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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1666/97

af 26. august 1997

om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 1997 for
bestemte oste under den ordning, der er fastsat i interimsaftalerne mellem
Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

mængder, som var mindre end dem, der var til rådighed;
det bør derfor for hvert produkt fastsættes, hvilken

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

december 1997 —

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1588 /94 af 30 . juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser
for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af
den ordning, der er fastsat i de interimsaftaler, som
Fællesskabet har indgået med Bulgarien og Rumænien ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1596/97 (2), særlig
artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1 642/97 (3) blev
det fastsat, i hvilket omfang ansøgninger om importli
censer indsendt i august 1997 for nævnte produkter
kunne imødekommes; licensansøgningerne omfattede

mængde der er til rådighed for perioden 1 . oktober til 31 .

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den mængde, der i medfør af forordning (EF) nr. 1588 /94
er til rådighed for perioden 1 . oktober til 31 . december
1997, er anført i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29 . august 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. august 1997.

På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 167 af 1 . 7. 1994, s. 8 .
(2) EFT nr. L 216 af 8 . 8 . 1997, s. 55.

b) EFT nr. L 228 af 19. 8. 1997, s. 3.
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Samlet mængde, der er til rådighed for perioden fra 1 . oktober til 31 . december 1997
Nedsættelse af toldsatsen : 80 %

(tons)
Land

KN-kode og produkt

Mængde, der er til rådighed

Rumænien

0406

892,—

Bulgarien

0406

2 420 ,—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1667/97

af 26. august 1997

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1981 /94 om åbning og forvaltning af
fællesskabstoldkontingenter for visse varer med oprindelse i Algeriet, Cypern,
Egypten , Israel, Jordan, Malta, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og de besatte områder
og om retningslinjer for forlængelse og tilpasning af disse toldkontingenter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

tons justeres af Kommissionen på grundlag af indførslen
af toldfri produkter i den første del af 1997;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

ifølge de pr. 12. august 1997 fremsendte oplysninger blev

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1981 /94
af 25. juli 1994 om åbning og forvaltning af fællesskabs
toldkontingenter for visse varer med oprindelse i Algeriet,
Cypern, Egypten, Israel, Jordan, Malta, Marokko, Tune
sien, Tyrkiet og de besatte områder og om retningslinjer
for forlængelse og tilpasning af disse toldkontingenter ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 620/97 (2), særlig

tingentet for perioden 1 . september til 31 . december 1997

fodnote 1 i bilag I, og
ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1620/97 blev der åbnet et fælles
skabstoldkontingent for 1 5 000 tons tomatkoncentrat med
oprindelse i Tyrkiet for perioden 1 . september til 31 .
december 1997; for at sikre, at den mængde, der toldfrit
indføres i 1997, ikke overstiger 30 000 tons, er det i

forordningen fastsat, at kontingentmængden på 15 000

19 424 tons indført toldfrit i første del af 1997; toldkon

bør derfor nedsættes til 10 576 tons, idet denne mængde i
givet fald kan ændres senere —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Ud for løbenummer 09.0207 i bilag I til forordning (EF)
nr. 1981 /94 ændres kontingentmængden for perioden 1 .
september til 31 . december 1997 til 10 576 tons.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 26 . august 1997.

På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 199 af 2. 8 . 1994, s. 1 .
2 EFT nr. L 224 af 14. 8 . 1997, s . 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1668/97

af 26. august 1997
om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af
restitutionen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for

derfor fastsættes en procentsats for nedsættelse af mæng
derne i de eksportlicensansøgninger, der indgives den 22.
august 1997;

denne forordnings bestemmelser bør i betragtning af
deres formål træde i kraft, så snart de offentliggøres i De
Europæiske Fællesskabers Tidende —

ris ('),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1162/95 af 23 . maj 1995 om særlige gennemførelsesbe
stemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser
for korn og ris (2), senest ændret ved forordning (EF) nr.
932/97 (3), særlig artikel 7, stk. 4, andet afsnit, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger:

med forudfastsættelse af restitutionen, der i henhold til

Efter artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1162/95 udste
des, når der ved fastsættelsen af en eksportrestitution

særligt henvises til nævnte stykke, eksportlicenser med
forudfastsættelse af restitutionen den tredje arbejdsdag

efter ansøgningens indgivelse ; efter nævnte artikel fast
sætter Kommissionen en enhedsprocentsats for nedsæt
telse af mængderne, hvis de i eksportlicensansøgningerne
anførte mængder overstiger de mængder, der kan indgås

forpligtelse om; som led i ovennævnte procedure er der
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1544/97 (4) fastsat
restitutioner for 5 000 tons;

de mængder, der blev ansøgt om den 22. august 1997,
overstiger den disponible mængde på 5 000 tons; der bør

Artikel 1

For ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris

forordning (EF) nr. 1544/97 blev indgivet den 22. august
1997, udstedes der eksportlicenser for de deri anførte
mængder multipliceret med en koefficient på 67,274.
Artikel 2

For ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris, der
indgives fra den 23 . august 1997, udstedes der ikke
eksportlicenser i henhold til forordning (EF) nr. 1544/97.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. august 1997.

På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 329 af 30. 12. 1995, s. 18
(2) EFT nr. L 117 af 24. 5. 1995, s. 2.
(-1) EFT nr. L 135 af 27. 5. 1997, s. 2.
4 EFT nr. L 206 af 1 . 8 . 1997, s. 45.
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Nr. L 236/5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1669/97
af 26. august 1997

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

FÆLLESSKABER HAR —

import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 3223/94 af 21 . december 1994 om • gennemførelses
bestemmelser til importordningen for frugt og grønt
sager ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2375/96 (2),
særlig artikel 4, stk. 1 ,
under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 3813/92 af 28 . december 1992 om den regningsenhed
og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles
landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 50/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne

ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste

importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. august 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. august 1997.
På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 66.

I1) EFT nr. L 325 af 14. 12. 1996, s. 5.
(3) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
4 EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s . 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 26. august 1997 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
Fast

KN-kode

Tredjelandskode (')

0709 90 79

052

59,8

999

052

59,8
63,5

382

97,8

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

I

0808 20 57

0809 30 41 , 0809 30 49
0809 40 30

importværdi

388

89,8

524

48,6

528

52,1

999

70,4

052

103,3

400

218,6

600

129,3

624

190,9

999

160,5

388

77,9

400

64,9

508

57,7

512

22,8

524

67,2

528

58,8

804

86,4

999

62,2

052

84,5

064

80,8

388

44,8

512

85,1

528

44,7

999

68,0

052

81,8

999

064

81,8
63,3

066

52,9

068
093

62,0
57,0

400

98,8

999

66,8

(') Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT nr. L 14 af 19. 1 .
1996, s. 6). Koden »999* repræsenterer »anden oprindelse«.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 22. juli 1997

om den almindelige opstilling af europæiske tekniske godkendelser for bygge
varer

(EØS-relevant tekst)

(97/571 /EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 89/ 106/EØF af 21 .
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes love og administrative bestemmelser om bygge
varer ('), ændret ved direktiv 93/68/EØF (2), særlig bilag II,
og

ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 8 i direktiv 89/ 106/ EØF kan der

gives europæiske tekniske godkendelser for visse byggeva
rer, herunder især til varer, for hvilke der hverken fore

ligger en harmoniseret standard eller en anerkendt

i henhold til bilaget til ovennævnte afgørelse skal
indholdet og opstillingen af en europæisk teknisk
godkendelse svare til en »almindelig opstilling«, der er
vedtaget af Kommissionen;

de i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for
Byggevarer —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Eneste artikel

I medfør af direktiv 89/ 106/EØF fastlægges den i bilaget
til denne afgørelse anførte opstilling som den almindelige
opstilling for europæiske tekniske godkendelser.

national standard eller et mandat til en harmoniseret stan

dard, samt til varer, som afviger betydeligt fra harmonise
rede eller anerkendte nationale standarder,

ved Kommissionens afgørelse 94/23/EF (3) blev der fast
lagt fælles procedureregler for ansøgning om samt udar
bejdelse og udstedelse af europæiske tekniske godkendel
ser;

(') EFT nr. L 40 af 11 . 2. 1989, s. 12.
(2) EFT nr. L 220 af 30. 8. 1993, s. 1 .
O EFT nr. L 17 af 20. 1 . 1994, s. 34.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 1997.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 236/8
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ALMINDELIG OPSTILLING FOR EUROPÆISK TEKNISK GODKENDELSE (ETA)
Note

Formålet med denne »almindelige opstilling for europæisk teknisk godkendelse« er at sikre, at ETA'erne i alt
væsentligt udformes på samme måde, uanset hvilken eller hvilke byggevarer der er tale om, og hvilket
EOTA-organ der udsteder ETA'en.
Derfor fastlægges i den »almindelige opstilling«:
— det generelle indhold, fælles afsnit og deres nummerering

— formuleringen af generelle overskrifter
— formuleringen af fælles passager.

Med kursiv forklares det nærmere, hvordan de enkelte afsnit og særlige klausuler skal udformes.
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. .. Navn, adresse og bomærke for den organisation, der udsteder ETA'en
Autoriseret og anmeldt i overensstemmelse med artikel 10 i Rådets direktiv 89/ 106/ EØF af 21 . december

1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer.
MEDLEM

AF EOTA

(anføres med EOTA's bomærke)
EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS
DEN EUROPÆISKE ORGANISATION FOR TEKNISK GODKENDELSE

. . . her anføres EOTA's fulde navn på engelsk og på en ny linje, på den udstedende organisations officielle
sprog

EUROPÆISK TEKNISK GODKENDELSE ETA — ... (nummer efter EOTA's nummereringssystem)
Handelsnavn: . . . Byggevarens (byggevarernes) eventuelle handelsnavn(e) anføres her som det anvendes
ved markedsføring af varerne i EF (og andre EØS-lande). Handelsnavne eller andre varebetegnelser bør
ikke kunne medføre misforståelser med hensyn til varens (varernes) ydeevne eller forudsatte anvendelse.

Godkendelsens indehaver: . . . navn og adresse på den fabrikant eller den af denne udpegede og i Fælles
skabet etablerede agent, som ETA'en er udstedt til (artikel 9, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF i det følgende
benævnt »byggevaredirektivet«; punkt 2.1 i de falles procedureregler i bilaget til Kommissionens beslutning
94/23/EF)

Byggevarens (byggevarernes) almindelige type og anvendelse:

. . . Her beskrives den almindelige type og forudsatte anvendelse af den eller de byggevarer, der er omfattet
af ETA'en, samt i givet fald deres vigtigste ydeevneniveauer eller -klasser (byggevaredirektivet s artikel 3,
stk. 2, og artikel 6, stk. 3). Beskrivelsen anføres først på det udstedende EOTA-organs officielle sprog,
derefter i engelsk oversættelse.
Gyldighed: fra . . .

til . . . (byggevaredirektivets artikel 8, stk. 4)
Fremstillingsanlæg ('):

. . . Her anføres fremstillingsanlægget eller -anlæggene. Er der tale om mange anlæg eller fremstillingsste
der, bør disse anføres i et bilag, hvortil der henvises her.
Denne europæiske tekniske godkendelse indeholder . . . sider, herunder . . . bilag, som udgør en integrerende
del af dette dokument. (Oplys det samlede sidetal (både tekst og eventuelle tegninger i hoveddokument og
bilag) og antallet af bilag).
I.

1.

RETSGRUNDLAG OG ALMINDELIGE BETINGELSER

Denne europæiske tekniske godkendelse er udstedt af . . . (det udstedende organs navn) i medfør af:
— Rådets direktiv 89/ 106/ EØF af 21 . december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (2),

— her anføres den nationale retsforskrift, hvormed byggevaredirektivet er gennemført — dog kun
hvis det er påkrævet efter national ret i den medlemsstat, hvor det udstedende organ er hjem
mehørende

— de fælles procedureregler for ansøgning om samt udarbejdelse og udstedelse af europæiske
tekniske godkendelser, der er fastlagt i bilaget til Kommissionens afgørelse 94/23/EF (3),

— ETA-retningslinje . . . Her anføres titel og nummer på den ETA-retningslinje, der danner
grundlag for udstedelsen af ETA'en, medmindre den er udstedt i medfør af punkt 3.2 i de
fælles procedureregler uden ETA-retningslinje i overensstemmelse med byggevaredirektivets
artikel 9, stk. 2.

(') Fremstillingsanlægget (eller -anlæggene) anføres kun, hvis det er nødvendigt af tekniske grunde, f.eks. på grund af anta
gelser under punkt II.4.1 »Fremstilling«. Hvis det er hensigtsmæssigt af praktiske grunde, eller hvis ETA-indehaveren øn
sker det, kan fremstillingsanlægget (eller -anlæggene) også anføres i et ikke-offentliggjort tillæg til ETA'en, som opbevares
af det udstedende godkendelsesorgan, og som kun overdrages til de autoriserede organer, der er involveret i proceduren
for attestering af overensstemmelse .
(2) EFT nr. L 40 af 11 . 2. 1989, s. 12.
(3 EFT nr. L 17 af 20 . 1 . 1994, s. 34.
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... (det udstedende godkendelsesorgans navn) bemyndiges til at kontrollere, om bestemmelserne i
denne europæiske tekniske godkendelse er opfyldt. Kontrollen kan finde sted på fremstillingsan
lægget (fremstillingsanlæggene) (f.eks. kontrol af om denne europæiske tekniske godkendelses forud
sætninger med hensyn til fremstillingen er opfyldt). Ansvaret for, om byggevarerne er i overensstem
melse med den europæiske tekniske godkendelse, samt for, om de er egnede til den forudsatte
anvendelse, påhviler dog fortsat indehaveren af den europæiske tekniske godkendelse.

3.

Denne europæiske tekniske godkendelse må ikke overføres til andre fabrikanter eller agenter for
fabrikanter end dem, der er anført på side 1 , eller til andre fremstillingsanlæg end dem, der / anført

på side 1 / er fastlagt i forbindelse med denne europæiske tekniske godkendelse (den ene mulighed
slettes).

4.

Denne europæiske tekniske godkendelse kan trækkes tilbage af . . (navn på det udstedende godken
delsesorgan) i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 , i direktiv 89/ 106/EØF.

5.

Denne europæiske tekniske godkendelse må kun gengives i sin helhed; dette gælder også transmis
sion via elektroniske medier. Den kan dog gengives i uddrag med skriftlig tilladelse fra . . . (navn på
det udstedende godkendelsesorgan). I så fald skal det anføres på gengivelsen, at der er tale om et
uddrag. Tekst og tegninger i reklamemateriale må ikke indeholde modsigelser eller misbrug af den
europæiske tekniske godkendelse.

6.

Godkendelsesorganet udsteder den europæiske tekniske godkendelse på sit eller sine officielle sprog.
Disse versioner bør fuldt ud modsvare den version, som EOTA benytter til distribution. Oversæt
telser til andre sprog skal markeres som sådanne.

II .

SÆRLIGE BETINGELSER FOR DEN EUROPÆISKE TEKNISKE GODKENDELSE

1.

Definition af byggevaren (byggevarerne) og af forudsat anvendelse

Her anføres en teknisk beskrivelse af byggevaren (byggevarerne) og den forudsatte anvendelse på:
— én tekstside (eller mindre) og en eller flere generelle tegninger på tilsammen én side, der vedføjes
som bilag l, hvortil der henvises i den under punkt II. 1 anførte tekst
eller

— to tekstsider.

I teksten beskrives byggevarens (byggevarernes) type og form (herunder relevante ydeevneniveauer),
materialebestanddele, komponenter og fremgangsmåde ved montering; det beskrives endvidere, i
hvilken type bygværk den eller de byggevarer, ETA'en omfatter, forudsattes anvendt.
Det anføres, hvilken levetid byggevaren (byggevarerne) antages at have ved den forudsatte anven
delse i byggevaredirektivets forstand.
2.

Byggevareegenskaber og eftervisningsmetoder

Her anføres byggevarens (byggevarernes) og dens (deres) bestanddeles og komponenters nøjagtige og
målbare egenskaber og parametre. Disse anføres i givet fald med behørig hensyntagen til det
mandat til udarbejdelse af ETA-retningslinje for den pågældende byggevaregruppe, som Kommis
sionen har udstedt. Når der er tale om byggevarer, for hvilke man benytter fremgangsmåden i
byggevaredirektivets artikel 9, stk. 2, anføres de direkte på grundlag af de relevante væsentlige
krav (byggevaredirektivets bilag I), basisdokumenterne og de i basisdokumenternes punkt 1.2
anførte niveauer eller klasser for ydeevne, i det omfang det er relevant. Der tages også hensyn til
eventuelle yderligere krav (f.eks. i medfør af andre EF-direktiver). Andre forhold vedrørende anven
delsesegnetheden anføres i nødvendigt omfang herunder særlige egenskaber med henblik på identi
fikation af byggevaren (byggevarerne).
Skal en byggevares sammensætning eller parametre behandles fortroligt (f.eks. den kemiske
sammensætning af visse materialer), medtages dette ikke i selve ETA'en, men opbevares af det
udstedende godkendelsesorgan sammen med den tekniske dokumentation for ETA'en. Disse oplys
ninger overdrages kun til de autoriserede organer, der er involveret i proceduren for attestering af
overensstemmelse, i det omfang det er nødvendigt for disses prøvnings-, inspektions- og certifice
ringsopgaver.

De procedurer, hvorefter bedømmelsen af en byggevares holdbarhed, egenskaber og ydeevne har
fundet sted, beskrives kort. Der henvises til ETA-retningslinjen og/eller til harmoniserede, aner
kendte nationale eller andre standarder (prøvningsmetoder, beregningsmetoder osv.), og relevante
opnåede værdier og parametre anføres, i det omfang det er nyttigt og nødvendigt for byggevarens
anvendelse og for konstruktionen af det bygværk eller den del af et bygværk, som byggevaren
forudsættes anvendt i. Endvidere sammenfattes eventuelle særlige prøvningsmetoder/bedømmelses 
metoder, og relevante opnåede værdier og parametre anføres, i det omfang det er nyttigt og nødven
digt for byggevarens anvendelse og for konstruktionen af det bygværk eller den del af et bygværk
som byggevaren forudsættes anvendt i. Om nødvendigt og hensigtsmæssigt henvises der til eventu
elle bilag til ETA'en.
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3.

Vurdering af overensstemmelse og CE-mærkning

3.1 .

System for attestering af overensstemmelse

Nr. L 236/ 11

Her anføres det system for attestering af overensstemmelse (byggevaredirektivets bilag III), der er
fastlagt af Kommissionen. Omfatter ETA'en flere byggevarer, anføres det relevante system for
attestering af overensstemmelse for hver byggevare for sig.
3.2 .

Ansvarsområder

3.2.1 .

Fabrikantens opgaver

3.2.1.1 . Produktionskontrol i fabrikken

Metoderne for og omfanget af fabrikantens løbende interne produktionskontrol specificeres,
herunder prøvningernes type og mindste hyppighed. Hvis ETA'en omfatter flere byggevarer,
behandles de hver for sig.
3.2.1.2. Fabrikantens øvrige opgaver (kun hvis det er relevant)

Alt efter det gældende system for attestering af overensstemmelse beskrives fabrikantens øvrige
opgaver, feks. førstegangsafprøvning. Hvis ETA 'en omfatter flere byggevarer, behandles de hver for
sig.

3.2.2.

De autoriserede organers opgaver

Her anføres de autoriserede organers opgaver ifølge det gældende system for attestering af overens
stemmelse, herunder i givet fald type og hyppighed afprøvninger, forudgående kontrol og overvåg
ning. Hvis ETA'en omfatter flere byggevarer, behandles de hver for sig.
3.3.

CE-mærkning

CE-mærkningen anbringes på . . . (selve byggevaren — angiv om nødvendigt hvor på byggevaren —
eller på etiketten; emballagen; ledsagende handelsdokument). CE-mærkningen ledsages af følgende
oplysninger:

Her anføres det, hvilke oplysninger der skal ledsage CE-mærkningen, således som det fremgår af
Kommissionens generelle regler for CE-mærkning feks.:
— Fabrikantens og fremstillingsanlæggets navn eller identifikationsmærke.
— Det pågældende autoriserede organs nummer.

— Byggevarens identitet (handelsnavn).
— ETA nr.

— Byggevarens relevante egenskaber/ydeevner og niveauer/klasser for ydeevne (alle byggevarer
under samme betegnelse, uanset fremstillingsanlæg, skal opfylde de relevante krav til byggeva
reegenskaber og ydeevneværdier)

— Fremstillingsår og om nødvendigt fremstillingstidspunkt og produktionsnummer.
4.

Forudsætninger, hvorunder byggevaren (byggevarerne) er bedømt som egnede til den
forudsatte anvendelse

4.1 .

Fremstilling

Her anføres særlige fabrikations- og samlingsteknikker i fabrikken samt krav til personalekvalifi
kationer og til fremstillingsanlæggets tekniske udstyr (f.eks. for limede eller svejste konstruktioner),
hvis det har betydning for byggevarens (byggevarernes) egnethed til den forudsatte anvendelse, når
de er monteret i bygværket, og hvis det har forbindelse med de væsentlige krav.

Krav vedrørende fremstillingen, der skal behandles fortroligt, medtages ikke i selve ETA ' en, men
opbevares af det udstedende godkendelsesorgan sammen med den tekniske dokumentation for
ETA'en. Oplysninger om sådanne krav overdrages kun til de autoriserede organer, der er involveret
i proceduren for attestering af overensstemmelse, i det omfang det er nødvendigt for disses prøv
nings-, inspektions- og certificeringsopgaver.
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Montering

Her anføres bestemmelser vedrørende montering/samling af byggevaren (byggevarerne) på bygge
pladsen. Der anføres særlige anvisninger til det udførende personale og om håndværksmæssig
kvalitet, hvis det har betydning for, om byggevarens (byggevarernes) egnethed til den forudsatte
anvendelse opnås, når den (de) er monteret i bygværket. Desuden oplyses om parametre (praktiske
værdier osv.) og metoder, som der er behov for ved projekteringen af et bygværk eller en del af et
bygværk, som byggevaren (byggevarerne) forudsattes anvendt i. I givet fald henvises der til stan
darder, ETA-retningslinjer eller bilag til ETA'en. Det tydeliggøres, at det er fabrikantens ansvar,
at de berørte parter orienteres om disse bestemmelser.
5.

Anbefalinger til fabrikanten

5.1 .

Anbefalinger vedrørende emballering , transport og oplagring

Her anføres forhold der har betydning for, om byggevarens (byggevarernes) egnethed til den forud
satte anvendelse opnås, når den (de) er monteret i bygværket. Det tydeliggøres, at det er fabrikan
tens ansvar, at de berørte parter orienteres om disse bestemmelser.
5.2.

Anbefalinger vedrørende anvendelse , vedligeholdelse og reparation

Her anføres forhold vedrørende *driftstilstand«, vedligehold, reparation og advarsler, hvis de har
betydning for, om byggevarens (byggevarernes) egnethed til den forudsatte anvendelse opretholdes,
efter at den (de) er monteret i bygværket. Det tydeliggøres, at det er fabrikantens ansvar, at de
berørte parter orienteres om disse bestemmelser.
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Bilag 1
BESKRIVELSE AF BYGGEVAREN (BYGGEVARERNE)

. . . Her anføres på en enkelt side i givet fald en eller flere tegninger, der rummer en generel beskrivelse af
byggevaren (byggevarerne) (se også bemærkningen om indholdet i afsnit II.1).
Bilag 2 til n

Flere bilag efter behov, f.eks.:
— Yderligere beskrivelser af byggevaren (byggevarerne) og dens (deres) bestanddele, af detaljer vedrørende
fremstilling, transport, håndtering, oplagring montering (i givet fald også tegninger).
— Metoder til bestemmelse af byggevareegenskaber (prøvning, beregning eller andre metoder, i det omfang
der ikke kan henvises til en ETA-retningslinje eller til standarder).
— Konstruktionsmetoder for den del af bygværket, som byggevaren (byggevarerne) skal indgå i, hvis det
har betydning for byggevarens (byggevarernes) egnethed til den forudsatte anvendelse, når den (de) er
monteret i bygværket, og hvis der ikke kan henvises til en ETA-retningslinje eller til standarder.
— Anvisninger med henblik på montering/bearbejdning, hvis det har betydning for byggevarens (byggeva 
rernes) egnethed til den forudsatte anvendelse, når den (de) er monteret i bygværket, og hvis der ikke
kan henvises til en ETA-retningslinje eller til standarder.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 1997

om ændring af beslutning 87/257/EØF om listen over virksomheder i Amerikas
Forenede Stater, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet
(EØS-relevant tekst)

(97/ 572/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12.
december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpoliti

mæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg,
svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra
tredjelande ('), senest ændret ved direktiv 96/9 1 /EF (2),
særlig artikel 4, stk. 1 , og artikel 18 , stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:
Listen over virksomheder i USA, der er godkendt til
indførsel af fersk kød til EF, blev oprindelig opstillet ved
Kommissionens beslutning 87/257/EØF (3), senest ændret

ved beslutning C (96) 3126 (4); listen kan til enhver tid
ændres på baggrund af resultaterne af EF's inspektioner i
USA;

der føres forhandlinger med henblik på indgåelse af en
aftale med USA om foranstaltninger til beskyttelse af
folkesundheden og dyresundheden i forbindelse med
handelen med husdyr og produkter af animalsk oprin
delse;

denne situation, de allerede opnåede resultater og nødven
digheden af at undgå handelsfordrejninger gør det beret

tiget at udsætte den fastsatte frist for losning af visse
former for fersk kød fra den 31 . juli 1997 til den 31 .

(') EFT nr. L 302 af 31 . 12. 1972, s. 28
(2) EFT nr. L 13 af 16. 1 . 1997, s. 26.
(3) EFT nr. L 121 af 9. 5. 1987, s. 46.

b) EFT nr. C 366 af 5. 12. 1996, s. 3.

januar 1998; fastsættelsen af denne dato foregriber
hverken datoen for indgåelse af ovennævnte aftale eller
aftalens indhold;
listen over virksomheder bør ændres i overensstemmelse

hermed;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Bilaget til beslutning 87/257/EØF affattes som angivet i
bilaget til nærværende beslutning.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

Liste over virksomheder i USA, der er godkendt til indførsel af fersk kød til EF

Kategori 0

Autorisations

Virksomhed/adresse

SB

nr.

S

K

x

x

F

3 W

Swift & Company, Worthington, MN

I-30

New Orleans Inspection Service Inc., New Orleans, LA

x

53

American Freezer Services, Norfolk, NE

x

72

Golden Valley Meat, Blackfoot, ID

x

O

FK/G

SV

H

10(a), 13, 15

x

x

1

\

1

15

x
l

85B
I-113
137

Excel, Bairdstown , Illinois

x

x

US Cold Storage, Philadelphia, PA

x

Colonial Beef Company, Philadelphia, PA

x

9, 13, 15

x

I

x

x

Li
Li

1

15

I-149

C W Storage, Albany, NY

x

1

I-182

Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill, NJ

x

1 , TF

I-183

Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA

x

1

I-195

Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA

x

1

244 P

Transcontinental Cold Storage, Perry, IA

x

1 , TF

244 W

IBP, Waterloo, IA

x

x

245 L

IBP, Lexington, NE

x

x

1-305

Georgia Ports Authority, Savannah, GA

x

I-320

South Carolina State Ports Authority, North Charleston, SC

x

320M

Premium Standard Foods, Milan, MO

I-335

Service Cold Storage, Miami, FL

x

I-346

Primliks , Miami, FL

x

1

382G

Smithfield Packing Co, Norfolk, VA

x

1

x

x

x

x

\

x

410

Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI

x

532

Conagra Northern State Beef, Omaha, NE

x

E-713

Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE

x

x

889 A

J.F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE

x

x

x

x

x

1134

Independent Meat Co., Easton, PA

1620

Quality Pork Processors Inc., Austin, MN

x

Dallas Crown Inc., Kaufman , TX

x

E-2018

\
\
\
\
\
\

5, 15, 17
15

1

1

T, 15
1

10, 15

x

\

15, 18
x

\
x

\

x

x

x

\
\
\

16

14, 15
15

7, 13, 15
x

16
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Kategori f)
Virksomhed/adresse

SB

nr.

S

K

F

o

FK/G

SV

H

2508

The Brass Company, Chicago, IL

3056

Termicol Inc, Wallula, WA

x

3131

Minnesota Freezer Warehouse Company, Worthington, MN

x

3136

Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN

x

3149

Milliard Warehouse (L & B Corp.), Des Moines, IA

x

3150

Beatrice Cold Storage Warehouse, Denver, CO

x

3157

Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA

x

3158

Freezer Services Inc., Amarillo, TX

x

3161

Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN

x

3170

Logansport Refrig Services, Logansport, IN

x

3190

American Freezer Services Inc., Fremont, NE

x

3198

Milliard Warehouse (L & B Corp.), Denison, IA

x

3215

Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH

x

1

3216

Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS

x

1

3219

Christian Salvesen, Denver, CO

x

1

3229

Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS

x

1

3241

AMC Warehouses, Grand Prairie, TX

x

1

3245

United Refrigerated Services , Marshall , MO

x

3256

Nobel Inc., Denver, CO

x

3261

Rosenbergers Cold Storage Inc., Hatfield, PA

x

3338

Millard Warehouse, Iowa City, IA

x

1

3363

Millard Warehouse (L & B Corp.), Friona, TX

x

1

3396

Americold, Bettendorf, IA

x

x

x

15

x

\

1

1 , TF

\
\

1 , TF

1 , TF
1

\

1 , TF
1

II

1

LE

1

I
I

\
\
l

1
1

\

1

1

\

\
|
\
\
\

1

1
l

3397

Landmark Logistical Services, Richardson, TX

x

3398

Millard Warehouse, Grand Island, NE

x

3407

Bell Cold Storage, St Paul, MN

x

3431

Texas Cold Storage, Fort Worth, TX

x

3447

Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI

x

1

3474

Nordic Warehouses Inc., Benson , NC

x

1

3477

Northland Cold Storage, Greenbay, WI

x

3490

Oneida Cold Storage, Salt Lake City, UT

x

3505

Dakota Cold Storage, Huron, SD

x

I
I
I
I
II

I

1 , TF
1

1

1

\

1

1
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Kategori (*)
Virksomhed/adresse

SB

nr.

K

S

F

FK/G

o

SV

H

3507

Zollinger Cold Storage Corp., Logan , UT

3535

Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL

3552

Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA

3554

Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA

3555

Cloverleaf Cold Storage Co. (No 5), Sioux City, IA

3573

Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN

3610

Millard Cold Storage, Dodge City, KS

x

3688

Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN

x

3707

United States Cold Storage Inc., Omaha, NE

x

3738

Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO

x

1 , TF

3748

Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, LA

x

1

3854

Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO

x

1

3860

Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire , WI

x

1

3871

York Cold Storage Co., York, NE

x

1

3910

United States Cold Storage, East Peoria, IL

x

1

3942

Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX

x

1

5736 A

VMI Corporation, Omaha, NE

E-7041

Beltex Corporation, Fort Worth, TX

7271

E-8861

|
|

|

|

x

x

x

x

x

x

x

x

Cavel West Inc., Redmond, OR

x

x

Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA

x

Cavalier Export Co., Evington, VA

x

1 , TF

II|
I
I
I

I
||

\
|
\
\

x

1

x

x

\

\

\
\

3 , 15
x

l
\
\
\
l

\

13225

Quality Refrigerated Services, Omaha, NE

x

13331

Millard Processing Services, Omaha, NE (West)

x

13531

Gerber Foods, Inc., York, NE

|

l

x

17054

RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA

x

17068

US Coldstorage, Cumberton, NC

x

x

\

|

16

2, 15
x

16

1 , TF

\

1

1 , TF
x

\

I
I

x

16
1

x

x

16, 19
15

x

Millard Refrigerated Services, Omaha, NE

x

1

x

x

x

1

4, 15

x

x

1 , TF

x

13182

Cavel International, De Kalb, IL

1

x

Provimi Veal Corp., Seymour, WI

E - 1 5849

|

x

8984

E-9910

1

x

Bell Cold Storage, St Paul, MN

9400

1

x

8904

E-9294

II

x

Custom Meat Corp., Dallas, TX

Amfran Packing Co., Plainfield, CT

1

x

15
x

16
1

\

1
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Kategori (*)

Autorisations

Virksomhed/adresse

nr.

17233

17354
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SB
S

K

F

o

FK/G

SV

H

Millard Refrigerated Services, Batavia, IL

x

1 , TF

CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., Madison ,

x

1

Wisconsin

17461

Millard Refrigerated Services, Greeley, CO

x

1

17624

Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL

x

1 , TF

17756

Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA

x

1 , TF

18079

Carolina Food Processors, Tar Heel , NC

18163

Quality Refrigerated Services, Spencer, IA

x

1 , TF

18294

Marshall Cold Store, Marshalltown, IA

x

TF, 1 , 15

18435

Carolina Cold Storage, Tar Heel, NC

x

TF, 1

18674

Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS

x

1 , TF

18793

Cloverleaf Cold Storage, Austin , MN

x

TF, 1

18859

North American Bison Cooperative, New Rockford, ND

19086

Gress Refrigerated Services, Scranton, PA

x

1

19087

Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston , PA

x

1

19246

Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO

x

1 , TF

19593

Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID

x

1

(*)

1 =
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
—

9 =
10 =

x

x

x

x

x

8 , 13 , 15

15

S:
Slagtehus
O:
Oksekød
H:
Kød fra hovdyr
K:
Kødopskæringsvirksomhed
FK/G: Fårekød/gedekød
SB: Særlige bemærkninger
F:
Frysehus
SV:
Svinekød
Kun oplagring af kød, der er endeligt emballeret på godkendte slagterier eller opskæringsvirksomheder.
Kun slagteaffald.
Også for skiveskåret kvæglever.
Kun skiveskåret kvæglever.

Kun
Kun
Kun
Kun

tunger,
tunger,
tunger,
tunger,
Kun tunger,
Kun tunger,

hjerter
hjerter
hjerter,
hjerter,
hjerter,
hjerter,

og kød fra slagtekroppe.
og nyrer.
nyrer og levere.
nyrer, levere og hjerner.
maver og kød fra slagtekroppe.
nyrer, levere og maver.

10(a) = Kun tunger, hjerter, nyrer, levere, maver og kød fra slagtekroppe .
11 =

Kun kød fra slagtekroppe, tunger, hjerter, nyrer, levere og hjerner.

12 =

Kun hjerter og maver.

13 =

Kun emballeret slagteaffald, som har været underkastet en frysebehandling som fastsat i artikel 3 i direktiv 77/96/EØF.

14 =
15 =
16 =

Slagteaffald udelukket.
Fersk kød skal være lastet på EF's område senest den 31 . januar 1998 .
Levere og nyrer udelukket.

17 =
18 =

Kun kød fra slagtekroppe og emballeret slagteaffald, som har været underkastet en frysebehandling som fastsat i artikel 3 i direktiv 77/96/EØF.
Tunger, hjerter, nyrer, levere, hjerner og haler.

19 =

Bison indbefattet.

TF =

De virksomheder, ud for hvilke der er anført »TF« er i henhold til artikel 4 i direktiv 77/96/EØF godkendt til at foretage frysebehandling som fastsat i artikel
3 i samme direktiv.

T =

Denne virksomhed er i henhold til artikel 4 i direktiv 77/96/ EØF godkendt til at foretage undersøgelse for trikiner som fastsat i artikel 2 i samme direktiv.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 1997

om ændring af beslutning 97/297/EF om støtteberettigelsen af de udgifter, der er
planlagt af visse medlemsstater for 1997 til gennemførelse af overvågnings- og
kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik
(97/573/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets beslutning 95/527/EF af 8 .
december 1995 om Fællesskabets finansielle deltagelse i
visse udgifter, som medlemsstaterne afholder ved
gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne
under den fælles fiskeripolitik ('), særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger:

I beslutning 97/297/EF foretages der følgende ændringer:
1) I

artikel

1,

første

punktum

ændres

beløbet

»70 496 614,- ECU« til »71 606 685,- ECU«.

2) I

artikel

1,

tredje

punktum

ændres

beløbet

»28 180 828 ,- ECU« til »28 735 863 ,- ECU«.

3) I bilag I ændres beløbene »7 873 030,- skr.«, »916 971 ,-

ECU« og »408 986,- ECU«, der er afsat til Sverige, til
henholdsvis » 17 404 000,- skr.«, »2 027 042,- ECU« og
»964 021 ,- ECU«.

Kommissionens beslutning 97/297/EF (2) omhandler støt
teberettigelsen af de udgifter, der er planlagt af visse
medlemsstater for 1997 til gennemførelse af overvåg
nings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripo
litik;

Sverige har givet nærmere oplysninger vedrørende sin
ansøgning om finansielt bidrag til dækning af de udgifter,
der er omhandlet i artikel 2 i beslutning 95/527/EF og er
planlagt for 1 997;

oplysningerne har betydning for omfanget af de udgifter,
hvortil der i henhold til beslutning 95/527/EF kan ydes et
højere finansielt bidrag;

beslutning 97/297/EF bør ændres, for at der kan tages
højde for de pågældende beløb;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fiskeri og Akvakultur —

(') EFT nr. L 301 af 14. 12. 1995, s. 30, berigtiget i EFT nr. L 302
af 15. 12. 1995, s . 45.

(2) EFT nr. L 122 af 14. 5. 1997, s. 24.

4) I bilag I ændres de samlede beløb »70 496 614,- ECU«
og »28 180 828 ,- ECU« til henholdsvis »71 606 685,ECU« og »28 735 863,- ECU«.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Konge
riget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den
Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske
Republik, Irland, Den Italienske Republik, Kongeriget
Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Republikken

Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 1997.

På Kommissionens vegne
Emma BONINO

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22 . juli 1997
om ændring af beslutning 97/4/EF om midlertidige lister over tredjelandsvirk
somheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød
(EØS-relevant tekst)

(97/574/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets beslutning 95/408/EF af 22.
juni 1995 om betingelserne for opstilling i en overgangs
periode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomhe
der, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse animalske

pa baggrund af resultaterne af disse kontrolbesøg har de
amerikanske myndigheder foretaget en ny undersøgelse af
virksomhederne på listen; Kommissionen bør gennem
føre endnu en række kontrolbesøg på disse virksomheder;
listen bør være gyldig i seks måneder, for at kontrol
besøgene kan gennemføres;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr ('),
ændret ved beslutning 97/34/EF (2), særlig artikel 2, stk. 1 ,
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

°g

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

I Kommissionens beslutning 94/85/EF (3), senest ændret
ved beslutning 96/2/EF (4), er der givet en liste over tred
jelande, hvorfra indførsel af fersk fjerkrækød er tilladt;

Bilaget til beslutning 97/4/EF affattes, for så vidt angår
Amerikas Forenede Stater, som angivet i bilaget til

der er ved Kommissionens beslutning 94/984/EF (5),
senest ændret ved beslutning 96/456/EF (6), for et stort
antal lande på denne liste fastsat sundhedsbetingelser og

Artikel 2

bestemmelser om udstedelse af sundhedscertifikat ved

indførsel af fersk fjerkrækød;
ved Kommissionens beslutning 97/4/EF (7) blev der fastsat
en midlertidig liste over tredjelandsvirksomheder, hvorfra
medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød;

nærværende beslutning.

Listen over virksomheder i bilaget til denne beslutning
anvendes ikke efter den 30 . september 1997.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

i henhold til artikel 14 i Rådets direktiv 71 / 118 / EØF af

15. februar 1971 (8), senest ændret og ajourført ved direktiv
92/ 116/EØF (9), blev der gennemført kontrolbesøg vedrø
rende sundhedsproblemer i forbindelse med produktion

og markedsføring af fersk fjerkrækød; besøgene viste, at
virksomheder, der bruger amerikanske produktionsmeto
der, ikke opfyldte alle de relevante EF-sundhedskrav;

')
2)
-1 )
4)
*)
<•)
")
8)
>)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L
L
L
L

243 af 11 . 10. 1995, s. 17.
13 af 16. 1 . 1997, s. 33.
44 af 17. 2. 1994, s. 31 .
1 af 3. 1 . 1996, s. 6.
378 af 31 . 12. 1994, s. 11 .
188 af 27. 7. 1996, s . 52.
2 af 4. 1 . 1997, s. 6.
55 af 8 . 3. 1971 , s. 23.
62 af 15. 3. 1993, s. 1 .

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

♦País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / Land: AMERIKAS FORENEDE STATER / Land:
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ /

Country: UNITED STATES OF AMERICA / Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE / Paese: STATI UNITI
D'AMERICA / Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA / País : ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA / Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT / Land: FÖRENTA STATERNA

2

1

3

4

5

P3

Townsend's

Millsboro

DE

SH

PI 8

Rocco Turkey

Dayton

VA

SH , CP

P56

Wampler

Broadway

VA

SH, CP

PI 99

Wampler

Stanley

VA

SH, CP

P261

Bill-Mar Foods

Zeeland

MI

SH

P290

Townsend's

Siler City

NC

SH , CP

P300

Maple Leaf

Milford

IN

SH , CP

P385

Perdue Inc.

Robbins

NC

SH, CP

P396

Townsend's

Pittsboro

PA

SH , CP

P413

Gold Kist

Boaz

AL

SH , CP

P419

Case Farms

Morgan ton

NC

SH, CP

P468

Townsend's

Batesville

AR

SH , CP

P551

Jennie-O Foods

Wilmar

MN

SH, CP

P559

Hudson Foods

Albertville

AL

SH , CP

P646

Cagle's Inc.

Pine Mountain

GA

SH , CP

P758

Choctaw Foods

Carthage

MS

SH , CP

P855

Seaboard Farms

Athens

GA

SH, CP

P935

Allen Family

Harbeson

DE

SH , CP

Pi Ol 5

Empire Kosher

Mifflintown

PA

SH, CP

PI 096

Wampler

Hinton

VA

SH, CP

PI 249

Rocco

Edinburg

VA

SH , CP

PI 250

Fieldale Farms

Baldwin

GA

SH , CP

PI 252

Fieldale Farms

Gainesville

GA

SH

PI 257

Fieldale Farms

Murrayville

GA

SH

PI 284

Seaboard Farms

Canton

GA

SH, CP

PI 309

Columbia Farms

Greenville

SC

SH , CP
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4

5

Pi 325

Tyson Foods

New Holland

PA

SH, CP

PI 353

Seaboard Farms

Chattanooga

TN

SH, CP

PI 362

Hudson Foods

Noel

MO

SH , CP

P2504C

Gands Foods

Chicago

IL

SH

P6510

Peco Foods

Bay Spring

MS

SH

P6666

Tyson Foods

Gadsden

AL

SH, CP

P6710

Wampler

Harrisonburg

VA

SH

P7085

Tyson Foods

Broken Bow

OK

SH, CP

P7089

Hudson Foods

Dexter

MO

SH , CP

P7101

Tyson Foods

Clarksville

AR

SH, CP

P7211

Tyson Foods

Berryville

AR

SH, CP

P7345

Carolina Turkeys

Mt Olive

NC

SH, CP

P8107

Squab Producers

Modesto

CA

SH, CP

P8727

ConAgra

Carthage

MO

SH

P9099

Perdue Farms

Concord

NC

SH

PI 7539

Rocco

St Paul

NC

SH, CP«
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 23 . juli 1997

om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1 . august, 1 . september, 1 .
oktober, 1 . november og 1 . december 1996 finder anvendelse på lønninger til
tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande
(97/575/EKSF, EF, Euratom)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af et fælles
råd og en fælles kommission for De Europæiske Fælles

ningerne, malt efter justeringskoefficienten og den tilsva
rende vekselkurs, for nogle tredjelandes vedkommende
har oversteget 5 % siden den sidste fastsættelse eller
tilpasning af koefficienterne —

skaber,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd ved De
Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de
øvrige ansatte i disse Fællesskaber, fastsat ved forordning
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 ('), senest ændret ved
forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 2485/96 (2), særlig
artikel 13, stk. 2, i bilag X, og
ud fra følgende betragtninger:
I Rådets forordning (EKSF, EF, Euratom) nr. 542/97 (3)
fastsattes i medfør af artikel 13, stk. 1 , i bilag X til
vedtægten de justeringskoefficienter, hvormed de
lønninger korrigeres fra 1 . juli 1996, der i tjenestestedets
valuta udbetales til tjenestemænd ansat i tredjelande;

Kommissionen har i de seneste måneder foretaget forskel
lige tilpasninger af disse justeringskoefficienter ^) i over
ensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtæg

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Eneste artikel

Med virkning fra 1 . august, 1 . september, 1 . oktober, 1 .
november og 1 . december 1996 tilpasses de justeringsko
efficienter, der finder anvendelse på lønninger, som i
tjenestestedets valuta udbetales til tjenestemænd ansat i
tredjelande, som anført i bilaget.
Til beregning af disse vederlag anvendes de vekselkurser,
der blev brugt ved gennemførelsen af De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget for den måned, der gik
forud for den i foregående afsnit omhandlede dato.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . juli 1997.

ten ;

fra 1 . august, 1 . september, 1 . oktober, 1 . november og 1 .
december 1996 bør visse af disse justeringskoefficienter
tilpasses, idet de statistiske oplysninger, som Kommis
sionen råder over, har vist, at ændringerne i Ieveomkost

(>)
(2)
0
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

56 af 4. 3. 1968 , s. 1 .
338 af 28 . 12. 1996, s. 1
84 af 26. 3. 1997, s. 1 .
45 af 15. 2. 1997, s. 45.

På Kommissionens vegne
Hans VAN DEN BROEK

Medlem af Kommissionen
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Land, hvor tjenestestedet
er beliggende

Angola
Bulgarien
Djibouti
Indonesien

Justeringskoefficienter
august 1996

381,49
38,12

125,31
88,53

Thailand

80,95

Venezuela

50,69

Land, hvor tjenestestedet
er beliggende

Justeringskoefficienter
september 1996

Bulgarien

34,01

Guinea-Bissau

62,47

Sudan

24,51

Land, hvor tjenestestedet
er beliggende

Angola
Bulgarien

Justeringskoefficienter
oktober 1996

389,95

36,79

Costa Rica

65,00

Rumænien

40,40

Sudan

26,00

Tyrkiet
Uruguay

61,85

Land, hvor tjenestestedet
er beliggende

84,69

Justeringskoefficienter
november 1996

Bulgarien

36,43

Chile

88,81

Ghana

36,97

Guinea-Bissau

52,62

Peru

84,06

Slovenien

90,13

Sudan

28,85

Sydkorea
Tyrkiet

95,54

Venezuela

53,32

Zambia

59,14

63,94
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Land, hvor tjenestestedet

Justeringskoefficienter

er beliggende

december 1996

Angola

66,63

Benin

71,72

Brasilien

79,04

Bulgarien

41,60

Burundi

83,69

Mauritius

70,12

Mexico

49,06

Republikken Kap Verde

79,86

Rumænien

41,02

Sydafrika (Cape Town)
Tyrkiet

61,55

Zimbabwe

45,41

64,64
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 23 . juli 1997

om ændring af beslutning 94/652/EF om udarbejdelse af en oversigt over og
fordeling af opgaverne inden for rammerne af samarbejdet fra medlemsstaternes
side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler
( EØS-relevant tekst)

(97/576/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

medlemsstaterne, navnlig i de institutter, som deltager i
det videnskabelige samarbejde;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

under henvisning til Rådets direktiv 93/5/EØF af 25.

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levneds
middelkomité —

februar 1993 om bistand til Kommissionen og samarbejde
fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige

gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler ('),

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:
Kommissionens beslutning 94/458/EF (2) fastsætter regler
for forvaltningen af det videnskabelige samarbejde
mellem medlemsstaterne og Kommissionen vedrørende
levnedsmidler;

i Kommissionens beslutning 94/652/EF (3), er der fastsat

Artikel 1

Bilaget til beslutning 94/652/EF om udarbejdelse af en
oversigt og fordeling af opgaverne inden for rammerne af
samarbejdet fra medlemsstaterne side ved den videnskabe
lige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler
affattes som angivet i bilaget til indeværende beslutning.

en oversigt over og fordeling af opgaverne inden for
rammerne af samarbejdet fra medlemsstaternes side ved
den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende
levnedsmidler; i artikel 3 i direktiv 93/ 5/EØF er det fast
sat, at der skal ske en ajourføring af oversigten og forde

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

lingen af opgaverne mindst hver sjette måned;
oversigten over opgaverne skal udarbejdes og ajourføres
under hensyntagen til behovet for sundhedsbeskyttelse
inden for Fællesskabet samt til kravene i fællesskabslov

givningen inden for levnedsmiddelsektoren;

opgaverne skal fordeles på grundlag af den videnskabelige
ekspertise og de til rådighed stående ressourcer i

(') EFT nr. L 52 af 4. 3. 1993, s. 18 .
(2) EFT nr. L 189 af 23. 7. 1994, s . 84.
(■') EFT nr. L 253 af 29. 9. 1994, s. 29.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . juli 1997.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen
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BILAG

Oversigt over opgaver, der skal udføres af medlemsstaterne inden for rammerne af samar
bejdet fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrø
rende levnedsmidler

Opgavernes emne, art og omfang
1.

Aromastoffer

1.1 .

Kemisk definerede aromastoffer

— udarbejdelse af rapporter til sikkerhedsevaluering
af kemisk definerede aromastoffer

— udarbejdelse og vedligeholdelse af et fysisk og
elektronisk arkiv over eksisterende toksikologiske
data og eksponeringsdata for de pågældende

Medlemsstater, som har fået betroet opgaven

Udførelsesfrist

Danmark (koordinator)

31 . december 2000

Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien,
Nederlandene, Sverige, Det Forenede Konge
rige

stoffer

2.

Mikrobiologi

2.3.

Mikrobiologisk risikovurdering

Indsamling af oplysninger fra deltagende medlems
stater om metodologi og data til underbygning af en
proces for mikrobiologisk risikovurdering på euro
pæisk plan .

3.

Forurenende stoffer

3.1 .

Generelle spørgsmål

3.1.1 . Sporadiske og presserende spørgsmål
Koordinering af indsamlingen af data i medlemssta
terne med henblik på VKL-risikovurdering i forbin
delse med sporadiske og presserende spørgsmål

Frankrig (koordinator)

31 . december 1998

Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien, Irland,
Italien, Nederlandene, Østrig, Portugal,
Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige

Italien , Det Forenede Kongerige (overordnede
koordinatorer)

31 . december 1999

Alle medlemsstaterne

vedrørende forurenende stoffer i levnedsmidler

4.

Vurdering af indtagelse og påvirkning

4.2.

Udvikling af metoder til vurdering af indtagelsen af
tilsætningsstoffer gennem kosten

Udvikling af systemer til kontrol af forbruget og
anvendelsen af tilsætningsstoffer i levnedsmidler i
medlemsstaterne til støtte for gennemførelsen af
direktiv 89/ 107/EØF og de heraf afledte direktiver

Det Forenede Kongerige (koordinator)

31 . oktober 1997

Danmark, Grækenland, Spanien, Frankrig,
Irland, Italien, Nederlandene, Østrig, Finland,
Sverige

om farvestoffer, sødestoffer og forskellige andre
tilsætningsstoffer

6.

Nye levnedsmidler

6.1 .

Indsamling af data vedrørende skadelige virkninger
på tarmfloraen af nye mikroorganismer, herunder
genetisk modificerede

Irland (koordinator)

Danmark, Tyskland, Spanien, Italien, Neder
landene, Det Forenede Kongerige

31 . december 1998

Nr. L 236/28

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Opgavernes emne, art og omfang

7.

Ernæring, allergier og sundhed

7.2.

Overvejelse af det epidemiologiske grundlag for
egnede foranstaltninger med henblik på beskyttelse
af folkesundheden i forbindelse med levnedsmiddel

allergi

8.

Emballagematerialer

8.1 .

Udarbejdelse af resumé-datablade eller rapporter for
risikovurdering af stoffer anvendt til eller som er til
stede i materialer i berøring med levnedsmidler

27 . 8 . 97

Medlemsstater, som har fået betroet opgaven

Udførelsesfrist

Det Forenede Kongerige (koordinator)

30 . juni 1998

Belgien , Danmark, Tyskland, Grækenland,
Frankrig, Irland, Italien , Nederlandene, Portu
gal, Finland, Sverige

Nederlandene (koordinator)

Danmark, Tyskland, Frankrig, Italien, Finland,
Sverige, Det Forenede Kongerige

31 . december 2002

