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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2071 /97
af 23 . oktober 1997

om fastsættelse af den fælles nedsættelseskoefficient til beregning af den forelø

bige mængde bananer, der tildeles hver erhvervsdrivende i kategori A og B af
toldkontingentet for 1998
(Tekst af betydning for EØS)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93
af 13 . februar 1993 om den fælles markedsordning for
bananer ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/
94 (2), særlig artikel 20, og
ud fra følgende betragtninger:

Ved anvendelse af artikel 6 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1442/93 af 10 . juni 1993 om gennemførelsesbe

stemmelser for EF's importordning for bananer (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1409/96 (4), fastsætter
Kommissionen alt efter det årlige toldkontingents stør
relse og de erhvervsdrivendes samlede referencemængder,
som er bestemt ved anvendelse af samme forordnings
artikel 3 ff., eventuelt en fælles nedsættelseskoefficient for

hver kategori af erhvervsdrivende, der skal anvendes på
hver erhvervsdrivendes referencemængde med henblik på
at fastsætte, hvor stor en mængde han kan tildeles for det
pågældende år;
den 4. april 1995 tilsendte Kommissionen Rådet et forslag
til forordning om tilpasning af forordning (EØF) nr.
404/93, for så vidt angår størrelsen af det årlige toldkon
tingent for import af bananer i EF efter Østrigs, Finlands
og Sveriges tiltrædelse; hidtil har Rådet trods Kommissio
nens bestræbelser ikke truffet nogen afgørelse om forhøj
elsen af toldkontingentet på grundlag af det førnævnte
forslag;

uden at foregribe de foranstaltninger, som Rådet måtte
træffe, bør der på et foreløbigt grundlag fastsættes referen (')
(2)
O
(4

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

47 af 25. 2. 1993, s. 1 .
349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
142 af 12. 6. 1993, s. 6.
181 af 20 . 7. 1996, s. 13.

cemængder for erhvervsdrivende i kategori A og B for
1998, for at der kan udstedes importlicenser vedrørende
de første kvartaler i nævnte år; det synes i den henseende
passende at beregne den nedsættelseskoefficient for hver
kategori af erhvervsdrivende, der er omhandlet i artikel 6 i

forordning (EØF) nr. 1442/93, på grundlag af et toldkon
tingent på 2 200 000 tons samt den fordeling, der er
fastsat i artikel 19, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 404/93;
de saledes beregnede samlede referencemængder andrager
2 054 729 tons for alle erhvervsdrivende i kategori A og
1 436 455 tons for alle erhvervsdrivende i kategori B;
de meddelelser, medlemsstaterne fremsender i henhold til

artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1442/93 vedrø
rende dels de samlede referencemængder, der er beregnet

for de registrerede erhvervsdrivende, dels de mængder
bananer, der er afsat til de erhvervsdrivende for hver akti

vitet, viser, at der er sket dobbelttælling af samme
mængder fra samme aktivitet for forskellige erhvervsdri
vende i flere medlemsstater;

anvendelsen af de oplysninger, der er meddelt af nogle
medlemsstater, ville i betragtning af de dobbelttalte
mængder medføre, at der fastsættes en for stor ensartet
nedsættelseskoefficient, som ville være til skade for visse

erhvervsdrivende; for at undgå en betydelig forskelsbe
handling, der er til skade for visse erhvervsdrivende, og
som der kun meget vanskeligt kan rådes bod på, bør
nedsættelseskoefficienten fastsættes på grundlag af
medlemsstaternes meddelelser nedsat med de af Kommis

sionens anslåede dobbelttællinger;
bestemmelserne bør straks træde i kraft, så at de

erhvervsdrivende kan nyde godt af dem så hurtigt som
muligt;

Forvaltningskomiteen for Bananer har ikke afgivet udta
lelse inden for den af formanden fastsatte frist —
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
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— for erhvervsdrivende i kategori A: 0,712016
— for erhvervsdrivende i kategori B: 0,459465.

Artikel 1

Den foreløbige mængde, der tildeles hver enkelt
erhvervsdrivende i kategori A og B for perioden 1 . januar
til 31 . december 1998 af det toldkontingent, som
omhandles i artikel 18 og 19 i forordning (EØF) nr.

404/93, beregnes ved at multiplicere den pågældende
erhvervsdrivendes referencemængde med nedenstående
fælles nedsættelsekoefficient, der er fastsat i henhold til

artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1442/93 :

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Bestemmelserne i denne forordning anvendes uden at
foregribe dels tilpasninger som følge af yderligere kontrol
ler, dels de foranstaltninger, som i givet fald træffes med
henblik på anvendelsen af Rådets senere beslutninger.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2072/97
af 23 . oktober 1997

om forudfastsat støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam i
Finland

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

den særligt vanskelige markedssituation i Finland bør der
iværksættes en sådan procedure;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fåre- og Gedekød —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89
af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1 589/96 (2), særlig artikel 7, stk. 1 , og
ad fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3446/90 af 27.
november 1990 om gennemførelsesbestemmelser vedrø
rende støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød f),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 3533/93 (4), er der
fastsat bestemmelser for de tilfælde, hvor støtten fastsættes
forud med et fast beløb;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . I Finland kan der mellem den 27. oktober og den
28 . november 1997 indgives ansøgninger om støtte til
privat oplagring af højst 150 tons af hele og halve slagte
kroppe lammekød, jf. bestemmelserne i forordning (EØF)
nr. 3447/90. Ansøgninger, der indgives den dag eller
dagen efter den dag, hvor den samlede mængde, der
ansøges om, overstiger 150 tons, antages ikke. De mæng
der, for hvilke der indgives ansøgninger den dag, hvor
den samlede mængde overskrides, nedsættes tilsvarende .

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3447/90 af 28 .
november 1990 om de særlige betingelser for ydelse af
støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød f), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 40/96 (6), indeholder
bestemmelser om en minimumsmængde pr. kontrakt;

2. Støtten er på 1 100 ECU/ton for en oplagringspe
riode på mindst tre måneder. Oplagreren bestemmer dog
selv den faktiske oplagringsperiode . Perioden er på
mindst tre og højst syv måneder. Er oplagringsperioden
på mere end tre måneder, forhøjes støtten med 1,45
ECU/ton pr. dag.

sfter artikel 7, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 3013/89 kan
der træffes afgørelse om at yde støtte til privat oplagring,

Artikel 2

ifølge artiklen anvendes disse foranstaltninger på grundlag

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

if situationen i hvert noteringsområde; i betragtning af

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(<)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

289
206
333
321
333

af
af
af
af
af

7. 10. 1989, s. 1 .
30 . 7. 1996, s. 25.
30 . 11 . 1990, s. 39.
23 . 12. 1993, s . 9 .
30 . 11 . 1990, s. 46.

M EFT L 10 af 13. 1 . 1996, s. 6.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2073/97
af 23 . oktober 1997

om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra
korn - og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens
bilag II
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

af de basisprodukter, der er taget i betragtning, fastsættes

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

som følge af den ordning mellem Det Europæiske Fælles
skab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets
eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der
godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (6), er det
nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhø
rende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 00 alt efter

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92

af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
risf), særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13, stk. 1 , i forordning (EØF)

nr. 1766/92 og til artikel 13, stk. 1 , i forordning (EF)
nr. 3072/95 kan forskellen mellem noteringerne eller

priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er
nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne
inden for Fællesskabet dækkes ved en eksportrestitution;

for hver måned;

varernes bestemmelsessted;

artikel 4, stk. 5, litra b), i forordning (EF) nr. 1222/94
fastslår, at i mangel på bevis som omtalt i artikel 4, stk. 5,
litra a), i samme forordning skal en nedsat eksportrestitu
tion fastsættes, idet der tages hensyn til produktionsresti
tutionen i overensstemmelse med Kommissionens forord

ning (EØF) nr. 1 722/93 O, senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1516/95 f), for det anvendte basisprodukt i den
for varen antagne produktionsperiode;
Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/94 af 30. maj
1994 om fastsættelse af almindelige gennemførelsesregler

for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af
kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse

landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke
omfattes af traktatens bilag II (4), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 1909/97 (*), specificerer sådanne af disse
produkter, for hvilke der bør fastsættes en restitutionssats,
der skal anvendes ved deres udførsel i form af varer, som

er nævnt enten i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92
eller i bilag B til forordning (EF) nr. 3072/95;
i henhold til artikel 4, stk. 1 , første afsnit, i forordning

(EF) nr. 1222/94 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert

Artikel 1

De restitutionssatser, der skal anvendes for de basispro
dukter, som omfattes af bilag A til forordning (EF)
nr. 1222/94, som er nævnt i artikel 1 i forordning (EØF)
nr. 1766/92 eller i artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EF) nr.
3072/95, og som udføres i form af varer, der er nævnt
henholdsvis i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92
eller i bilag B til forordning (EF) nr. 3072/95, fastsættes
som angivet i bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181
126
329
136

af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
24. 5. 1996, s. 37.
30. 12. 1995, s. 18.
31 . 5. 1994, s. 5.

h EFT L 268 af 1 . 10. 1997, s. 20.

(*) EFT L 275 af 29. 9. 1987, s. 36.
O EFT L 159 af 1 . 7. 1993, s. 112.
(s EFT L 147 af 30. 6. 1995, s. 49.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. oktober 1997 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal
anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke
omfattes af traktatens bilag II
Restitutionssatser
KN-kode

1001 10 00

Varebeskrivelse (')

pr. 100 kg
basisprodukt

Hård hvede :

— for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater
— i andre tilfælde
1001 90 99

—

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:
— for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

—

— i andre tilfælde :

— — i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 (2)
— — i andre tilfælde

—

1002 00 00

Rug

2,700

1003 00 90

Byg

0,595

1004 00 00

Havre

1,066

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:
— stivelse :

— — i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 (2)

1,399

— — i andre tilfælde

1,751

— glucose,

glucosesirup,

KN-kode

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

1702 30 51 ,

maltodextrin,
1702 30 59,

maltodextrinsirup

1702 30 91 ,

i

1702 30 99,

1702 40 90 , 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (s):
— — i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 (2)

0,961

— — i andre tilfælde

1,313

— andre (også i uforarbejdet stand)

1,751

kartoffelstivelse i KN-kode 1108 13 00 som ligestillet med et
produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:
— i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 (2)

1,399

— i andre tilfælde

1,751

Afskallet ris :
— rundkornet

17,515

— middelkornet

15,594

— langkornet

15,594

Sleben ris :
— rundkornet

22,600

— middelkornet

22,600

— langkornet ris

22,600

Brudris, anvendt i form af:
— stivelse i KN-kode 1108 19 10 :

— — i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1 222/94 (2)

0,842

— — i andre tilfælde

1,213

— andre (også i uforarbejdet stand)

1,213
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Resti tutionssatser

Varebeskrivelse (')

KN-kode

1007 00 90

Sorghum

1101 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:
— for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

pr. 100 kg
basisprodukt
0,595

—

— i andre tilfælde
1102 10 00

Rugmel

1103 11 10

Gryn og groft mel af hård hvede:
— for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

3,321

—

— i andre tilfælde
1103 11 90

Gryn og groft mel af blød hvede:
— for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

—

— i andre tilfælde

(') De anvendte mængder af bearbejdede eller ligestillede produkter skal i givet fald multipliceres med de koefficienter, der
er angivet i bilag E til Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 1222/94 (EFT L 136 af 31 . 5 . 1994, s. 5).
(2) De berørte varer er opført i bilag til Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 1722/93 (EFT L 159 af 1 . 7. 1993, s.
112).

C) For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og
fructosesirup ydes kun udførselsrestitution for glucosesirup.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2074/97
af 23 . oktober 1997

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

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
grøntsager ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
23 75/96 (z), 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 land
brugspolitik (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

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag,
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 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(')
O

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

337 af 24. 12. 1994,
325 af 14. 12. 1996,
387 af 31 . 12. 1992,
22 af 31 . 1 . 1995, s .

s. 66.
s. 5.
s. 1 .
1.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. oktober 1997 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
Fast

KN-kode

Tredjelandskode (')

0702 00 40

204

50,3

999

50,3
158,4
158,4
92,6

0709 90 79

052
999

0805 30 30

052
388

54,8

512

34,9

524

999

67,8
54,6
60,9

052

73,4

064

528

l
0806 10 40

504

53,8
206,8
265,3

999

149,8

052

060

58,8
52,5

064

48,7

388

512

52,3
89,2
84,9
53,1

528

45,1

400

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

400
404

0808 20 57

importværdi

999

60,6

052

95,2

064

87,5
68,2
83,6

400
999

(') Den statistiske landcfortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT L 14 af 19. 1 . 1996,
s. 6). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2075/97
af 23 . oktober 1997

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af
korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 af 30 . juni 1992 om den fælles markedsord
ning for korn ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
ris f), særlig artikel 1 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92 og
artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 kan forskellen
mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som
er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på
disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution;

i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 skal
restitutionerne
fastsættes under hensyntagen til
situationen og den forventede udvikling dels med hensyn
til de disponible mængder af korn, ris og brudris samt
disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels med
hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter
på verdensmarkedet; ifølge de samme artikler er det lige
ledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne

og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og
samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers
økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyr
relser på Fællesskabets marked;

ved artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 151 8/95 (4),
ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 O, om regler for

korn og ris, fastsættes de særlige kriterier, der skal tages
hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse
produkter;

den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter,
bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres
indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer
eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende
med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk
indeholdes i det forarbejdede produkt;
for så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder
og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførs
lers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til
disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsæt
telse af en eksportrestitution påkrævet; på grund af Fælles
skabets ringe andel i verdenshandelen med visse
produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en
eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig;
situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere resti
tutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet;

restitutionen skal fastsættes en gang om måneden ; den
kan ændres i mellemtiden;

visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå
en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitu
tion, der ikke svarer til produktets kvalitet; det bør anfø
res, at produkter med indhold af prægelatineret stivelse
ikke kan omfattes af eksportrestitutioner;

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af
(')
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181
126
329
147

af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
24. 5. 1996, s. 37.
30 . 12. 1995, s . 18 .
30 . 6. 1995, s. 55.

(4 EFT L 312 af 23. 12. 1995, s. 25.

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra d), i

forordning (EØF) nr. 1766/92 og artikel 1 , stk. 1 , litra c), i
forordning (EF) nr. 3072/95 omhandlede produkter, for
hvilke forordning (EF) nr. 1518/95 gælder, fastsættes i
overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

L 291 / 10

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. oktober 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

(ECU/ton)
Produktkode

Restitutions
beløb

(ECU/ton)
Produktkode

1102 20 10 9200 (')
1102 20 10 9400 (')
1102 20 90 9200 (')

24,51

1104 23 10 9100

21,01

1104 23 10 9300

21,01

1104 29 11 9000

1102 90 10 9100

1104 29 51 9000

1104 12 90 9300

8,93
6,07
19,19
19,19
31,52
24,51
21,01
21,01
27,00
9,22
0,00
6,07
8,93
21,32
17,06

1104 19 10 9000

0,00

1104 19 50 9110

28,02
22,76
8,93
8,93
11,90
9,52
17,06
18,12

1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12009100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

10
10
10
90

9100 (')
9300 (")
9500 (')
9100 (')

1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 1290 9100

1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100

1104 22 30 9100

1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000

1107 10 91 9000
1108 11 00 9200

1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100

1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000

1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000

2106 90 55 9000

Restitutions
beløb

26,27
20,14
0,00
0,00
0,00
0,00
4,38
0,00
10,59
0,00
0,00
28,02
28,02
28,02
28,02
18,44
18,44
0,00
27,44
21,01
27,44
21,01
21,01
27,44
21,01
28,75
19,96
21,01

(') Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinenng af stivelsen.
(2) Restitutionerne ydes i henhold til forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 20), senere ændret.

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24. 12. 1987, s. 1 ), senere ændret.

L 291 / 12

( DAI

De Europæiske Fællesskabers Tidende

24. 10 . 97

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2076/97
af 23 . oktober 1997

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter,
som foderblandingen indeholder;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

i øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet
ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne
for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet,
interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked og udførslernes økonomiske aspekt;

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 af 30 . juni 1992 om den fælles markedsord
ning for korn ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1
i forordningen, og priserne på disse produkter uden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;
i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95

af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den
import- og eksportordning, der gælder for foderblan
dinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF)
nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser for korn og
ris (3), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsæt

ved fastsættelsen af restitutionen forekommer det dog for
tiden hensigtsmæssigt at basere sig på den forskel, der
konstateres på Fællesskabets marked og på verdensmarke
det, mellem priserne på de råvarer, som i almindelighed
anvendes i disse foderblandinger, hvorved det bliver
muligt at tage mere præcist hensyn til de faktiske økono
miske vilkår, der gælder for eksport af de pågældende
produkter;
restitutionen skal fastsættes én gang om måneden; den
kan ændres i den mellemliggende periode;
Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

telse for disse produkter;

der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet
af kornprodukter; med henblik på en forenkling bør resti
tutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«,
nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i
udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for

Eksportrestitutionerne for de under forordning (EØF)
nr. 1766/92 henhørende foderblandinger, for hvilke
forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

»andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede korn

produkter med undtagelse af majs og majsprodukter; der

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.
O EFT L 147 af 30 . 6. 1995, s. 51 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. oktober 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
kornfoderblandinger
Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

9000,
9000,
9000,
9000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

9000,
9000,
9000 ,
9000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

9000,
9000,
9000,
9000.

(ECU/ton)
Kornprodukter (2)

Restitutionsbeløb (2)

Majs og majsprodukter:
KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

Kornprodukter (2), med undtagelse af majs og
majsprodukter

17,51

2,98

(') Produktkoderne er defineret i sektor 5 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24. 12.
1987, s. 1 ), senere ændret.
(2) Med henblik pa restitutionsydelse tages der kun hensyn til stivelse fra kornprodukter.
Som kornprodukter anses produkter henhørende under KN-kode 0709 90 60 og 0712 90 19, kapitel 10 og 1101 , 1102,
1103 og 1104 (bortset fra 1104 30) og kornindholdet i produkter under KN-kode 1904 10 10 og 1904 1090 .
Kornindholdet i produkterne under KN-kode 1904 10 10 og 1904 10 90 betragtes som værende lig med slutproduktets
vægt.

Der betales ingen restitution for korn, hvor stivelsens oprindelse ikke klart kan fastslås ved analyse.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2077/97
af 23 . oktober 1997

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 1337/97 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

(EF) nr. 1501 /95; i dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen, og til de bydende, hvis bud
omfatter en eksportafgift;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30 . juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),

anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501 /95 af 29 . juni 1995 om visse gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for

1 nævnte beløb;

Korn —

angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i
tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

forordning (EF) nr. 2052/97 (4), særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af byg til alle tredjelande blev åbnet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1 337/97 (^j

For bud, der meddeles fra den 17. indtil den 23 . oktober

i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501 /95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter

sportrestitutionen for byg til 10,47 ECU/ton .

proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92

1997 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1337/97 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsek

Artikel 2

kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution

under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1 997.
Pa Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
126
147
287
184

af
af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
24. 5. 1996, s. 37.
30 . 6. 1995, s. 7.
21 . 10. 1997, s. 14.
12. 7. 1997, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2078 /97
af 23 . oktober 1997

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for

rammerne af den i forordning (EF) nr. 1339/97 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning
(EF) nr. 1501 /95; i dette tilfælde gives der tilslag til den

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen, og til de bydende, hvis bud
omfatter en eksportafgift;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),

anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører, at

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501 /95 af 29 . juni 1995 om visse gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i
tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2052/97 (4), særlig artikel 7, og

maksimumsrestitutionen

fastsættes til det i

artikel

1

nævnte beløb ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger:
En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af blød hvede til alle tredjelande med undtagelse
af Ceuta, Melilla og en række AVS-lande blev åbnet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1339/97 (^ ændret
ved forordning (EF) nr. 1884/97 (6);

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 17. indtil den 23 . oktober
1997 inden for rammerne af den i den ændrede forord

ning (EF) nr. 1339/97 omhandlede licitation, fastsættes
maksimumsrestitutionen for blød hvede til 3,73 ECU/ton .

i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501 /95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92

Artikel 2

kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
126
147
287
184

af
af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
24. 5. 1996, s. 37.
30 . 6. 1995, s. 7.
21 . 10. 1997, s. 14.
12. 7. 1997, s. 7.

(j EFT L 265 af 27. 9. 1997, s. 73.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2079/97
af 23 . oktober 1997

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for

rammerne af den i forordning (EF) nr. 1773/97 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution
under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning
(EF) nr. 1501 /95; i dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30 . juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),

maksimumsrestitutionen ;

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501 /95 af 29 . juni 1995 om visse gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt

1 nævnte beløb;

angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i

anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved

forordning (EF) nr. 2052/97 (4),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1773/97 af 12. september 1997 om en særlig interven
tionsforanstaltning for korn i Finland og Sverige (% særlig
artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For bud, der meddelels fra den 17. indtil den 23 . oktober

1997 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.

En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er

1773/97 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsek

produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og
Sverige til alle tredjelande, blev åbnet ved forordning (EF)

sportrestitutionen for havre til 21,50 ECU/ton .

nr. 1773/97;

Artikel 2

i artikel 8 i forordning (EF) nr. 1773/97 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
O

EFT
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EFT
EFT
EFT
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126
147
287
250

af
af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
24. 5. 1996, s. 37.
30 . 6. 1995, s. 7.
21 . 10. 1997, s. 14.
13 . 9. 1997, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2080/97
af 23 . oktober 1997

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for

rammerne af den i forordning (EF) nr. 1883/97 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30 . juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501 /95 af 29 . juni 1995 om visse gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i
tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2052/97 (4), særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger:

En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af blød hvede til Ceuta, Melilla og en række
AVS-lande blev åbnet ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1883/97 0;
i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501 /95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter

under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning
(EF) nr. 1501 /95; i dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen, og til de bydende, hvis bud
omfatter en eksportafgift;

anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører, at
maksimumsrestitutionen fastsættes til det i artikel 1
nævnte beløb;

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 17. indtil den 23 . oktober

1997 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1883/97 omhandlede licitation fastsættes maksimumsre

stitutionen for blød hvede til 10,80 ECU/ton .
Artikel 2

proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.
Pa Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
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1 . 7. 1992, s. 21 .
24. 5. 1996, s. 37.
30 . 6. 1995, s. 7.
21 . 10. 1997, s. 14.
27. 9. 1997, s. 69.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2081 /97
af 23 . oktober 1997

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn
af hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

situationen pa verdensmarkedet eller visse markeder kan
nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differenti

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

eres efter deres bestemmelsessted;

restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden;

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsord
ning for korn ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 2, og

den kan ændres inden for dette tidsrum;

ud fra følgende betragtninger:

verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for

i forordningen, og priserne på disse produkter inden for

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
beløb, som er angivet i bilaget;

Korn —

Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;
restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

forordning (EF) nr. 1501 /95 af 29. juni 1995 om visse

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner
for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes
inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyr

relser (3),

senest

ændret

ved

forordning

(EF)

nr. 2052/97 (4);

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af
de i artikel 1 , litra a), b) og c), i forordning (EØF)
nr. 1766/92 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes
til de i bilaget angivne beløb.

restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og

rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder,
der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer,

disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501 /95;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

C ) EFT L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.
(3) EFT L 147 af 30. 6. 1995, s. 7.

b) EFT L 287 af 21 . 10. 1997, s. 14.
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BILAG

til Kommissionens forordning ar 23. oktober 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU / ton)
Produktkode

Produktkode

—

—

1101 00 159100

01

5,00

—

—

1101 00 159130

01

4,75

1101 00 159150

01

4,25

1101 00 159170

01

4,00

01

3,75

1101 00 11 9000

1001 10 00 9200

1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

03
02

1002 00 00 9000

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000

1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

Bestemmelse (')

Restitutionsbeløb

Bestemmelse (')

1001 10 00 9400

(ECU / ton)

0
—

03

17,00

1101 00 159180

02

0

1101 00 159190

—

—

03

1,00

02

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700

1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

Restitutionsbeløb

—

—

—

01
—

—

—

—

—

01
—

(') Bestemmelserne er følgende:
01 Alle tredjelande
02 Andre tredjelande
03 Schweiz, Liechtenstein.

0 Når dette produkt indeholder presset groft mel, ydes der ingen restitution.

NB: Zonerne er angivet i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2145/92 (EFT L 214 af 30. 7. 1992, s. 20).

—

—

36,50
—

—

-0
-o
—

oo
—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2082/97
af 23 . oktober 1 997

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

tutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelses
sted;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:

de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 0,
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 50/95 (6), fastsatte
repræsentative markedskurser anvendes til omregning af
det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger
til
grund
for
fastlæggelsen
af
land
brugsomregningskurserne for medlemsstaternes valutaer;
betingelserne for anvendelse og fastsættelse af disse
omregningskurser blev fastlagt ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1068/93 (7), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1482/96 (8);
restitutionen skal fastsættes en gang om måneden; den

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1
i forordningen, og priserne på disse produkter inden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;

kan ændres i mellemtiden;

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller

priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de

restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens

beløb, som er angivet i bilaget;

forordning (EF) nr. 1501 /95 af 29 . juni 1995 om visse

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)

Korn —

nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner
for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes
inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyr

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

relser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2052/97 (4);
Artikel 1

restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen til

de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille den
pågældende vare; mængderne er fastsat i forordning (EF)
nr. 1501 /95;

situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere resti

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1 , litra c), i forord
ning (EØF) nr. 1766/92 nævnte malt fastsættes til de i
bilaget angivne beløb.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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1 . 7. 1992, s. 21 .
24. 5. 1996, s. 37.
30. 6. 1995, s. 7.
21 . 10. 1997, s. 14.
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EFT
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387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
108 af 1 . 5. 1993, s. 106.
188 af 27. 7. 1996, s. 22.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. oktober 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
for malt

(ECU/ ton)
Produktkode

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

5,00

1107 10 99 9000

14,00

1107 20 00 9000

16,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2083/97
af 23 . oktober 1997

om , i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i
oktober 1997 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter,
der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1600/95 , kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

koefficienter for tildeling af de mængder, der er ansøgt
om for perioden 1 . oktober til 31 . december 1997 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1600/95 af 30 . juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for importordningen og om åbning af toldkontingenter
for mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 1873/97 (2), særlig artikel 14, stk. 4, og
ud fra følgende betragtning:

Ansøgningerne for de produkter, der er nævnt i bilag II
til forordning (EF) nr. 1600/95, vedrører større mængder
end de disponible mængder; der bør derfor fastsættes

Artikel 1

Mængderne af de importlicenser, der i perioden 1 .
oktober til 31 . december 1997 ansøges om efter forord
ning (EF) nr. 1600/95 for produkter henhørende under de
løbenumre i bilag II til forordning (EF) nr. 1600/95, der
er anført i bilaget, påvirkes af de anførte tildelingskoeffici
enter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 151 af 1 . 7. 1995, s. 12.
2 EFT L 265 af 27. 9 . 1997, s . 23 .
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BILAG

Løbenummer

i bilag II
til forordning
(EF) nr. 1600/95

Tildeiingskoefficient

37

0,0061

38

0,0028

40

0,1107

41

0,0089

42

0,0465

43

0,0097

45

0,0040

48

0,0029
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2084/97
af 23 . oktober 1997

om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse
sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1 222/97 (5),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2045/97 (6);

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab,

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EF) nr. 1423/95, på de oplysninger, som Kommissi
onen har kendskab til, gør det nødvendigt at ændre de
nuværende beløb i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30 . juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1599/96 (2),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1423/95 af 23 . juni 1995 om gennemførelsesbe
stemmelser for import af sukkerprodukter undtagen me
lasse (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 143/97 (4),
særlig artikel 1 , stk. 2, andet afsnit, og artikel 3, stk. 1 , og

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder
ved indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF) nr.
1423/95 omhandlede produkter, fastsættes som angivet i
bilaget.

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 2

Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er

Denne forordning træder i kraft den 24. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT L 206 af 16. 8 . 1996, s. 43.
O EFT L 141 af 24. 6. 1995, s. 16.
4 EFT L 165 af 24. 6. 1997, s. 11 .

O EFT L 173 af 1 . 7. 1997, s . 3.

¥\ EFT L 286 af 18 . 10. 1997, s. 9.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. oktober 1997 om ændring af de repræsentative priser og den

tillægstold, der gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under
KN-kode 1702 90 99

(ECU)

KN-kode

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto

af det pågældende produkt

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 0

24,65
24,65
24,65
24,65
26,66
26,66
26,66
0,27

Tillægstold
pr. 1 00 kg netto
af det pågældende produkt
3,98
9,21
3,78
8,78
11,90
7,38
7,38

0,38

(') Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 431 /68 (EFT L 89 af 10. 4. 1968,
p. 3), som ændret.
(2) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 793/72 (EFT L 94 af 21 . 4. 1972,
p. 1 ).
P) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE nr. 2085/97/EF
af 6. oktober 1997

om et program til støtte for bøger og læsning, herunder for oversættelse
(ARIANE)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

ternes indsats, bl.a. med hensyn til kunstneriske
og litterære frembringelser

EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 128 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel
1 89 B (3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af
28 . maj 1997, og

ud fra følgende betragtninger:

(1 ) I informationssamfundets tidsalder er bøger og
læsning fortsat et væsentligt instrument til
udbredelse af viden, og der bør tages hensyn til
komplementariteten mellem bøger, audiovisuel
teknologi og multimedia;

(2) ethvert fællesskabsprogram, der handler om bøger,
bør tage hensyn til, at bøger både er et kulturelt og et

— at fremme samarbejdet med tredjelande og med
de internationale organisationer, der beskæftiger
sig med kulturelle forhold, herunder navnlig
Europarådet;

(6) fremme af oversættelse og støtte til målrettede initia
tiver, som gennemføres i partnerskab, navnlig
mellem professionelle aktører i den europæiske
sektor for bøger og læsning, bidrager til :
— at forbedre kendskabet til og formidlingen af de
europæiske folkeslags kultur og historie
— at bevare mangfoldigheden inden for litterære
frembringelser og den litterære kulturarv, som
den kommer til udtryk på de forskellige
nationale og regionale sprog
— at fremme tværkulturelle udvekslinger og udveks
ling af know-how

og fremme af oversættelse gør kulturen mere tilgæn
gelig for borgerne, herunder også de dårligst stillede;

økonomisk gode;

(3) læsning som en væsentlig fritidsbeskæftigelse kan

(7) det er vigtigt at tilskynde til kvalitetsoversættelser og
fremme af litteratur i Fællesskabet, navnlig gennem

stimuleres ved hjælp af fællesskabsprogrammer,

efteruddannelse af oversættere af skønlitteratur, samt

særlig på uddannelses- og kulturområdet;

af andre fagfolk i bogsektoren , navnlig dem, som er
ansvarlige for at fremme de europæiske borgeres
adgang til bøger;

(4) i forbindelse med bøgers tilblivelse må man skelne
mellem den skabende proces, udgivelsen, oversæt

telsen og udbredelsen; nærværende program
(ARIANE) kan betragtes som et væsentligt kulturelt ,
fremstød for bøger;

(5) traktaten pålægger Fællesskabet:
— at bidrage til, at medlemsstaternes kulturer kan
udfolde sig, idet det respekterer den nationale og
regionale mangfoldighed
— at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne
og om nødvendigt støtte og udbygge medlemssta

(') EFT C 324 af 22. 11 . 1994, s. 11 , og EFT C 279 af 25. 10 .
1995, s. 7.

(2) EFT C 100 af 2. 4. 1996, s. 35.

(-1) Europa-Parlamentets udtalelse af 7. april 1995 (EFT C 109 af
1 . 5. 1995, s. 289), Rådets fælles holdning af 27. juni 1996
(EFT C 264 af 11.9. 1996, s. 34) og Europa-Parlamentets afgø
relse af 22. oktober 1996 (EFT C 347 af 18 . 11 . 1996, s. 25).
Europa-Parlamentets afgørelse af 17. juli 1997. Rådets afgørel
se af 24. juli 1997.

(8) europæiske litteratur- og oversættelsespriser kan
bidrage til at give kvalitetsbetonede litterære værker
en større udbredelse ;

(9) Fællesskabets institutioner har tillagt kendskabet til
og udbredelsen af litterære værker, navnlig gennem
oversættelser, stor betydning, således som det fremgår
af:

— Europa-Parlamentets beslutning af 10 . juli 1987
om meddelelse fra Kommissionen til Rådet om

foranstaltninger på bogområdet (4)
— resolution vedtaget af Rådet og kulturministrene,
forsamlet i Rådet, den 9 . november 1987 om

fremme af oversættelse af væsentlige værker
inden for europæisk kultur Q
(4) EFT C 246 af 14. 9. 1987, s. 136.
5 EFT C 309 af 19 . 11 . 1987, s . 3 .
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— resolution vedtaget af Rådet og kulturministrene,
forsamlet i Rådet, den 18 . maj 1989 om et frem
stød for bøger og læsning (')
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TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

— Kommissionens meddelelse af 3 . august 1989 om
bøger og læsning — indsats for europæiske
kulturfaktorer

— konklusionerne fra kulturministrene, forsamlet i

Rådet, af 12. november 1992 om retningslinjerne
for Fællesskabets indsats på kulturområdet (2)

— Europa-Parlamentets beslutning af 21 . januar
1993 om fremme af bøger og læsning i Europa (3)
— resolution vedtaget af Rådet og kulturministrene,
forsamlet i Rådet, den 17. maj 1993, om fremme
af oversættelse af nutidige europæiske dramatiske
værker (4);

(10) der bør tages hensyn til resultaterne af Fællesskabets
og Europarådets europæiske oplysningskampagne
vedrørende bøger og læsning ( 1993-1994);

( 11 ) i Kommissionens meddelelse af 27. juli 1994 om
»Det Europæiske Fællesskabs indsats til fordel for
kulturen«, som fremhæver bøger og læsning som et

af de vigtigste områder, fastlægges rammerne for de
foranstaltninger, der skal støtte og udbygge medlems
staternes indsats under overholdelse af subsidiaritets

princippet;

Ved denne afgørelse iværksættes handlingsprogrammet
»ARIANE«, i det følgende benævnt »ARIANE-program
met«, som er gengivet i bilaget, for perioden 1 . januar
1997 til 31 . december 1998 . ARIANE-programmet skal
forbedre kendskabet til og formidlingen af de europæiske
folkeslags litterære frembringelser og historie samt de
europæiske borgeres adgang hertil, navnlig gennem støtte
til oversættelse af litterære værker, teaterstykker og op
slagsværker, støtte til samarbejdsprojekter, der gennem
føres i partnerskab inden for sektoren for bøger og
læsning, samt efteruddannelse af fagfolk på området.

Artikel 2

ARIANE-programmet skal fremme det europæiske
samarbejde mellem medlemsstaterne på det kulturelle
område. Det støtter og udbygger deres indsats i overens
stemmelse med subsidiaritetsprincippet og bidrager til, at
deres kulturer kan udfolde sig, samtidig med at den natio
nale og regionale mangfoldighed respekteres.
Formålet med ARIANE-programmet er med henblik
herpå:
a) gennem oversættelse at fremme
— en større udbredelse af litterære værker af høj
kvalitet

(12) det er af stor betydning, at Fællesskabet gennemfører
aktioner på kulturområdet sammen med tredjelande
inden for og uden for Europa og deltager i et euro

pæisk kultursamarbejde med Europarådet og andre

fra

det

20 .

århundrede,

der

er

repræsentative for kulturen i den medlemsstat, de
stammer fra, og som illustrerer tendenserne inden
for europæisk samtidslitteratur i anden halvdel af
dette århundrede; der ydes i denne forbindelse

internationale organisationer, der beskæftiger sig

fortrinsvis støtte til oversættelse af værker, der er

med kulturelle forhold, f.eks. De Forenede Nationers

skrevet på de mindre udbredte sprog i Den Euro
pæiske Union, eller til oversættelse af værker til
disse sprog

Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur
(UNESCO);

— udbredelse af moderne dramatiske værker for at

(13) i denne afgørelse fastlægges der for hele program
mets varighed en finansieringsramme, der som
omhandlet i punkt 1 i Europa-Parlamentets, Rådets
og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995 udgør
det primære referencegrundlag for budgetmyndig
heden inden for rammerne af den årlige budgetpro
cedure;

( 14) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik
den

20 .

december

1994

en

modus

vivendi

vedrørende gennemførelsesforanstaltningerne til rets
akter vedtaget efter fremgangsmåden i traktatens
artikel 1 89 B (5) —
(')
(2)
(3)
(4)
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

C
C
C
C
C

183 af 20 . 7. 1989, s. 1 .
336 af 19. 12. 1992, s. 1 .
42 af 15. 2. 1993, s. 182.
160 af 12. 6. 1993, s. 1 .
102 af 4. 4. 1996, s. 1 .

præsentere det europæiske publikum for et varieret
repertoire, der er repræsentativt for medlemssta
ternes kultur

— udbredelse af opslagsværker for at sikre et bedre
kendskab til de europæiske folkeslags kultur og
historie, navnlig på de områder, der er anført i trak
tatens artikel 128 , stk. 2 og 4
b) gennem støtte til samarbejdsprojekter, der gennemføres
i partnerskab, at fremme :

— udveksling af erfaring og knowhow inden for
emner af fælles interesse på bogområdet mellem
fagfolk på europæisk niveau
— udvikling af partnerskabsinitiativer, som har til
formål at lette adgangen til data i forbindelse med
udbredelsen af bøger, fremme af læsning og
borgernes adgang hertil
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c) at forbedre kvaliteten inden for oversættelse og fremme
af værker ved at yde EF-støtte til efteruddannelse af
oversættere af skønlitteratur samt andre fagfolk i

bogsektoren, navnlig dem, som er ansvarlige for at
forbedre borgernes adgang til bøger
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— en oversigt over den generelle ligevægt mellem alle
aktionerne

— regler og kriterier for udvælgelse af de forskellige
former for projekter, der er beskrevet i bilaget (aktion
1 , 2, 3, 4 og 6)

d) at ledsage og supplere de i litra a), b) og c) anførte
bestræbelser ved at yde støtte til nyskabende studie- og
forskningsprojekter, der forelægges af net og faglige
sammenslutninger.

Artikel 3

For at nå målene i artikel 2 gennemføres de aktioner, der
er beskrevet i bilaget. De iværksættes efter proceduren i
artikel 5.

Artikel 4

1 . ARIANE-programmet er åbent for deltagelse af de
associerede lande i Central- og Østeuropa på de vilkår, der
er fastsat i de tillægsprotokoller til associeringsaftalerne
vedrørende deltagelse i fællesskabsprogrammer, der er
indgået eller skal indgås med disse lande. Programmet er
åbent for Cyperns og Maltas deltagelse samt for samar

bejde med andre tredjelande, med hvem der er indgået
associerings- eller samarbejdsaftaler, som indeholder
kulturelle bestemmelser, på grundlag af supplerende

— den finansielle støtte, der skal ydes af Fællesskabet
(beløb, løbetid, fordeling og modtagere)

— de nærmere bestemmelser for overvågningen og evalu
eringen af ARIANE-programmet og konklusionerne i
den i artikel 8 omhandlede evalueringsrapport samt
enhver foranstaltning til tilpasning af ARIANE
programmet, der træffes på grundlag af denne rapport.
Udvalget afgiver en udtalelse om de i første afsnit nævnte
udkast til foranstaltninger inden for en frist, som
formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det
pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det
flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for

vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på
forslag af Kommissionen . Ved afstemninger i udvalget
tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for
medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte arti
kel . Formanden deltager ikke i afstemningen.
Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder
anvendelse . Hvis de ikke er i overensstemmelse med

udvalgets udtalelse, underrettes Rådet dog straks af
Kommissionen om disse foranstaltninger.

bevillinger, som skal ydes efter procedurer, der skal aftales
med disse lande. I aktion 6 i bilaget er der fastsat visse

generelle regler for deltagelsen .
2.

Fællesskabet og medlemsstaterne fremmer samar

bejdet med Europarådet og med andre internationale
organisationer, der beskæftiger sig med kulturelle forhold
(f.eks. UNESCO), og sikrer sig, uden derved at tilsidesætte
de enkelte institutioners og organisationers egenart og
handlefrihed, at de anvendte instrumenter supplerer

I så fald gælder følgende :
a) Kommissionen kan udsætte gennemførelsen af de
foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et
tidsrum på to måneder regnet fra datoen for denne
underretning.

b) Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden
afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i litra a).

hinanden .

Artikel 5

1 . Kommissionen gennemfører ARIANE-programmet
i overensstemmelse med denne afgørelse .
2.

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af to

repræsentanter for hver medlemsstat, og som har
Kommissionens repræsentant som formand. Udvalgets
medlemmer kan lade sig bistå af eksperter eller konsulen

4. Kommissionen kan høre udvalget om alle andre
spørgsmål vedrørende gennemførelsen af ARIANE
programmet end de i stk. 3 nævnte .
Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.

Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for
en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til,

hvor meget det pågældende spørgsmål haster, i givet fald
ved afstemning.

ter.

3 . Kommissionens repræsentant forelægger udvalget
udkast til foranstaltninger vedrørende

— de generelle prioriteter og retningslinjer for de foran
staltninger, der er beskrevet i bilaget, og de relevante
årlige arbejdsprogrammer

Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har hver
medlemsstat ret til at anmode om, at dens holdning
indføres i mødeprotokollen.
Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets
udtalelse . Den underretter udvalget om, hvorledes den har
taget hensyn til dets udtalelse .
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Artikel 6

1 . Finansieringsrammen for gennemførelsen af
ARIANE-programmet er for den i artikel 1 omhandlede
periode fastlagt til 7 mio. ECU.
2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndig
heden inden for rammerne af de finansielle overslag.
Artikel 7

Kommissionen bestræber sig i samarbejde med medlems
staterne på at skabe komplementaritet mellem aktionerne
i ARIANE-programmet og de øvrige programmer på det
kulturelle område, som KALEJDOSKOP (') og
RAPHAEL, på den ene side og aktionerne i EF-hand
lingsprogrammerne, navnlig vedrørende uddannelse, som
SOKRATES (2), og erhvervsuddannelse, som LEONAR
DO DA VINCI (3), på den anden side.
Artikel 8

Når ARIANE-programmet har været i kraft et år, og
senest seks måneder efter denne periodes udløb, fore
lægger Kommissionen efter samråd med udvalget en de

taljeret evalueringsrapport om de opnåede resultater for
Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget af
passende forslag, bl.a. om hvorvidt programmet bør vide
reføres, og i givet fald hvordan, således at Europa-Parla
mentet og Rådet kan træffe afgørelse inden udløbet af
den periode, ARIANE-programmet dækker. Denne
rapport skal navnlig belyse den tilførte ekstra gevinst, især
af kulturel art — herunder programmets betydning for
udbredelsen af litteratur på de mindre udbredte sprog —
samt de socioøkonomiske virkninger, som Fællesskabets

(') EFT L 99 af 20. 4. 1996, s. 20.
(2) EFT L 87 af 20. 4. 1995, s. 10 .

1 EFT L 340 af 29. 12. 1994, s . 8 .
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finansielle støtte har haft. Rapporten skal både kvalitativt
og kvantitativt evaluere, i hvilket omfang programmet har
gjort det muligt at nå målene i artikel 2.

I lyset af den i stk. 1 nævnte evalueringsrapport og
Kommissionens eventuelle forslag undersøger Europa
Parlamentet og Rådet muligheden af at vedtage et nyt
program, der udarbejdes og udbygges under fuld hensyn
tagen til de gunstige erfaringer fra ARIANE-programmet.
I den forbindelse kan de om nødvendigt træffe enhver
foranstaltning til at undgå en afbrydelse af ARIANE
programmet.
Artikel 9

ARIANE-programmet, som indeholder praktiske oplys
ninger om proceduren, de kontaktkontorer, der er

udpeget af medlemsstaterne til at yde faglig bistand til
kulturprojekter, fristerne for indsendelse af ansøgninger
samt den dokumentation, der skal fremsendes sammen

med ansøgningen, offentliggøres hvert år i De Europæiske
Fællesskabers Tidende, C-udgaven .
Artikel 10

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 1997.

Pa Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. M. GIL-ROBLES

J. POOS

Formand

Formand
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BILAG

ARIANE-PROGRAMMET

De aktioner, der indgår i AR IAN E-programmet, skal forbedre kendskabet til og formidlingen af de europæ
iske folkeslags litteratur og historie samt de europæiske borgeres adgang hertil, navnlig gennem støtte til
oversættelse af litterære værker, teaterstykker og opslagsværker, støtte til samarbejdsprojekter vedrørende
bøger og læsning, der gennemføres i partnerskab, samt gennem efteruddannelse af fagfolk på området.
AKTION 1

Støtte til oversættelse

1 . Støtte til oversættelse af litterære værker af høj kvalitet fra det 20. århundrede med henblik på en større
udbredelse gennem udgivelse.

a) Der ydes støtte til oversættelse af litterære værker af høj kvalitet fra det 20. århundrede (romaner,
noveller, essays, litteraturhistorie, biografier, teaterstykker og poesi), der er repræsentative for kulturen i
den medlemsstat, de stammer fra, og som illustrerer tendenserne inden for europæisk samtidslitteratur
fra anden halvdel af dette århundrede, og kan være af interesse for et bredt europæisk publikum.
b) i) Der kan ydes støtte til værker, der allerede er oversat til og udgivet på to EU-sprog (ud over origi
nalsproget). Støtten skal bruges til oversættelse til mindst ét andet EU-sprog, og der gives en
fortrinsstilling til oversættelser til de mindre udbredte EU-sprog.
ii) For at prioritere de mindre udbredte EU-sprog kan der dog ydes støtte til oversættelse af værker, der
er skrevet på disse sprog, selv om de ikke tidligere er oversat til andre EU-sprog. Formålet med
støtten er at fremme oversættelsen til et andet EU-sprog. Disse bestemmelser gælder endvidere for
værker

— der er skrevet på et vidt udbredt sprog, men udgivet i en medlemsstat af begrænset geografisk
størrelse

— der er skrevet på andre af medlemsstaternes sprog.

c) Ansøgninger fra mindre, uafhængige forlag bør have forrang.

d) Ansøgninger om støtte indgives til Kommissionen af en eller flere forlæggere fra en af medlemssta
terne. Oversætterens/oversætternes skriftlige samtykke skal anføres på den ansøgning, forlæggeren/
forlæggerne indgiver. Støtten kan dække op til 100 % af oversætterens honorar, aftalt efter den sædvan
lige praksis på det pågældende marked. Forlæggeren forpligter sig til synligt at anføre oversætterens
navn og oplysning om Fællesskabets støtte.

Forlæggerne skal attestere, at de er indehavere af eventuelle rettigheder, der er knyttet til udgivelsen
og/eller oversættelsen af det værk, ansøgningen vedrører, samt at de uden fællesskabsstøtten af
kommercielle grunde ikke ville have besluttet sig til at udgive det pågældende oversatte værk.

e) De værker, der ydes støtte til, udvælges to gange om året.
2. Støtte til oversættelse af teaterstykker med henblik på en større udbredelse gennem opførelse af værkerne
for offentligheden .

Der ydes støtte til oversættelse til to EU-sprog af teaterstykker, der er blevet opført på teatret eller udsendt
i audiovisuelle medier, og som allerede har opnået en vis anerkendelse fra kritikken og publikum.
Støtten er fortrinsvis forbeholdt nyere værker fra det 20. århundrede.
For de værker, der foreslås oversat, skal der fremlægges et konkret projekt for opførelse af værkerne for
offentligheden .

Den indledende ansøgning indgives af teaterdirektører, instruktører eller producenter fra en medlemsstat
med henblik på at opføre teaterstykket for offentligheden . Ansøgningen sendes samtidig til Kommis
sionen og til de kontaktkontorer, der er udpeget af medlemsstaterne, og som afgiver udtalelse om, hvor
højt de forelagte projekter skal prioriteres.
Den endelige udvælgelse af de værker, der skal oversættes, sker især på grundlag af kvaliteten af de værker,
der foreslås oversat. Med hensyn til valget af de sprog, der skal oversættes til, skal den kompetente instans
sikre ligevægt mellem vidt udbredte sprog og mindre udbredte sprog for at øge mulighederne for at
udbrede kendskabet til værkerne til et stort og forskelligartet publikum.
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Støtten ydes i form af et oversættelsesstipendium pa højst 3 500 ECU, der kan ændres hvert år. Stipendiet
påvirker på ingen måde de honorarer, der måtte tilkomme forfatterne og oversætterne i forbindelse med
en eventuel opførelse, udsendelse eller udgivelse af det oversatte værk.

Kontaktkontorerne er depositarer for de oversættelser, der foretages med fællesskabsstøtte, og de skal sørge
for, at fagkredsene får alle relevante oplysninger. De må i den forbindelse kun give de pågældende over
sættelser til personer og organisationer, der har fået rettighedshavernes tilladelse efter de gældende natio
nale regler.

3. Støtte til oversættelse af opslagsværker og faglitterære undersøgelser med henblik på bedre formidling af
oplysninger i den kulturelle sektor.

Støtten til oversættelse til to EU-sprog af opslagsværker og faglitterære undersøgelser skal
— forbedre kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og historie
— lette udvekslingen af oplysninger og erfaringer og således fremme samarbejdet mellem medlemssta
terne på de i traktatens artikel 128 anførte områder, især på de områder, som Fællesskabet prioriterer
højest som led i sin indsats på kulturområdet.
Da denne aktion imidlertid vil skulle dække et meget bredt område, vil støtten til oversættelse af
opslagsværker (historie, kunsthistorie, humaniora, samfundsvidenskab osv.) i første omgang blive betragtet
som en eksperimentel og selektiv foranstaltning.

Der ydes også støtte til oversættelse af undersøgelser eller rapporter, der beskæftiger sig med den praksis,
der følges, og de systemer, der findes i medlemsstaterne på kulturområdet, og som gør det muligt at klar
lægge problemer af fælles interesse, især på de områder, der henhører under traktatens artikel 128, stk. 2
og 4.

Ansøgningen skal ledsages af oplysninger, der godtgør, at det værk eller den undersøgelse, der ønskes
oversat, yder et væsentligt bidrag til kendskabet til det pågældende område, samt en angivelse af målspro
gene og forfatterens og oversætterens skriftlige samtykke.
Forslag til værker, der ønskes oversat, forelægges direkte eller af medlemsstaternes kompetente myndig
heder for Kommissionen. Værkerne kan oversættes til så mange sprog, som det findes nødvendigt.
Fællesskabets bidrag ydes, efter at oversætteren har givet sit skriftlige samtykke, på en af følgende to
forskellige sæt betingelser alt efter værkets oprindelse:
— hvis det værk, der foreslås oversat, fremlægges via medlemsstaten af en forlægger med henblik på
udgivelse på det europæiske marked, ydes fællesskabsstøtten på betingelser svarende til dem, der
gælder for støtten til oversættelse af moderne litterære værker (punkt 1 )
— hvis det værk, der via medlemsstaten foreslås oversat, ikke skal sælges i almindelig handel (hvis det
f.eks. oversættes for et universitet, et forskningscenter eller et faginstitut), ydes fællesskabsstøtten som

et stipendium, der skal gøre det muligt for oversætterne at udføre deres arbejde på betingelser svarende
til dem, der gælder for støtte til oversættelse af teaterstykker (punkt 2).
Kommissionen udsender hvert år en liste med referencer over de værker, der er oversat i henhold til punkt 1 ,
2 og 3.

De midler, der afsættes til denne aktion, skal udgøre 50 % af den samlede bevillingsramme til ARIANE

programmet. Den nøjagtige opdeling mellem ARIANE-programmets seks aktioner foretages efter procedu
rerne i artikel 5, stk. 4.

AKTION 2

Støtte til samarbejdsprojekter, der gennemføres i partnerskab, og som tager sigte pa at fremme
bøger og læsning samt borgernes adgang hertil
Der kan ydes støtte til samarbejdsprojekter med partnere fra mindst tre medlemsstater, når de forelægges af
net, sammenslutninger eller organisationer af fagfolk (forfattere, oversættere, biblioteker, små og mellemstore
forlag, boghandlere osv.), ikke-kommercielle fonde på bogområdet eller regionale (eller lokale) grupper, der
har udviklet særlige aktioner eller programmer på dette område.

Samarbejdsprojekter mellem andre aktører end dem, der er nævnt i første afsnit, er ikke støtteberettigede i
medfør af denne aktion .

Støtteberettigede samarbejdsprojekter kan være ethvert initiativ, som indebærer et partnerskab mellem de i
første afsnit nævnte aktører (møder, symposier, arrangementer, pilotprojekter inden for samarbejde og
udveksling), og som navnlig har til formål at fremme:
a) det gensidige kendskab og adgangen til de europæiske folkeslags litteratur eller historie
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b) udvikling af partnerskabsinitiativer, som har til formål at lette:

— adgangen til data i forbindelse med udbredelse af bøger, f.eks. ved at oprette en database indeholdende
oplysninger om bøger i handelen, om forlag og deres specialisering, med henblik på at støtte sampro
duktion og -udgivelse af europæiske værker

— fremme af bøger

— oversættelse af bøger, herunder muligheden for at oprette en semantisk database (over semantiske
problemer og særegenheder) for oversættere af tekniske og litterære tekster
— borgernes adgang til læsning

c) udveksling af erfaring og knowhow inden for emner af fælles interesse mellem fagfolk på europæisk
niveau .

De partnerskabsprojekter, der forelægges som led i denne aktion, skal være af europæisk interesse og af
nyskabende eller mønstergyldig art. Det skal være påvist, at fællesskabsstøtte til projektet vil tilføre en reel
ekstra gevinst.

Der gives ekstra støtte til projekter, der indeholder foranstaltninger til formidling af de opnåede resultater.
Fællesskabsfinansieringen omfatter ikke:

— foranstaltninger eller arrangementer, der er omfattet af andre fællesskabsprogrammer (vedrørende film og
tv (MEDIA II)(')), kulturarven (RAPHAEL) og kunstneriske og kulturelle arrangementer (KALJEDO
SKOP)

— kulturelle samarbejdsprojekter, der hidrører fra forskellige regioner i samme medlemsstat eller er af rent
national eller bilateral karakter

— udarbejdelse af materiale og publikationer i rent kommercielt øjemed; dog kan monografier, samlinger,
tidsskrifter, plader, cd'er, videoer, cd-i'er og cd-rom'er komme i betragtning, hvis de indgår direkte i et
projekt

— udgifter til investering i eller drift af kulturorganisationer, der ikke direkte indgår i det forelagte projekt.
Uafhængige eksperter, der udpeges af Kommissionen på forslag af medlemsstaterne, vurderer på grundlag af
den projektrapport, som de ansvarlige for projektet fremlægger, om fællesskabsstøtten skal videreføres fra år
til år. De uafhængige eksperter kan foreslå ændringer af projektet.
Projekterne skal indeholde en afbalanceret finansieringsplan med angivelse af de finansielle midler, der er
nødvendige for gennemførelsen af de forelagte foranstaltninger. Fællesskabets finansielle bidrag til projekter
inden for denne aktion kan generelt ikke overstige 25 % af de samlede udgifter til det pågældende projekt
og kan under ingen omstændigheder overstige 50 000 ECU. Til projekter, hvori der indgår foranstaltninger
til fremme af formidlingen af resultaterne til offentligheden eller fagfolk på området, kan der ydes et supple
rende bidrag fra Fællesskabet på indtil 50 % af omkostningerne under denne konto, dog højst 20 000 ECU i
alt.

Projekter, hvortil Fællesskabets bidrag ville blive under 5 000 ECU, kan normalt ikke få støtte under
ARIANE-programmet som led i denne aktion .
Der skal for projekterne indgives en særlig ansøgning til Fællesskabet. Ansøgningen skal ledsages af:

— en detaljeret beskrivelse af de planlagte foranstaltninger, navnlig af den ekstra gevinst, som de tilfører på
fællesskabsplan
— et detaljeret budgetoverslag for de planlagte foranstaltninger.

AKTION 3

Efteruddannelse af fagfolk, der arbejder med udbredelsen af kendskabet til europæisk litteratur
Ud over den indsats , som gøres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, yder Fællesskabet en
særlig støtte til efteruddannelse af fagfolk, navnlig oversættere af skønlitteratur, for at bidrage til at forbedre
oversættelsernes kvalitet, samt andre fagfolk inden for det af aktion 2 omfattede område bøger og læsning
med henblik på at bidrage til at fremme borgernes adgang til medlemsstaternes forskellige kulturer.
(') EFT L 321 af 30 . 12. 1995, s . 25.
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Fællesskabsstøtten ydes i form af stipendier og tilskud til rejseomkostninger og udgifter til efteruddannel
seskurser.

Stipendierne og de andre former for fællesskabsstøtte i forbindelse med denne aktion ydes efter samråd med
de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til pædagogiske projekter, der fremlægges af net, organisatio
ner, foreninger, fonde, specialiserede net eller forlag (navnlig f.eks. biblioteksnet, oversætternet osv).
AKTION 4

Ledsageforanstaltninger

A. Specifikke foranstaltninger
1 . For at forbedre det kulturelle samarbejde på området bøger og læsning kan der ydes støtte i særlige
tilfælde, som begrænser sig til projekter vedrørende møder, der afholdes på europæisk plan, eller

undersøgelser og forskning på ARIANE-programmets område, forudsat at der ikke allerede er ydet
fællesskabsstøtte til disse møder eller undersøgelser som led i dette program.

2. Ved ansøgninger om støtte skal der stilles økonomiske garantier for gennemførelsen . Fællesskabets
bidrag til foranstaltninger inden for denne aktion kan under ingen omstændigheder overstige 50 % af
de samlede udgifter til et møde eller en undersøgelse eller beløbe sig til mere end 50 000 ECU.

B. I samarbejde med kontaktkontorerne træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til at offent
liggøre og formidle oplysninger om ARIANE-programmet, således at kulturformidlere og de kulturelle
netværk bliver informeret og gjort opmærksom på de aktioner, der angår dem.
AKTION 5

Aristeion-priserne, synergieffekt med støtten til oversættelse

Fællesskabet yder hvert år et bidrag til Aristeion-priserne (Den Europæiske Litteraturpris og Den Europæiske
Oversætterpris).

De seks værker, der nomineres til Den Europæiske Litteraturpris, får automatisk ret til støtte til oversættelse

til mindst to yderligere sprog på betingelser svarende til dem, der gælder for støtte til oversættelse af litterære
værker (aktion 1 , punkt 1 , litra a)), hvis en forlægger indgiver en ansøgning herom direkte til Kommissionen .
AKTION 6

Tredjelandes deltagelse

De tredjelande, der er nævnt i artikel 4, deltager i ARIANE-programmet på de betingelser, der er fastsat i
nævnte artikel. Deltagelsen eller samarbejdet finder sted under hensyntagen til følgende mål:
— bedre formidling af medlemsstaternes litteratur i de pågældende tredjelande og bedre kendskab til de
pågældende tredjelandes litteratur i medlemsstaterne
— fremme af videreuddannelsesaktioner til fordel for fagfolk, der arbejder for større kendskab til og bedre

formidling af europæisk litteratur, herunder litteraturoversættere, oversættere af de værker, der er nævnt i
aktion 1 , punkt 2 og 3, samt andre fagfolk på området bøger og læsning
— forbedring af synergieffekten med henblik på at fremme de projekter, der forelægges af faglige sammen
slutninger af forfattere og oversættere, biblioteker, små og mellemstore forlag, boghandlere og ikke
kommercielle sammenslutninger eller fonde på bogområdet.
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Erklæring fra Kommissionen

Ad artikel 5 (komitologi)
Kommissionen underretter under overholdelse af de interinstitutionelle procedurer og aftaler
udvalget, der nedsættes i henhold til afgørelsen om ARIANE, om alle de projekter, som den
agter at finansiere i forbindelse med denne afgørelse inden for rammerne af den finansielle
støtte, som vil blive ydet af Fællesskabet.

Erklæring fra Europa-Parlamentet

Ad artikel 5 (komitologi)
Europa-Parlamentet, der konstaterer, at artikel 5, stk. 3, i ARIANE-programmet ikke giver
udvalget mulighed for at tage stilling til udvælgelsen af de enkelte projekter, har intet at
indvende imod, at udvalget orienteres om alle de projekter, som Kommissionen agter at finansi
ere .

Parlamentet ønsker at modtage de samme oplysninger fra Kommissionen.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/50/EF
af 6. oktober 1997

om ændring af direktiv 93/ 16/EØF om fremme af den frie bevægelighed for
læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre
kvalifikationsbeviser

EUROPA-PARLAMENTET

OG

RÅDET

FOR

DEN

EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 49, artikel 57, stk. 1 ,
og stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 66,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel
189 Bf), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af
28 . maj 1997, og

ger, der er blevet anerkendt af to eller flere medlemsstater,

og tilføje disse medlemsstater på de relevante fortegnelser
over benævnelser for speciallægeuddannelser, når uddan
nelsen i de pågældende medlemsstater opfylder mini
mumskravene i direktiv 93/ 16/ EØF;

der bør i nævnte direktivs artikel 26 og 27 fastsættes en
minimumsvarighed for nye speciallægeuddannelser, der
indføres i direktivet, og de øvrige minimumsvarigheder
bør ajourføres, når det findes nødvendigt;
Kommissionen kan, bistået af det ved afgørelse 75/365/
EØF (7) nedsatte udvalg af højere embedsmænd inden for
sundhedsvæsenet som rådgivende udvalg, kunne gennem
føre de nødvendige ændringer af artikel 5, stk. 3, og
artikel 7, stk. 2;

ud fra følgende betragtninger:
Det er nødvendigt at indføre hensigtsmæssige procedurer
til ajourføring af artikel 5, stk. 3, artikel 7, stk. 2, og artikel
26 og 27 i direktiv 93/ 16/EØF (4) under hensyn til de
hyppige ændringer i speciallægers uddannelse og benæv
nelse i medlemsstaterne;

anvendelse af sådanne procedurer, der er fastsat i Rådets

afgørelse 87/373/EØF af 13. juli 1987 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbe

føjelser, der tillægges Kommissionen (5), vil kunne
forbedre effektiviteten af Fællesskabets beslutningsproces,
således at den faktiske udøvelse af retten til etablering og

fri udveksling af tjenesteydelser lettes for speciallæger,
hvis rettigheder afhænger af en ajourføring af ovennævnte
bestemmelser;

når nævnte udvalg bistår Kommissionen i forbindelse
med ændringer af artikel 26 og 27, bør det handle som et
forvaltningsudvalg;
Det Rådgivende Udvalg for Lægeuddannelsen, der er
nedsat under Kommissionen ved afgørelse 75/364/
EØF (8), afgiver udtalelser og retter henstillinger til
Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med
gennemførelsen af direktiv 93/ 16/EØF;

for statsborgere i medlemsstaterne, der har erhvervet eksa
mensbeviser i tredjelande, bør de relevante problemer i
forbindelse med gennemførelsen af sektordirektiverne
behandles inden for rammerne af den generelle ordning
for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for er
hvervskompetencegivende videregående uddannelser —

anvendelsen af procedurerne i afgørelse 87/373/EØF bør
ske i overensstemmelse med den modus vivendi (6) vedrø
rende komitologi, som er indgået mellem Europa-Parla

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

mentet, Rådet og Kommissionen, indtil der er foretaget
en revision af traktaterne i henhold til artikel N , stk. 2, i

traktaten om Den Europæiske Union;

det er nødvendigt at ajourføre artikel 5, stk. 3, og artikel 7,
stk. 2, for så vidt angår kvalifikationsbeviser for speciallæ
C ) EFT C 389 af 31 . 12. 1994, s. 19 og EFT C 28 af 1 . 2. 1996, s.
7.

(2) EFT C 133 af 31 . 5. 1995, s. 10 .

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 29. juni 1995 (EFT C 183 af
17. 7. 1995, s. 24), Rådets fælles holdning af 18 . juni 1996
(EFT C 248 af 26. 8 . 1996, s. 71 ) og Europa-Parlamentets afgø

relse af 22. oktober 1996 (EFT C 347 af 18 . 11 . 1996, s . 31 ).
Europa-Parlamentets afgørelse af 17. juli 1997. Rådets afgørel
se af 24. juli 1997.

(4) EFT L 165 af 7. 7. 1993, s. 1 . Direktivet er ændret ved tiltræ
delsesakten af 1994.

(5) EFT L 197 af 18 . 7. 1987, s. 33.

M EFT C 102 af 4. 4. 1996, s. 1 .

Artikel 1

Direktiv 93/ 16/ EØF ændres således :

1 ) I artikel 5 tilføjes følgende stykke:
»4. Fortegnelsen i stk. 3 over benævnelser ændres
efter proceduren i artikel 44a, stk. 2.«

2) I artikel 7 tilføjes følgende stykke :
»3 .
Fortegnelsen i stk. 2 over benævnelser ændres
efter proceduren i artikel 44a, stk. 2.«
(^ EFT L 167 af 30 . 6. 1975, s. 19. Afgørelsen er senest ændret
ved afgørelse 80/ 157/EØF (EFT L 33 af 1 1 . 2. 1980, s. 15).
(s) EFT L 167 af 30 . 6 . 1975, s . 17.
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3) I artikel 26 og 27 tilføjes følgende stykke :
»Fortegnelsen over de i denne artikel anførte mini
mumsvarigheder for speciallægeuddannelserne ændres
efter proceduren i artikel 44a, stk. 3 .«
4) Følgende artikel indsættes:
».Artikel 44a

1 . Når der henvises til procedurerne i denne artikel,
bistås Kommissionen af Udvalget af Højere Embeds
mænd inden for Sundhedsvæsenet, der er nedsat ved

afgørelse 75/365/EØF (¥).
2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for
en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til,
hvor meget de pågældende spørgsmål haster, i givet
fald ved afstemning.
Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover har

vægt, der er fastlagt i nævnte artikel . Formanden
deltager ikke i afstemningen .
Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks
finder anvendelse . Hvis de ikke er i overensstemmelse

med udvalgets udtalelse, underrettes Rådet dog straks
af Kommissionen om disse foranstaltninger.
I så fald gælder følgende:
a) Kommissionen udsætter gennemførelsen af de
foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et
tidsrum på to måneder regnet fra datoen for denne
underretning
b) Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden
afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i litra
a).

(*) EFT L 167 af 30 . 6. 1975, s. 19 . Afgørelsen er senest
ændret ved afgørelse 80/ 157/EØF (EFT L 33 af 11 .
2. 1980, s. 15).«

hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens hold

ning indføres i mødeprotokollen .
Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets
udtalelse . Den underretter udvalget om, hvorledes den
har taget hensyn til dets udtalelse .
3 . Kommissionens repræsentant forelægger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for
en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til,
hvor meget de pågældende spørgsmål haster. Det
udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens
artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som
Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen . Ved
afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der
afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den

24. 10 . 97

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 3

Denne direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 1997.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J.M. GIL-ROBLES

J. POOS

Formand

Formand
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Erklæring fra Kommissionen

Ad betragtning 7b (ny)
Kommissionen understreger, at nødvendigheden af at fastslå ækvivalensen af lægeeksamensbevi
ser, der er opnået uden for Den Europæiske Union, er et af de relevante problemer, der bør tages
op .
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20 . oktober 1997

om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i
Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia
(97/687/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Swaziland, Zimbabwe og Namibia ikke de disponible
mængder for disse lande; det er derfor muligt at udstede
importlicenser for de mængder, der er anmodet om licens

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

for;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 715/90
af 5. marts 1990 om den ordning, der skal gælde for land
brugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugspro
dukter med oprindelse i Afrika, Vestindien og Stillehavet
(AVS) eller i de oversøiske lande og territorier ('), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 619/96 (2), særlig artikel 27,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
589/96 af 2. april 1996 om fastsættelse af gennemførelses

de restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser
fra den 1 . november 1997, bør fastsættes, uden at den

samlede mængde på 52 100 tons overskrides;

det bør understreges, at denne beslutning ikke tilside
sætter bestemmelser i 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 (4), senest ændret ved direktiv 96/91 /EF (*) —

bestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning

(EØF) nr. 715/90 om den ordning, der skal gælde for
landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugs
produkter med oprindelse i AVS-staterne eller i de over
søiske lande og territorier (3), særlig artikel 4, og

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:

Med artikel 1 i forordning (EF) nr. 589/96 åbnes der
mulighed for udstedelse af importlicenser for produkter
fra oksekødssektoren; indførslerne må imidlertid ikke

overstige de mængder, som er fastsat for hvert af disse
eksporterende tredjelande;

Nedenstående medlemsstater udsteder den 21 . oktober

1997 importlicenser for produkter fra oksekødssektoren,
udtrykt som udbenet kød, med oprindelse i visse stater i
Afrika, Vestindien og Stillehavet, for nedenstående
mængder og oprindelseslande :

Det Forenede Kongerige:

de licensansøgninger, der er indgivet fra den 1 . til den 10 .
oktober 1997, udtrykt som udbenet kød, i overensstem
melse med forordning (EF) nr. 589/96, overstiger for
produkter med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar,

—
—
—
—

600,000 tons med oprindelse i Botswana
1 620,000 tons med oprindelse i Zimbabwe
392,000 tons med oprindelse i Namibia
5,000 tons med oprindelse i Swaziland.

(') EFT L 84 af 30. 3. 1990, s. 85.
(2) EFT L 89 af 10. 4. 1996, s. 1 .
f EFT L 84 af 3. 4. 1996, s. 22.

(4) EFT L 302 af 31 . 12. 1972, s . 28 .
5 EFT L 13 af 16. 1 . 1997, s . 26.

24. 10 . 97

MDAl

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Artikel 2

L 291 /39

Artikel 3

Der kan i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forord

ning (EF) nr. 589/96 indgives licensansøgninger i løbet af
de ti første dage af november 1997 for følgende mængder

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

udbenet oksekød:
— Botswana:

— Kenya:
— Madagaskar:
— Swaziland :
— Zimbabwe :

— Namibia:

9 176,000
142,000
7 144,000
3 163,000
2 974,659
7 957,000

tons
tons
tons
tons
tons
tons.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

