCA SATIVA L. 

Gloria 

83. Kagraner Sommer 

3901)0639/S 
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2 

S2.2. Blond~ kott.: ä monter 3 

Biouda Colossoo 3 

Bionda Jcnta a montarc 3 

Bionda lenlissirna a montarc 3 

I .cnta a montare 3 

I ..:nti~ima a mon t are 3 

Homaine Jcnte. ä monter 3 

82.3. Blondc lcntc ;l monter 4 

Bionda Colossco 4 

Bioncia lcnta a montart" 4 

Bionda lenlissirna a montare 4 

l.cnta a montarc 4 

LL·ntissima a montan; 4 

H.omainc Icntc a monter 4 

32.4. Blonde Jcntc. a monter 5 

Bionda Colossco 5 

Bionda Jenta a motltare 5 

Bionda lcntissima a mm11are 5 

Lcnta a montarc .5 

l..cntissima a montare 5 

Romaine k.ntc å montt:r S 

S3.1. Kagraner Sommer 2 

America 2 

1\mcrika 2 

Emilia 2 

Esli\'a di Kagran 2 

K.S. 2 

l{~gina d'cstatc 2 

SmcraJdo 2 

Staudwell 2 

Stcran 2 

i'.omerkoning 2 

12.12.90 
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30. lACfUCA SATIVA L. 

3\IOD063WS 

Europeiska gcmcnskapcrnas officiella tidning 

83.2. Kagrant:r Sommer 3 

America 3 

Amerika 3 

Emilia 3 

Esti\'a di Kagran 3 

K.S. 3 

J(e~in<t d'estatc 3 

Smeraldo 3 

Standwcll 3 

Sttran 3 

Zomcrkoning 3 

Nr L 348/47 
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31. LYCOI'ERSICON LYCOPERSICUM (L.) KARSTEN EX FARW. 

2 

S4. San Marzano Campana 

85. S. Marzano giganie 

84.1. Sdn Marzano 2 

S. Marz~no 2 

S. Marzano lampadina 2 

S. Marzano Vesu,·io '2 

S4.2. San Morzano 3 

S. Marz~mo 3 

S. Marzano lampadina 3 

S. Marzano \'csuYio 3 

S~.3. San Marzano 4 

S. Marzano 4 

S. Marzano lampadina 4 

S. Marzano \'esuvio 4 

85.l. S. Marzano gigantc 2 

Gran mcrito 2 

Scatolone 2 

S. Marzano largc fruit 2 

S. Marzano lunga 2 

S. Marzc:mo sclczione degli ortolani 2 

85.2. S. Marzano giganie 3 

(~can ml'fito 3 

Scatolun~ 3 

S. Marzano largc fruit } 

S. Marzano luugo J 

S. Marzano sckzionc dcgli ortoJani 3 

12.12.90 
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32. PETROSELINUM CRlSI'UM (MILLER) NYMA!'\ EX. A.W. IIILL 

86. Common 

87. Halblange 

88. Maoskrause Nain frise mouss~ 

SG.l. Commun 2 

Conuln '2 

Comune 2 

J)~ hoja lisa 2 

Einfache Schnill 2 

Gewone Snij 2 

Plain J.eaved (Shecps) 2 

Plain or singk 2 

Simple 2 

Toscano 2 

S6.2. Commun 3 

Comlin 3 

Comune 3 

Ile hoja lisa 3 

hnfachc Schnill 3 

Ge.won~ Snij 3 

Plain Lcavcd (Shceps) 3 

Plain or single 3 

Simple 3 

Toscano 3 

86.3. i\romatico a costa rossa 

Ila! b Iange 

i\ gros.."l' radici 

i\ radiCL' m..:zza lunga di Bcrlino 

Berliner 

Ila!Jlang~: 

llah·Jang 

SS.l. Monskrause 2 

Champion Moss Curkd 2 

Ekstra moskrusl'i 2 

bira tripk curkd 2 

Moskrul 2 
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32. PETIWSELINUM CR!SPUM (MILLER) NYMAN EX. A. W. IIILL 

Moss Curkd 2 

Nain frise mousse 

N::1no rkduto 2 

Ricdo muschiato 2 

Ricdo \'Crd~ sc.uro 2 

SS.2. Mcxhkraus~ 3 

Champion Moss Curkd 3 

Ekstra moskruset 3 

btra triplc curkd 3 

Moskrul 3 

Moss Curkd 3 

Nano ricduto 3 

1{iccio muschiato 3 

Rkcio vcrdc scuro 3 

88.3. Mooskrausc 4 

Champion Moss Curkd 4 

l·.:l\:stra moskruset 4 

Extra triplc curkd 4 

MoskruJ 4 

Moss Curlcd 4 

Nmw ricciuto 4 

Riccio muschiato 4 

H.iccio verdc scuro 4 

88.4. Champion 

12.12.90 



390D06J'J/S 

12.12.90 Europeiska gcmcnsk<Jpernas officiella tidning Nr L 348/51 

3-'. PHASEOLUS VULGARIS L. 

2 

89. Borlotto lingua di fuoro 89.1. Borlotto lingua dj fuoco 2 

Sanguigno 2 

89.2. BorJolta lingua di fuoco 3 

Sanguigno 3 

90. Semilarga Scmilarga 

59 321232Q LIITE Pri. 



Nr L 348/52 

36.1. RAI'HANUS SATIYUS L. 

91. Demi-long ecarlate 
ä tres petit bout blanc 

92. Flamboyant 

390D0fl3'>/S 

Europeiska gcmcnskapcrnas orficicl!a tidning 

91.1. Demi-long ~carlatc å teGs pe.tit hout blanc 2 

Hal11angc Rodc Kkinwitpunt 2 

llalvlang skarlagen hvidspidsct 2 

Ml'zzo lungo rosso a piccola punta bianca 2 

M~:zzo lungo rosso a punta bianca 2 

91.~. Demi-long Ccarlatt: a tr0s petit bout blanc 3 

Ilaiiiange Rodc Klcinwitpunt 3 

llalvlang skarlagen hvidspidset 3 

Mezzo lungo rosso a picc.ola punta bianc(l 3 

M~.:zzo lungo msso a punta bianca 3 

91.3. Bureau 

91.4. Caton 

91.5. Soort \'crkerk 

92.l. Flamboyant 2 

lkmi-Jong Ccarlatv a grand bout blanc 2 

French Breakfast 2 

llalllangc !(ode Grootwitpunt 2 

M~:zzo Jungo rosso a grande punta bianca 2 

92.2. l·lamboyant 3 

D~:mi-long tcarlatc å grand bout blanc 3 

Fre tlCh Brcald"<Lst 3 

llalf!ange ](ode ()rootwitpunt 3 

M~zzo lungo rosso a grande punta bianca 3 

92.3. Flamlx)yant 4 

Demi-long ccarlatc a grand bout blanc 4 

Frcnch Breakfast 4 

Halfiangt Rodl; Grootwitpunt 4 

M~zzo lungo rosso a grandt. punta bianca 4 

92.4. Flamhoyant 5 

Ikmi-long Ccarlatl'. ;l grand bout blanc 5 

French Bn:akfast 5 

12.12.90 

59 321232Q LIITE Sek. 



12.12.90 

36.1. RAPHANUS SATIVUS L. 

93. Gaudry 

94. Ronde Rode Broei 

95. Ronde Rode Broei 
en Vollegronds 

96. Ronde rase a bout blanc 

390))0639/S 

Europeiska gcnJcnskapcrnas llfficiclla tidning Nr L 348/53 

Jlalllange Rode Grootwitpunt 5 

Mt:no lungo rosso a grandt- punta bianca 5 

92..5. I>isco 

92.6. Summcrnunch 

93.1. Gaudry 2 

Tondo rosso a nu:dia punta biane<l 2 

93.2. Gaudry 3 

Tondo rosso a media punta bianca 3 

93.3. l{omano 

94.1. !<onde Rodc Broci 2 

J<ound J{cd Forcing 2 

94.2. ]{onde Rodc Broei 3 

l{ound Red Forcing 3 

94.3. !{und~: Rod~.: Brol'i 4 

94.4. !<onde !<ode Broci 5 

l<ound J{cd Forcing 5 

94.5. !<onde !<ode Broei G 

J{ound Red Forcing G 

9). L }{onde Hmk Broci ~:n \'olkgronds 2 

J{ouud Red Forcing and Outdoor "2 

95.2. l\oiHk Hod~. Brod ~.:n \'olkgronds 3 

J{ound !<ed Forcing and Outdoor 3 

9b.J. ]{ond rost a lxnll blanc 2 

1\.obcnha\'ns Torn: 2 

National 2 



390D063'1/S 

Nr L 348/54 Europeiska gcmcnskapcrnas officiella tidning 12.12.90 

36.1. RAPHANUS SATIVUS L. 

2 3 

l(edondo rosa punta blanca 2 

Rondc Rodc Klcinwitpunt 2 

]{onde Rozc met Wittc Punt 2 

l<ound Red Small White Tip 2 

Sparkler 2 

96.2. Rond rose å boul blanc 3 

Kohcnha\'ns Torve 3 

National 3 

R~:dondo rosa punta blanca 3 

}{onde H.odi: Kkinwitpunt 3 

Rondt" Rozc mct Wiue- Punt 3 

l<ound l(ed Small White Tip 3 

Sparkkr 3 

96.3. Rond rosc ~ bout blanc. 4 

Kobenha\'ns Torn~ 4 

National 4 

Redondo rosa punta hlanc.a 4 

l<onde Rodc Kleinwitpunl 4 

H.ondc H..ozc mr.:t With; Punt 4 

l<ound Red Sm;uJ White Tip 4 

Sparkler 4 

%.4. Rond rosc. a •boUI blanc 5 

1\.()be.nha:\'n.S . Torv t: S 

National 5 

Redondo rosa punta blanca S 

Rondc Rodc Klcinwilpunl 5 

](onde Rozc md Willc Punt 5 

Round Red Small White Tip 5 

Sparkk.r 5 

96.:). Nalilo 

96.(). Nimbus 



12.12.90 

36.1. RAPHANUS SATIVUS L. 

97. saxa 

36.2. RAPHANUS SATIVUS L. 

98. De cinq semaines rose 

3901)063'!/S 

Europeiska gemcnsk;~pcrnas officiella tidning 

2 

2 

97.1. Saxa 2 

Rapid Red 2 

Rosso tondo prccocissimo 2 

Saxa de forzarc 2 

Saxa Trcib 2 

97.2. saxa 3 

R<lj>id Red 3 

l{osso tondo prccocissimo 3 

Saxa da forzarc 3 

Saxa Treib 3 

97.3. Short Top Forcing 

97.4. Safor 

97.5. Mi ram are. 

97.6. Scarlct Knight 

98.1. Ik cinq scmaincs rosc 2 

Ost~.:rgruB rosa 2 

Rosa di Pasqua 2 

l\os~ dc Pfiqucs 3 

SaJuto di Pasqua 2 

98.2. Ik cinq semainl.'s ros~: 3 

OstcrgruB rosa 3 

Rosa di Pasqua 3 

Rost dc Päqucs 3 

SaJuto di Pasqua 3 

Nr L 348/55 



Nr L 348/56 

37. SCORZONERA HISI'ANICA L. 

99. 

100. 

Enilrig Krempe 

Verbeterde Reuzen 
Ni elschieters 

390])0639/S 

Europeiska gcmenskapcrna'> officiella tidning 12.12.90 

I~nårig Kxmp~ 

I:injährlg~ 

GL~antl:- annudh: 

Russisk K:cmpc 

Du ro Vcrb~.:terde. }{r.:uzcn Nietschictt=.rs 

GCante noirc dc Russic 

N c ro 

Duplex 

GCantc noirt.' dc Russic 

GC.antc Westlandia 

Gigantt: di Russia 

Gigaute lunga 

Nr.: ro 

Superlonga 

\'t:rbr.:.ssr.:rll: nichtschicBL·ndc l<i.:.st:n 



12.12.90 

38. SOLANUM MELONGENA L. 

101. Listada de Gandia 

102. Monstrueuse de New York 

103. Violetta lunga 

3901)0639/S 

Europeiska gemcnskapcrnas officiella tidning 

2 

Lislada d~ Candia 

102.1. Monstrucusc de New York 

Gigaute di Cina 

Monstruosa de. NucYa York 

Monstruosa dc N~..:w York 

\'ioktta di New York 

Violella monstrucust: dc Nt:w York 

102.2. Prosperosa 

103.1. \'iolctta lunga 2 

Early Iong purpk 2 

I .unga nna di Chioggia 2 

Violetta di Rimini 2 

Violdta lunga a cJaya 2 

\ 'ioktta lunga di N a pol i 2 

\'iolt:tta lunga di H.omagna 2 

\'is~:rlm 2 

103.2. \'ioktta lunga 3 

Earlv Iong purpk 3 

Lunga ncra di Chioggia 3 

\ 'ioktla di Rimini 3 

\'iok.tta lunga a cla\'a 3 

\'ioktla lunga di Napoli 3 

\'iolcua lunga di Romagna 3 

\'isnba 3 

Nr L 348/57 
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39. SPINACIA OLEIV\CEA L. 

104. Matador 
(katso: 106. Viking) 

105. Resistolla y 

106. Viking 
(katso: 104. Matador) 

107. Winterreuzen 

3'JOD06J9/S 

Europeiska gcmcnskapcrnas ufficiclla tidning 

2 

Matador fonct 104.1. Matador 

/\llanta 

Excclsior 

Viking 

Wiuh:n:.'\cclsior 

104.2. Darko 

l<!:si.sto1lay 

lndurcs 

P~:rlccto~ 

Sccuro 

Spartan 

Spinoza 

\"iroka 

107.1. 

107.2. 

Wintcm:u..-;cn 

GCant d'hin:r 

Giant Wintcr 

Giant Wintcr Hound 

Gigaute d.: invii.'rno 

Gigaute d'in\'~o:nto 

\'intcr Rkscn 

\'orax 

Wintl·rricscn 

!deal 

12.12.90 

3 
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40. VALERL~ELI..A U>CUSTA (L.) LATERR. 

2 

108. Dunkerlgrtiner Vollherziger 108.1. !>unkerlgrtiner Vollhcrzigcr 2 

i\ scme piccolo di Torino 2 

\'crde cuore picno 2 

Vcrdc cuore picno senw piccolo 2 

\\:.r te a creur pk in 2 

\'olharL 2 

lllS.2. Vunkcrlgriin<r \'ollhcrtigcr 3 

A scmc picc.olo di Torino 3 

\'crdc cuorc picno 3 

Vcrde cuore picno scmc piccolo 3 

Vcnc å c<eur plcin 3 

\'olharl 3 

Nr L 348/59 



Nr L 348/60 

41. VICIA FABA L. (PARTIM) 

109. Aguadulce 

110. Driemaal Wit 

111. Muchamiel 

390J)0(r39/S 

Europeiska gemenskaperms officiella tidning 

2 

J\guadulcl' 

i\guadulce a Jungo bacccllo 

D'/\guadulct: a trCs longue cossc 

IJrkmaal Wit 

Thrcdold White 

Drdl"ach Wcilk 

Trois fois bland1~ 

Muchamiel 

12.12.90 


