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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spon-
giform encefalopati(1), sist endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 270/2002(2), særlig artikkel 23, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler 
for å overvåke bovin spongiform encefalopati (BSE) hos 
storfe, for å destruere embryoer og egg fra storfe med 
BSE, for handel med embryoer og egg fra storfe og for 
tilbaketrekking av spesifisert BSE-risikomateriale.

2) Da overvåkingsprogrammet for BSE hos storfe ble endret 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1248/2001(3), ble det 
fastsatt at overvåkingsprogrammet skulle gjennomgås på 
nytt i lys av de resultatene som ble oppnådd i løpet av de 
første seks månedene.

3) I annen halvdel av 2001 ble mer enn fem millioner storfe 
undersøkt for BSE, og 457 ble påvist å være positive. De 
fleste av de positive tilfellene ble påvist hos selvdøde dyr, 
nødslaktede dyr og dyr hvis slakting ble utsatt som følge 
av en mistanke om sykdom eller en forstyrrelse i deres 
allmenntilstand.

4) For å sikre en ensartet anvendelse av overvåkingspro-
grammet, er det i kapittel A del I nr. 2 i vedlegg III 
nødvendig å gi en klarere definisjon av dyr hvis slakting 
ble utsatt som følge av en mistanke om sykdom eller en 
forstyrrelse i deres allmenntilstand.

5) Alle selvdøde dyr som er eldre enn 24 måneder, er blitt 
undersøkt for BSE i forbindelse med en ettårig statistisk 
undersøkelse som ble innført som et overgangstiltak ved 
forordning (EF) nr. 999/2001. For å sikre en effektiv 
påvisning av BSE-tilfeller bør alle selvdøde dyr som er 
eldre enn 24 måneder, undersøkes på permanent grunn-
lag. For å unngå uforholdsmessig store utgifter, bør det 
fastsettes et unntak for dyr som dør i fjerntliggende 
områder der det ikke er organisert noen innsamling av 
døde dyr.

6) Det er viktig å følge BSE-epidemiens utvikling hos dyr 
som er født etter at det ble innført et strengere fôrforbud 
i Det forente kongerike. Av den grunn bør undersøkel-
sene av dyr som nedslaktes og destrueres som del av 
programmet for slakting av dyr som er eldre enn 30 
måneder, utvides til å omfatte alle dyr som er født etter 
fôrforbudet. Det er imidlertid lite sannsynlig at det vil 
bli påvist positive tilfeller hos dyr som er yngre enn 
42 måneder, og det vil derfor være urimelig å kreve at 
friske dyr som er yngre enn denne alderen og beregnet på 
destruering i henhold til den særskilte ordningen fastsatt 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 716/96 av 19. april 
1996 om vedtakelse av særskilte støttetiltak for markedet 
for storfekjøtt i Det forente kongerike(4), sist endret ved 
forordning (EF) nr. 1176/2000(5), skal undersøkes.

7) Reglene om stempelmerking av skrotter som velges ut for 
å undersøkes for overførbar spongiform encefalopati, må 
gjøres klarere.

8) For å unngå uforholdsmessig store utgifter i forbindelse 
med overvåkingsprogrammet for småfe, bør det fastsettes 
et unntak for dyr som dør i fjerntliggende områder der det 
ikke er organisert noen innsamling av døde dyr.

9) Det bør fastsettes klarere bestemmelser om frivillige 
overvåkingsprogrammer for andre dyrearter enn storfe, 
sau og geit.

10) I sin uttalelse av 16. mai 2002 om sikkerheten ved storfe-
embryoer, konkluderte Styringskomiteen for vitenskape-
lige spørsmål med at det ikke er behov for andre tiltak 
enn dem som er foreskrevet i protokollene til Internatio-
nal Embryo Transfer Society. På det generelle møtet til 
verdens dyrehelseorganisasjon (Det internasjonale kontor 
for epizootier) i mai 2002 ble det av lignende vitenska-
pelige grunner besluttet å fjerne alle vilkår for handel 
med embryoer og egg fra storfe. Bestemmelsene om å 
destruere storfeembryoer og -egg fra BSE-tilfeller og de 
BSE-relaterte vilkårene for handel med embryoer og egg 
fra storfe, bør derfor oppheves.

11) Det er nødvendig å gjøre reglene om fjerning og kontroll 
av spesifisert risikomateriale klarere.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1494/2002

av 21. august 2002

om endring av vedlegg III, VII og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn  
til overvåking av bovin spongiform encefalopati, utryddelse av overførbar spongiform encefalopati, tilbaketrekking av  

spesifisert risikomateriale og regler for import av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse(*)

2005/EØS/27/09

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 225 av 22.8.2002, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 51 av 9.10.2003,  
s. 3.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 45 av 15.2.2002, s. 4.
(3)  EFT L 173 av 27.6.2001, s. 12.

(4)  EFT L 99 av 20.4.1996, s. 14.
(5)  EFT L 131 av 1.6.2000, s. 37.
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12) I sin uttalelse av 27. juni 2002 om den geografiske risi-
koen for BSE i visse tredjestater, konkluderte Styringsko-
miteen for vitenskapelige spørsmål med at det i tillegg til 
i stater som tidligere er evaluert, er svært lite sannsynlig 
at BSE skal forekomme hos storfe av nasjonal opprin-
nelse i Island og Vanuatu. Derfor bør Island og Vanuatu 
unntas fra de handelsvilkårene som gjelder levende storfe 
og produkter av storfe, sau og geit.

13) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg III, VII og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 endres 
i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 21. august 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. Vedlegg III skal lyde:

«VEDLEGG III

OVERVÅKINGSSYSTEM

KAPITTEL A

I. Overvåking av storfe

1. Generelt

 Storfe skal overvåkes i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.1  
bokstav b).

2. Overvåking av dyr som slaktes for konsum

2.1. Alt storfe som er eldre enn 24 måneder:

— som har gjennomgått «særskilt nødslakting» som definert i artikkel 2 bokstav n) i rådsdirektiv 
64/433/EØF(1), eller

— som er slaktet i samsvar med kapittel VI nr. 28 bokstav c) i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF, 
unntatt dyr som ikke har kliniske tegn på sykdom og som er slaktet i forbindelse med en kam-
panje for utryddelse av sykdom,

 skal undersøkes for BSE.

2.2. Alt storfe som er eldre enn 30 måneder, og som er:

— slaktet normalt for konsum, eller

— slaktet i forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom i samsvar med kapittel VI nr. 28 
bokstav c) i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF, men som ikke viser noen kliniske tegn på syk-
dom,

 skal undersøkes for BSE.

2.3. Som unntak fra nr. 2.2 kan Sverige vedta å undersøke bare et tilfeldig utvalg av storfe som er født, 
oppdrettet og slaktet på dets territorium. Utvalget skal omfatte minst 10 000 dyr per år.

3. Overvåking av dyr som ikke slaktes for konsum

3.1. Alt storfe som er eldre enn 24 måneder og som er døde eller avlivet, men som ikke:

—  ble avlivet med henblikk på destruering i samsvar med kommisjonsforordning (EF) 
nr. 716/96(2),

—  ble avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klovsyke,

— ble slaktet for konsum,

 skal undersøkes for BSE.

3.2. Medlemsstatene kan fravike bestemmelsene i nr. 3.1 i fjerntliggende områder med lav dyretetthet der 
det ikke er organisert noen innsamling av døde dyr. Medlemsstater som benytter seg av dette unntaket, 
skal underrette Kommisjonen om dette, og oversende en liste over de områdene som er omfattet av 
unntaket. Unntaket skal ikke omfatte mer enn 10 % av storfepopulasjonen i medlemsstaten.

4. Overvåking av dyr som er kjøpt med henblikk på destruering i samsvar med forordning (EF) nr. 716/96

4.1. Alle nødslaktede dyr eller dyr som ved kontrollen ante mortem er funnet å være syke, skal undersøkes 
for BSE.

4.2. Alle dyr som er eldre enn 42 måneder og født etter 1. august 1996, skal undersøkes for BSE.

4.3. Dyr som ikke omfattes av nr. 4.1 eller 4.2, skal undersøkes for BSE ved en stikkprøvekontroll som 
omfatter minst 10 000 dyr per år.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012/64.
(2) EFT L 99 av 20.4.1996, s. 14.
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5. Overvåking av andre dyr

 I tillegg til undersøkelsene nevnt i nr. 2-4, kan medlemsstatene på frivillig grunnlag beslutte å undersøke 
annet storfe på sitt territorium, særlig dersom disse dyrene har opprinnelse i stater med nasjonale utbrudd 
av BSE, har inntatt fôrvarer som kan være kontaminert, eller er født av eller stammer fra mordyr som er 
angrepet av BSE.

6. Tiltak etter undersøkelse

6.1. Når et dyr som er slaktet for konsum, er valgt ut for å undersøkes for BSE, skal skrotten av dette dyret 
ikke påføres stempelmerket fastsatt i kapittel XI i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF før det foreligger et 
negativt resultat på hurtigprøven.

6.2. Medlemsstatene kan fravike bestemmelsene i nr. 6.1 dersom det er etablert et offisielt system i slakteriet 
som sikrer at ingen deler av de undersøkte dyrene som er stempelmerket, forlater slakteriet før det forelig-
ger et negativt resultat på hurtigprøven.

6.3. Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt for BSE, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll 
til det foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de destrueres i samsvar med vedlegg V 
nr. 3 eller 4.

6.4. Alle kroppsdeler av et dyr som er påvist å være positivt i hurtigprøven, herunder huden, skal destrueres i 
samsvar med vedlegg V nr. 3 eller 4, unntatt materialet som skal oppbevares i forbindelse med registrene 
fastsatt i kapittel B del III.

6.5. Dersom et dyr som er slaktet for konsum, er påvist å være positivt i hurtigprøven, skal i tillegg til skrotten 
som er påvist å være positiv, minst skrotten umiddelbart før denne og de to skrottene umiddelbart etter 
denne på samme slaktelinje, destrueres i samsvar med nr. 6.4.

6.6. Medlemsstater kan fravike bestemmelsene i nr. 6.5 dersom det er etablert et system i slakteriet som hindrer 
at skrottene kontaminerer hverandre.

II. Overvåking av sauer og geiter

1. Generelt

 Sauer og geiter skal overvåkes i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2 
bokstav b).

2. Overvåking av dyr som slaktes for konsum

 Dyr som er eldre enn 18 måneder eller som har mer enn to frambrutte blivende fortenner, og som er 
slaktet for konsum, skal undersøkes i samsvar med prøvestørrelsen angitt i tabellen. Prøvene skal være 
representative for hver region og for årstiden. Utvelgingen av prøver skal tilrettelegges med henblikk på 
å unngå at en gruppe overrepresenteres med hensyn til opprinnelse, art, alder, rase, produksjonstype eller 
andre egenskaper. Dyrenes alder skal anslås på grunnlag av tannsett, tydelige tegn på kjønnsmodenhet 
eller andre pålitelige opplysninger. Det skal om mulig unngås å ta flere prøver fra samme besetning. 

Medlemsstat
Minste årlige prøvestørrelse 

Slaktede dyr(*)

Belgia 3 750

Danmark 3 000

Tyskland 60 000

Hellas 60 000

Spania 60 000

Frankrike 60 000

Irland 60 000

Italia 60 000

Luxembourg 250
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Medlemsstat
Minste årlige prøvestørrelse 

Slaktede dyr(*)

Nederland 39 000

Østerrike 8 200

Portugal 22 500

Finland 1 900

Sverige 5 250

Det forente kongerike 60 000

(*) Prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,005 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % 
blant de slaktede dyrene i medlemsstater der det slaktes et stort antall voksne sauer. I medlemsstater der det slaktes 
et mindre antall voksne sauer, beregnes prøvestørrelsen som 25 % av det beregnede eller registrerte antall søyer tatt 
ut av produksjon, som ble slaktet i 2000.

3. Overvåking av dyr som ikke slaktes for konsum

 Dyr som er eldre enn 18 måneder eller som har mer enn to frambrutte blivende fortenner, og som er døde 
eller er avlivet, men som ikke:

— ble avlivet i forbindelse med en epidemi, for eksempel munn- og klovsyke,

— ble slaktet for konsum,

 skal undersøkes i samsvar med prøvestørrelsen angitt i tabellen. Prøvene skal være representative for hver 
region og for årstiden. Utvelgingen av prøver skal tilrettelegges med henblikk på å unngå at en gruppe 
overrepresenteres med hensyn til opprinnelse, art, alder, rase, produksjonstype eller andre egenskaper. 
Dyrets alder skal anslås på grunnlag av tannsett, tydelige tegn på kjønnsmodenhet eller andre pålitelige 
opplysninger. Det skal om mulig unngås å ta flere prøver fra samme besetning.

 Medlemsstater kan beslutte å unnta fjerntliggende områder med lav dyretetthet og der det ikke er 
organisert noen innsamling av døde dyr, fra prøvene. Medlemsstater som benytter seg av dette unnta-
ket, skal underrette Kommisjonen om dette, og oversende en liste over de områdene som omfattes av 
unntaket. Unntaket skal ikke omfatte mer enn 10 % av saue- og geitepopulasjonen i medlemsstaten. 

Medlemsstat
Minste årlige prøvestørrelse 

Døde dyr(*)

Belgia 450

Danmark 400

Tyskland 6 000

Hellas 6 000

Spania 6 000

Frankrike 6 000

Irland 6 000

Italia 6 000

Luxembourg 30

Nederland 5 000
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Medlemsstat
Minste årlige prøvestørrelse 

Døde dyr(*)

Østerrike 1 100

Portugal 6 000

Finland 250

Sverige 800

Det forente kongerike 6 000

(*) Prøvestørrelsen er beregnet på en slik måte at en prevalens på 0,05 % kan påvises med et konfidensnivå på 95 % 
blant de døde dyrene i medlemsstater med en stor sauepopulasjon. I medlemsstater med en mindre sauepopulasjon, 
beregnes prøvestørrelsen som 50 % av det beregnede antallet døde dyr (beregnet dødelighet 1 %).

4. Overvåking av andre dyr

 I tillegg til overvåkingsprogrammene fastsatt i nr. 2 og 3, kan medlemsstatene på frivillig grunnlag over-
våke andre dyr, særlig:

— dyr som brukes til melkeproduksjon,

— dyr med opprinnelse i stater med nasjonale utbrudd av TSE,

— dyr som har inntatt fôrvarer som kan være kontaminert,

— dyr som er født av eller stammer fra mordyr som er angrepet av TSE,

— dyr fra besetninger som er angrepet av TSE.

5. Tiltak etter undersøkelse av sauer og geiter

5.1. Når et dyr som er slaktet for konsum, er utvalgt for å undersøkes for TSE, skal skrotten av dette dyret 
ikke påføres stempelmerket fastsatt i kapittel XI i vedlegg I til direktiv 64/433/EØF før det foreligger et 
negativt resultat på hurtigprøven.

5.2. Medlemsstater kan fravike bestemmelsene i nr. 5.1 dersom det er etablert et offisielt system i slakteriet 
som sikrer at ingen deler av de undersøkte dyrene som er stempelmerket, forlater slakteriet før det forelig-
ger et negativt resultat på hurtigprøven.

5.3. Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til det 
foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de destrueres i samsvar med vedlegg V nr. 3 
eller 4.

5.4. Alle kroppsdeler av et dyr som er påvist å være positivt i hurtigprøven, herunder huden, skal destrueres i 
samsvar med vedlegg V nr. 3 eller 4, unntatt materialet som skal oppbevares i forbindelse med registrene 
fastsatt i kapittel B del III.

6. Bestemmelse av genotype

6.1. Prionproteingenotype skal bestemmes for hvert enkelt positivt tilfelle av TSE hos sau. Det skal umiddel-
bart gis melding til Kommisjonen om TSE-tilfeller med resistente genotyper (sauer med genotyper som 
koder for alanin på begge alleler i kodon 136, arginin på begge alleler i kodon 154 og arginin på begge 
alleler i kodon 171). Om mulig skal slike tilfeller gjennomgå stammekarakterisering. Dersom stammeka-
rakterisering av slike tilfeller ikke er mulig, skal opprinnelsesbesetningen og alle andre besetninger som 
dyret har oppholdt seg i, overvåkes særlig nøye med henblikk på å avdekke andre TSE-tilfeller med sikte 
på stammekarakterisering.

6.2. I tillegg til dyrene som får genotypen bestemt i henhold til bestemmelsene i nr. 6.1, skal prionproteinge-
notype bestemmes i en tilfeldig utvalgt delprøve av sauer som er undersøkt i henhold til bestemmelsene i 
kapittel A del II nr. 2. Denne delprøven skal representere minst én prosent av det samlede antall prøver for 
hver medlemsstat, og skal omfatte minst 100 dyr per medlemsstat. Som unntak kan medlemsstatene velge 
å bestemme genotypen til et tilsvarende antall levende dyr av samme alder.

III. Overvåking av andre dyrearter

 Medlemsstatene kan på frivillig grunnlag overvåke TSE hos andre dyrearter enn storfe, sauer og geiter.
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KAPITTEL B

I. Opplysninger som skal tas med i medlemsstatenes rapporter

1. Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 er underlagt restriksjoner på 
forflytning.

2. Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 2 har gjennomgått laboratorieun-
dersøkelse, og resultatene av undersøkelsen.

3. Antall besetninger der tilfeller av sauer og geiter under mistanke er meldt og undersøkt i henhold til artikkel 12 
nr. 1 og 2.

4. Den anslåtte størrelsen på hver av delpopulasjonene nevnt i kapittel A del I nr. 3 og 4.

5. Antallet storfe som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del I nr. 2-5, metoden for utvelging av 
prøver og resultatene av undersøkelsene.

6. Den anslåtte størrelsen på delpopulasjonene nevnt i kapittel A del II nr. 2 og 3, som er utvalgt til prøvetaking.

7. Antallet sauer og geiter og besetninger av disse som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del II 
nr. 2-4, metoden for utvelging av prøver og resultatene av undersøkelsene.

8. Antallet, aldersfordelingen og den geografiske fordelingen av positive tilfeller av BSE og skrapesyke. Opp-
rinnelsesstaten, dersom den ikke er den samme som rapporteringsstaten, for positive tilfeller av BSE og 
skrapesyke. Antallet og den geografiske fordelingen av skrapesykepositive besetninger. Det bør opplyses om 
fødselsår og om mulig fødselsmåned for hvert enkelt BSE-positive dyr.

9. Positive tilfeller av TSE som er bekreftet hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter.

10. Genotype og om mulig rase for hvert dyr som det er tatt prøve av innenfor hver delpopulasjon nevnt i kapittel A 
del II nr. 6.1 og 6.2.

II. Opplysninger som skal tas med i Kommisjonens sammendrag

 Sammendraget skal framlegges i form av tabeller og minst inneholde opplysningene nevnt i del I for hver medlems-
stat.

III. Registre

1. Vedkommende myndighet skal føre registre, som skal oppbevares i sju år, over:

— antallet og typene dyr som er underlagt restriksjoner på forflytning som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

— antallet og resultatene av kliniske og epidemiologiske undersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 1,

— antallet og resultatene av laboratorieundersøkelser som nevnt i artikkel 12 nr. 2,

— antallet, identiteten og opprinnelsen til dyr som det er tatt prøver av innenfor rammen av overvåkingspro-
grammene nevnt i kapittel A, og om mulig, opplysninger om alder, rase og tidligere sykdommer,

— prionproteingenotype for positive tilfeller av TSE hos sau.

2. Laboratoriet som utfører undersøkelsene, skal i sju år oppbevare registre med alle opplysninger fra prøvene, 
særlig laboratoriejournaler og eventuelt parafinblokker og fotografier av Western blot.»

2. I vedlegg VII gjøres følgende endringer:

a)  I nr. 1 bokstav a) skal annet strekpunkt lyde:

«— siste avkom av et hunndyr som sykdommen er bekreftet hos, og som ble født innen to år før eller etter 
sykdommens kliniske utbrudd,»

b) I nr. 1 bokstav a) utgår ordene «embryoer og egg» i femte strekpunkt,

c) I nr. 2 bokstav a) utgår ordene «og destruering av embryoer og egg».

3. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a)  I del A nr. 1 skal bokstav a) i) lyde:

«i) kraniet, herunder hjernen og øynene, mandlene, virvelsøylen unntatt halevirvlene, lendevirvlenes og 
brystvirvlenes tverrgående beinspisser og korsbeinets vinger, men medregnet nerveknutene i ryggmargen 
og ryggmargen fra storfe som er eldre enn tolv måneder, og tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen 
og mesenteriet fra storfe uansett alder,»
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b) I del A nr. 5 skal bokstav a) lyde:

«a) slakterier eller eventuelt andre slaktesteder,»

c) I del A skal listen over stater nevnt i nr. 10 bokstav b) lyde:

«Argentina

Australia

Botswana

Brasil

Chile

Costa Rica

El Salvador

Island

Namibia

New Zealand

Nicaragua

Panama

Paraguay

Singapore

Swaziland

Uruguay

Vanuatu.»

d) I del A nr. 12 skal bokstav a) lyde:

«a) når det ikke er påkrevd at virvelsøylen fjernes, skal skrotter eller deler av skrotter, som definert i direktiv 
64/433/EØF, av storfe som inneholder ryggsøyle, identifiseres ved en blå stripe på merket nevnt i forord-
ning (EF) nr. 1760/2000, bortsett fra i det ledd da de leveres til sluttforbrukeren,»

e) Del B oppheves.

f) I del D skal nr. 3 lyde:

«3. Nr. 2 får ikke anvendelse på import av storfe som er født og oppdrettet i følgende stater:

Argentina

Australia

Botswana

Brasil

Chile

Costa Rica

El Salvador

Island

Namibia

New Zealand

Nicaragua

Panama

Paraguay

Singapore

Swaziland

Uruguay

Vanuatu.»

g) I del D oppheves nr. 4.


