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I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1310/97 ,
annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997,

yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 4064/89
muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

käytännössä esitettävä uusin raja-arvoin, joihin
sisältyy kyseisten yritysten kokonaisliikevaihto sekä

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 87 ja 235 artiklan,

maailmanlaajuisesti että yhteisössä ja vähintään
kolmessa jäsenvaltiossa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon f),

tamissopimuksen 145 artiklan mukaisesti muuttaa
tämän asetuksen mukaisia perusteita tai tarkistaa

tämän asetuksen mukaisten raja-arvojen tasoa,

sekä katsoo, että

1 ) niiden keskittymien tutkinta, jotka alittavat yrityskes
kittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4064/
89 (4), mainitut raja-arvot, mutta joilla on merkittävä
vaikutus useissa jäsenvaltioissa, voi kuulua usean
valtion kansalliseen toimivaltaan; yhden liiketoimen
moninkertainen ilmoittaminen heikentää yritysten
oikeusturvaa sekä lisää niiden työtä ja kustannuksia ja
voi johtaa ristiriitaisiin arvioihin,

2) yhteisön harjoittaman keskittymien valvonnan ulotta
minen keskittymiin, joilla on merkittävä vaikutus
useissa jäsenvaltioissa, varmistaa "yhden luukun"
järjestelmän soveltamisen ja mahdollistaa toissijai
suusperiaatetta noudattaen kyseisten keskittymien
kilpailuvaikutusten arvioinnin koko yhteisössä,

3) edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on
otettava käyttöön yhteisön harjoittaman keskittymien
valvonnan soveltamisen lisäperusteita; perusteet on
(') EYVL N:O ^

4) tämän asetuksen soveltamisen alkuvaiheen jälkeen
komission on aiheellista laatia neuvostolle selvitys
siitä, miten kaikkien raja-arvojen ja perusteiden
soveltaminen on toteutunut, jotta neuvosto voi perus

21-11-1966>, s. o ja 10 .

(2) EYVL Nro C 362, 2.12.1996, s. 130
(3) EYVL Nro C 56, 24.2.1997, s. 71
(4) EYVL Nro L 395, 30.12.1989, s. 1 . Asetus sellaisena kuin se on

oikaistuna EYVLrssä Nro L 257, 21.9.1990, s . 13, ja muutettuna
vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

5) keskittymän käsite on määriteltävä siten, että se
sisältää toimet, jotka pysyvästi muuttavat kyseisten

yritysten rakennetta; asetusta (ETY) Nro 4064/89 ja
sen mukaista menettelyä on aiheellista soveltaa kaik
kiin, kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle
kuuluvan toiminnan hoitaviin yhteisyrityksiin; paitsi
määräävän aseman selvittämisestä kyseisen asetuksen
2 artiklan mukaisesti on säädettävä myös siitä, että
komissio soveltaa näihin yhteisyrityksiin perustamis
sopimuksen 85 artiklan 1 ja 3 kohdan arviointiperus
teita, jos näiden yhteisyritysten perustamisesta on
suoraan seurauksena itsenäisinä pysyvien yritysten
välisen kilpailun merkittävä rajoittaminen; jos
tällaisten yhteisyritysten vaikutukset ovat pääasiassa
rakenteellisia, 85 artiklan 1 kohtaa ei yleensä sovel
leta; 85 artiklan 1 kohtaa voidaan soveltaa, jos kaksi
tai useampia emoyrityksiä jää toimimaan yhteisyri
tyksen markkinoilla tai poikkeuksellisesti, jos
yhteisyrityksen perustamisen tavoitteena tai seurauk
sena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua emoyri
tysten välillä valmistusketjun edellisessä tai seuraa
vassa vaiheessa tai lähimarkkinoilla; tällaisessa tilan

teessa kaikkia yhteisyrityksen perustamisen kilpailu
näkökohtia on arvioitava saman menettelyn yhtey
dessä,
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6) luotto- ja rahoituslaitosten liikevaihto on parempi
laskea pankkitoiminnan tuoton kuin varallisuuden
perusteella, koska tuotto kuvastaa tarkemmin koko
pankkitoiminnan alan taloudellista tilannetta,
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määräävän aseman tai vahvistaa määräävää asemaa

näillä erillisillä markkinoilla,

12) määräaikaa, jonka kuluessa komission on tehtävä
päätös menettelyn ensimmäisessä vaiheessa, olisi

voitava lykätä poikkeustapauksissa,
7) olisi nimenomaisesti säädettävä, että menettelyn
ensimmäisen vaiheen päättyessä tehtävien päätösten
on kohdistuttava myös keskittymän toteuttamiseen
suoraan liittyviin ja sen kannalta tarpeellisiin rajoi
tuksiin,

8) komissio voi julistaa keskittymän yhteismarkkinoille
soveltuvaksi

menetelmäksi

toisessa vaiheessa

sen

jälkeen, kun osapuolet ovat tehneet kilpailuongelman
kannalta asianmukaisia sitoumuksia, joilla ongelma
ratkaistaan kokonaan ; lisäksi on aiheellista hyväksyä
tällaiset sitoumukset menettelyn ensimmäisessä
vaiheesa, jos kilpailuongelma on helposti tunnistetta
vissa ja korjattavissa; olisi nimenomaisesti säädettävä,
että näissä tapauksissa komissio voi liittää päätök
seensä ehtoja ja velvoitteita; molemmissa menettelyn
vaiheissa olisi varmistettava, että menettely on avoin
ja että jäsenvaltiota sekä niitä kolmansia tahoja, joita
asia koskee, tosiasiallisesti kuullaan,

13) olisi säädettävä erityisesti, että kaksi tai useampia
jäsenvaltioita voi esittää asetuksen (ETY) Nro 4064/89
22 artiklan mukaisen yhteisen pyynnön; tehokkaan
valvonnan varmistamiseksi olisi säädettävä lykkäämi
sestä yhden tai useamman jäsenvaltion komission
käsiteltäviksi siirtämien keskittymien osalta, ja
14) komissiolle olisi siirrettävä toimivalta antaa tarvit
taessa täytäntöönpanosäännöksiä,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) Nro 4064/89 seuraavasti:

1 ) 1 artikla:

9) tehokkaan valvonnan varmistamiseksi keskittymien
toteuttamista olisi kokonaan tai osittain lykättävä,
kunnes asiasta on tehty lopullinen päätös; toisaalta
lykkäämisvelvoitteeseen voidaan tarvittaessa myöntää
poikkeuslupa; poikkeusluvasta päättäessään komis
sion olisi otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat

tekijät, kuten keskittymään osallistuville yrityksille tai
kolmansille tahoille aiheutuvan haitan luonne ja
vakavuus sekä keskittymän kilpailulle aiheuttama
uhka,

10) sääntöjä, jotka koskevat keskittymien siirtämistä
jäsenvaltioiden käsittelyyn ja niiltä komission käsitte
lyyn, on tarkistettava, samalla kun laaditaan lisäperus
teet keskittymien valvonnan toteuttamiselle yhtei
sössä; nämä säännöt suojaavat asianmukaisesti jäsen
valtioiden kilpailuetuja, ja niissä otetaan huomioon
oikeusvarmuus sekä "yhden luukun" periaate; tiettyjä
siirtämismenettelyjen osa-alueita olisi kuitenkin
parannettava tai selkiytettävä,

11 ) komissio voi erityisesti julistaa keskittymän yhteis
markkinoille

soveltumattomaksi

ainoastaan,

jos

keskittymä estää tehokasta kilpailua yhteismarkki
noiden merkittävällä osalla; tämän vuoksi kansallisen

kilpailulainsäädännön soveltaminen on erityisen
aiheellista, jos keskittymä vaikuttaa kilpailuun jonkin
jäsenvaltion alueella olevilla erillisillä markkinoilla,
jotka eivät muodosta merkittävää osaa yhteismarkki
noista; tällöin ei käsittelyn siirtämistä pyydettäessä

olisi tarpeen osoittaa, että keskittymä uhkaa luoda

a) 1 kohta korvataan seuraavasti :

"1 . Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 2 ja 3
kohdissa tarkoitettuihin yhteisönlaajuisiin keskitty
miin sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 artiklan
soveltamista ";

b) 3 kohta korvataan seuraavasti :

"3 . Tämän asetuksen soveltamiseksi keskittymä,
joka ei saavuta 2 kohdassa säädettyjä raja-arvoja, on
yhteisönlaajuinen keskittymä, jos:
a) kaikkien siihen osallistuvien yritysten yhteenlas
kettu koko maailmasta kertynyt kokonaisliike
vaihto on yli 2,5 miljardia ecua,
b) kaikkien siihen osalllistuvien yritysten vähin
tään kolmesta jäsenvaltiosta kertynyt yhteenlas
kettu kokonaisliikevaihto on jokaisessa jäsenval
tiossa suurempi kuin 100 miljoonaa ecua,

c) b alakohdassa tarkoitetuista vähintään kolmesta
jäsenvaltiosta ainakin kahdelle keskittymään
osallistuvista yrityksistä erikseen kertynyt koko
naisliikevaihto on jokaisessa jäsenvaltiossa yli 25
miljoonaa ecua, ja

d) ainakin kahdelle keskittymään osallistuvista
yrityksistä erikseen yhteisön alueelta kertynyt
kokonaisliikevaihto on yli 100 miljoonaa ecua,

ja jollei jokaisen keskittymään osallistuvan
yrityksen omasta yhteisön alueelta kertyneestä
kokonaisliikevaihdosta yli kaksi kolmasosaa ole
kertynyt yhdestä ja samasta jäsenvaltiosta ";
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c) lisätään seuraavat kohdat:

arvonlisäveron ja edellä mainittuihin tuotteisiin
suoraan liittyvien verojen määrällä:

"4. Komissio antaa neuvostolle ennen 1 päivää
heinäkuuta 2000 kertomuksen 2 ja 3 kohdassa
olevien raja-arvojen ja arviointiperusteiden täytän

i) korkotuotot ja muut vastaavat tuotot,

töönpanosta.
5.

N:o L 180/3

ii) tuotot arvopapereista:

Neuvosto voi tarkistaa määräenemmistöllä 3

— tuotot osakkeista ja muista vaihtuvatuot
toisista arvopapereista,

kohdassa säädettyjä raja-arvoja ja arviointiperusteita
4 kohdassa tarkoitetun kertomuksen johdosta ja
komission ehdotuksesta ".

— tuotot omistusyhteyksistä,
— tuotot sidosyritysten osakkeista,

2) 2 artiklaan lisätään seuraava kohta:
iii) saadut palkkiot,

"4. Jos 3 artiklassa tarkoitetun keskittymän
muodostavan yhteisyrityksen perustamisen tarkoituk
sena tai seurauksena on itsenäisinä pysyvien yritysten
kilpailukäyttäytymisen yhteensovittaminen, yhteenso
vittamista arvioidaan perustamissopimuksen 85
artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisin perustein sen totea
miseksi, soveltuuko toimi yhteismarkkinoille.

iv) rahoitusmarkkinatoiminnan tuotto,
v) muut varsinaisen toiminnan tuotot.

Luotto- tai rahoituslaitoksen yhteisöstä tai
jäsenvaltiosta kertyneeseen liikevaihtoon
sisällytetään kyseisen laitoksen joko
yhteisön tai kyseisen jäsenvaltion alueelle
sijoittuneen sivuliikkeen tai osaston tulot,
sellaisina kuin ne on edellä määritelty.

Tätä arvioitaessa komissio ottaa erityisesti huomioon,

— toimiiko yhteisyrityksen kanssa samoilla markki
noilla tai valmistusketjun edellisessä tai seuraa
vassa vaiheessa tai näiden markkinoiden lähi

markkinoilla samaan aikaan kaksi tai useampia
emoyhtiöitä, ja

b) vakuutusyritysten

osalta

vakuutusmaksujen

kokonaismäärä, johon sisältyvät kaikki vakuu
tusyrityksen tekemiin tai sen lukuun tehtyihin
vakuutussopimuksiin liittyvät perityt ja perit
tävät maksut, menevään jälleenvakuutukseen
liittyvät maksut mukaan lukien, kun on vähen
netty sellaiset verot ja veronluonteiset suori
tukset tai pakolliset maksut, jotka määräytyvät
yksittäisten vakuutusmaksujen tai vakuutus
maksujen kokonaismäärän perusteella; edellä 1
artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja 3 kohdan b, c
ja d alakohtaa sekä näiden kahden kohdan
virkkeen loppuosaa sovellettaessa yhteisön tai
jäsenvaltion alueelta olevilta saadut vakuutus
maksujen kokonaismäärät otetaan vastaavasti

— antaako yhteisyrityksen perustamisesta johtuva
kyseisten yritysten toiminnan yhteensovittaminen
näille yrityksille mahdollisuuden kilpailun poista
miseen huomattavalta osalta kyseisiä tuotteita ja

palveluja ".

3) 3 artiklan 2 kohtaa muutetaan seuraavasti:
a) poistetaan ensimmäinen alakohta, ja

huomioon .

b) poistetaan toisesta alakohdasta lause "joka ei
merkitse osapuolten taikka niiden ja yhteisyri

tyksen kilpailukäyttäytymisen yhteensovittamista".

— korvataan 4 kohdan johdantovirke seuraavasti :

4) 5 artikla

"4. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, keskitty
mään osallistuvan yrityksen 1 artiklan 2 ja 3

— 3 kohta korvataan seuraavasti :
"3 .

O EYVL N:O L 372, 31.12.1986, s . 1 ."

kohdassa tarkoitettu

Liikevaihto korvataan :

a) edellä 1 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa
luottolaitosten ja muiden rahoituslaitosten
osalta seuraavien tulojen määrällä, sellaisina
kuin ne on määritelty pankkien ja muiden
rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoi

dusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta
1986 annetussa neuvoston direktiivissä N:o

86/635/ETY f),

vähennettynä

liikevaihto

saadaan

laske

malla yhteen seuraavien yritysten liikevaihdot:";

tarvittaessa

— korvataan 5 kohdan johdantovirke seuraavasti :

"5.

Jos keskittymään osallistuvilla yrityksillä

yhdessä on 4 kohdan b alakohdassa luetellut
oikeudet, näiden yritysten 1 artiklan 2 ja 3
kohdassa tarkoitettua kokonaisliikevaihtoa lasket
taessa :".

N:o L 180/4
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artiklan 2 kohdan nojalla tehdyn päätöksen

5) 6 artikla:

mukaisesti taikka 10 artiklan 6 kohdan mukaisen

a) 1 kohdassa
— b alakohtaan lisätään seuraava alakohta :

"Keskittymän soveltuvuudesta yhteismarkki
noille tehtävän päätöksen on sisällettävä myös
ne rajoitukset, jotka suoraan koskevat keskit
tymän toteuttamista ja ovat toteuttamisen
kannalta tarpeellisia.";
— c alakohta korvataan seuraavasti :

"c) Jos komissio toteaa, että ilmoitettuun
keskittymään sovelletaan tätä asetusta ja että
sen soveltuvuudesta yhteismarkkinoilla on
vakavia epäilyjä, komissio päättää menet
telyn aloittamisesta, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 1 a kohdan soveltamista ";

b) lisätään seuraavat kohdat:
" la. Jos komissio toteaa, että ilmoitettuun
keskittymään ei siihen osallistuvien yritysten teke

mien muutosten jälkeen enää kohdistu 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettuja vakavia epäilyjä, se voi

tehdä päätöksen, jolla se julistaa keskittymän
yhteismarkkinoille soveltuvaksi 1 kohdan b
alakohdan mukaisesti .

olettamuksen perusteella ";
b) 2 kohta poistetaan;
c) 3 kohta muutetaan seuraavasti:
ilmaisu "1 ja 2 kohdassa" kohdan alussa korvataan
ilmaisulla "1 kohdassa";

d) 4 kohta korvataan seuraavasti :

"4. Komissio voi pyynnöstä myöntää luvan
poiketa 1 tai 3 kohdassa tarkoitetuista velvoitteista.
Poikkeuksen myöntämistä koskeva pyyntö on
perusteltava. Tehdessään
pyyntöä koskevaa
päätöstä komission on otettava huomioon erityi
sesti ne vaikutukset, jotka lykkääminen voi
aiheuttaa yhdelle tai useammalle keskittymään
osallistuvalle yritykselle taikka ulkopuoliselle sekä
keskittymästä kilpailulle mahdollisesti aiheutuva
uhka. Poikkeuslupaan voidaan liittää ehtoja ja
velvoitteita tehokkaan kilpailun edellytyksen
varmistamiseksi . Poikkeuslupaa voidaan hakea ja
se voidaan myöntää milloin tahansa, myös ennen
ilmoituksen tekemistä
toteuttamisen jälkeen .";

tai

keskittymistoimen

e) 5 kohta korvataan seuraavasti:

Komissio voi liittää 1 kohdan b alakohdassa tarkoi

tettuun päätökseensä ehtoja ja velvoitteita, joiden
tarkoituksena on varmistaa, että keskittymään osal
listuvat yritykset noudattavat komissiolle anta
miaan sitoumuksia keskittymän saattamiseksi

yhteismarkkinoille soveltuvaksi .
Ib .

Komissio voi kumota 1 kohdan a tai b

alakohdan nojalla tekemänsä päätöksen, jos

a) päätös perustuu sellaisiin virheellisiin tietoihin,
joista jokin keskittymään osallistuvista yrityk
sistä on vastuussa, tai jos päätös on saatu aikaan
vilpillisesti, tai

b) keskittymään osallistuvat yritykset laiminlyövät
päätökseen liittyvän velvoitteen noudattamisen.
lc .
Edellä 1 b kohdassa mainituissa tapauksissa
komissio voi tehdä 1 kohdan nojalla päätöksen
olematta sidottu 10 artiklan 1 kohdassa mainit
tuihin määräaikoihin ".

6) 7 artikla:

a) 1 kohta korvataan seuraavasti:
"1 .
Edellä 1 artiklassa tarkoitettua keskittymää
ei saa toteuttaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus

tai ennen kuin se on julistettu yhteismarkkinoille
soveltuvaksi 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 8

"5 .

Edellä

1

kohdan

vastaisesti

toteutetun

keskittymistoimen pätevyys riippuu 6 artiklan 1
kohdan

b

kohdassa

alakohdan

tai

tarkoitetusta

8

artiklan

päätöksestä

2

tai

taikka

3

10

artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta otaksumasta .

Mitä tässä artiklassa säädetään , ei

kuitenkaan

vaikuta arvopapereita koskevien liiketoimien päte
vyyteen, mukaan lukien muiksi arvopapereiksi
vaihdettavia arvopapereita koskevat liiketoimet, jos
arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi
markkinoilla, joita sääntelevät ja valvovat viran
omaisten hyväksymät julkiset elimet ja jotka
toimivat säännöllisesti ja joille yleisöllä suoraan tai
välillisesti on pääsy, elleivät ostaja ja myyjä tien
neet tai heidän olisi pitänyt tietää, että liiketoimi
oli 1 kohdan vastainen ."

7) 8 artikla

a) 2 kohta korvataan seuraavasti:
"2.

Kun komissio toteaa, että ilmoitettu keskit

tymä, tarvittaessa asianomaisten yritysten tekemien
muutosten jälkeen, on 2 artiklan 2 kohdassa
määritellyn

arviointikriteerin

mukainen

ja

2

artiklan 4 kohdan tarkoittamissa tapauksissa perus

tamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdassa olevien
arviointikriteerien mukainen, se julistaa päätöksel

lään keskittymän yhteismarkkinoille soveltuvaksi.
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Komissio voi liittää päätökseensä ehtoja ja velvoit
teita, joilla on tarkoitus varmistaa, että osallistuvat
yritykset noudattavat komissiolle antamiaan sitou
muksia keskittymän saattamiseksi yhteismarkki
noille soveltuvaksi. Keskittymän soveltuvuudesta
tehtävässä päätöksessä on mainittava myös ne
rajoitukset, jotka suoraan koskevat keskittymän
toteuttamista ja ovat toteuttamisen kannalta
tarpeellisia ";

N:o L 180/ 5

c) 10 kohta korvataan seuraavasti:
" 10 .

Tätä artiklaa voidaan tarkastella uudelleen

samanaikaisesti kuin 1 artiklassa mainittuja raja-ar
voja ".
9) 10 artikla:

a) 1 kohdan toisen alakohdan loppuun lisätään
seuraava :

"tai jos keskittymään osallistuvat yritykset keskitty
b) 3 kohta korvataan seuraavasti :

mästä ilmoitettuaan esittävät 6 artiklan 1 a kohdan

mukaisesti sitoumuksia, jotka osapuolet tarkoit
"3 .

Kun komissio toteaa, että keskittymä on 2

artiklan 3 kohdassa määritellyn arviointikriteerin
mukainen tai ei ole 2 artiklan 4 kohdan tarkoitta

missa

tapauksissa

artiklan

3

perustamissopimuksen

kohdassa

olevien

85

arviointikriteerien

mukainen, se julistaa päätöksellään keskittymän
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ."

tavat otettaviksi huomioon 6 artiklan 1 kohdan b

alakohtaan perustuvassa päätöksessä ";
b) 4 kohdan alussa oleva ilmaisu "Edellä 3 kohdassa
säädettyä määräaikaa" korvataan ilmaisulla "Edellä
1 ja 3 kohdassa säädettyjä määräaikoja".
10) 18 artikla:

a) 1 kohdan ilmaisu "7 artiklan 2 ja 4 kohdassa"
korvataan ilmaisulla "7 artiklan 4 kohdassa",

8) 9 artikla:

b) 2 kohta korvataan seuraavasti :

a) 2 kohta korvataan seuraavasti:

"2. Jäsenvaltio voi kolmen viikon kuluessa
jäljennöksen ilmoituksesta saatuaan ilmoittaa
komissiolle, joka puolestaan ilmoittaa keskitty
mään osallistuneille yrityksille, että

a) keskittymä uhkaa luoda sellaisen määräävän
aseman tai vahvistaa sellaista määräävää asemaa,

jonka seurauksena tehokas kilpailu olennaisesti
estyy kaikki erillisten markkinoiden tunnus
merkit täyttävillä kyseessä olevan jäsenvaltion
markkinoilla, tai

"2. Edellä kohdasta poiketen 7 artiklan 4
kohdassa tarkoitettu päätös, jolla keskittymän
toteuttamista lykätään tai jolla myönnetään lupa
poiketa toteuttamisen lykkäämisestä, voidaan tehdä
väliaikaisesti varaamatta asianomaisille henkilöille,

yrityksille tai yritysten yhteenliittymille tilaisuutta
esittää huomautuksiaan etukäteen, jos komissio
varaa niille tilaisuuden tähän niin pian kuin
mahdollista päätöksen tehtyään.".
11 ) 19 artiklan 1 kohtaan lisätään seuraava lause :
"Näihin asiakirjoihin on sisällytettävä ne sitoumukset,
jotka osapuolet haluavat otettavan huomioon 6
artiklan

b) keskittymä vaikuttaa kilpailuun kaikki erillisten

1

kohdan b alakohdan

tai

8

artiklan

2

kohdan mukaisesti tehtävässä päätöksessä ".

markkinoiden tunnusmerkit täyttävillä kyseisen

jäsenvaltion markkinoilla, jotka eivät muodosta
merkittävää osaa yhteismarkkinoista ";

a) 1 ja 2 kohta korvataan seuraavasti :
"1 .

b) 3 kohdassa:
— b alakohta korvataan seuraavasti :

"b) se siirtää koko tapauksen tai osan siitä
kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten

käsiteltäväksi

niin ,

että

sovelletaan jäsenvaltion kansallista kilpailu
lainsäädäntöä .";

"Tapauksissa, joissa jäsenvaltio ilmoittaa komis
siolle, että keskittymä vaikuttaa sen alueella
oleviin erillisiin markkinoihin, jotka eivät ole
merkittävä osa yhteismarkkinoita, komissio
erillisiin

markkinoihin

liittyvän

tapauksen tai osan siitä jäsenvaltion toimival
taisten viranomaisten käsiteltäväksi, jos se

katsoo keskittymän vaikuttavan tällaisiin erilli
siin markkinoihin ";

Vain tätä asetusta sovelletaan 3 artiklassa

tarkoitettuihin keskittymiin, ja asetuksia N:o 17 ('),
(ETY) N:o 1017/68 (2), (ETY) N:o 4056/86 O ja
(ETY) N:o 3975/87 (4) ei sovelleta lukuun ottamatta
yhteisyrityksiä, jotka eivät ole yhteisön laajuisia ja
joiden tarkoituksena tai seurauksena on itsenäisenä
pysyvien yritysten kilpailukäyttäytymisen yhteen
sovittaminen .";

b) 3 kohta muutetaan seuraavasti :

"3 . Jos komissio jäsenvaltion pyynnöstä tai
useampien jäsenvaltioiden yhteisestä pyynnöstä

— lisätään seuraava alakohta :

siirtää

12) 22 artikla

toteaa, että 3 artiklassa tarkoitettu keskittymä, joka
ei ole 1 artiklassa tarkoitettu yhteisön laajuinen

keskittymä, luo sellaisen määräävän aseman tai
vahvistaa sellaista määräävää asemaa, jonka
seurauksena tehokas kilpailu olennaisesti estyy

jäsenvaltion tai yhteisen pyynnön esittäneiden
jäsenvaltioiden alueella, komissio voi, jos keskit
tymä vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan,
tehdä 8 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ja 3
tai 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen ";

N:o L 180/6
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13) 23 artikla:

c) 4 kohta korvataan seuraavasti:

a) ilmaisu " 10 artiklassa tarkoitetuista määräajoista"
korvataan ilmaisulla "7, 9, 10 ja 22 artiklassa
tarkoitetuista määräajoista".
b) Lisätään seuraava alakohta:

"4.
Edellä 3 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyn
töön sovelletaan, mitä 2 artiklan 1 kohdan a ja b
alakohdassa sekä 5, 6, 8 ja 1 0 — 20 artiklassa sääde

tään . Jos keskittymää ei ole toteutettu siihen
päivään mennessä, jona komissio ilmoittaa osapuo
lille, että pyyntö on esitetty, sovelletaan, mitä 7

"Komissiolla on toimivalta vahvistaa menettely ja
määräajat sitoumusten esittämiselle 6 artiklan 1 a
kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ".

artiklassa säädetään .

Määräaika, jonka kuluessa menettely 10 artiklan 1
kohdan

mukaan

voidaan

aloittaa,

2 artikla

lasketaan

kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden
pyynnön vastaanottamista seuraavasta päivästä.
Pyyntö on esitettävä kuukauden kuluessa päivästä,
jona keskittymästä ilmoitettiin jäsenvaltiolle tai
yhteisen pyynnön esittäneille jäsenvaltioille, tai
jona keskittymä toteutettiin. Määräaika lasketaan
aikaisemmasta ajankohdasta ";

Tätä asetusta ei sovelleta keskittymään, josta on tehty
sopimus tai ilmoitus taikka jossa on saatu määräysvalta
asetuksen (ETY) N:o 4064/89 4 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla ennen 1 päivää maaliskuuta 1998, eikä
tätä asetusta missään tapauksessa sovelleta keskittymään,
jota koskevan menettelyn kilpailuasioista vastaava jäsen
valtion viranomainen on aloittanut ennen 1 päivää maalis

d) 5 kohtaan sanan "jäsenvaltion" jälkeen lisätään
sanat "tai niiden jäsenvaltioiden" ja sanan "jonka"
jälkeen sanat "tai joiden".

kuuta 1998 .

e) 6 kohta poistetaan .

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998 .

3 artikla

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa

jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 30 päivänä kesäkuuta 1997.
Neuvoston puolesta
A. NUIS

Puheenjohtaja
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Nro L 180/7

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1311 /97,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997,

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 822/87 38 artiklassa tarkoitetun esitislauksen

käyttöön ottamisesta markkinointivuodeksi 1996/1997 annetun asetuksen (EY)
N:o 2177/96 muuttamisesta kolmannen kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

asetettuja määräaikoja; viinitoimitusten määräaikaa on

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

siten syytä siirtää 31 päiväksi heinäkuuta 1997, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallin

sen ,

ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16
päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 822/87 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 536/97 (2), ja erityisesti

tokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sen 38 artiklan 5 kohdan,

1 artikla

sekä katsoo, että

Muutetaan asetus (EY) Nro 2177/96 seuraavasti :

tiettyjen viininviljelyalueiden hallintoviranomaisilla on
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia noudattaa komission
asetuksessa (EY) Nro 2177/96 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 81 4/97 (4),
tislaussopimusten ja -ilmoitusten hyväksymiselle asetettuja
määräaikoja; tästä syystä on syytä siirtää sopimusten
hyväksymiselle asetettua määräaikaa 5 päivään kesäkuuta
1997 ja komissiolle toimitettavan, sopimuksen kohteena
olevaa

määrää

koskevan

ilmoituksen

määräaikaa

1 . Korvataan 1 b artiklan 3 kohdassa päivämäärä " 16
päivänä toukokuuta 1997" päivämäärällä "5 päivänä
kesäkuuta 1997" sekä päivämäärä "23 päivää touko
kuuta 1997" päivämäärällä " 15 päivää kesäkuuta 1997".
2. Korvataan 2 artiklan 2 kohdassa päivämäärä " 15
päivänä kesäkuuta 1997" päivämäärällä "31 päivänä
heinäkuuta 1997".

15
2 artikla

päivään kesäkuuta 1997,

tiettyjen viininviljelyalueiden tislaamoilla on ylitsepääse
mättömiä vaikeuksia noudattaa komission asetuksen (EY)

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli

Nro 2177/96 2 artiklan 2 kohdassa viinintoimituksille

sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(■) EYVL N:o L 84, 27.3.1987, s. 1

(A EYVL N:o L 83, 25.3.1997, s. 5
(3) EYVL N:o L 291 , 14.11.1996, s. 17
4 EYVL N:o L 116, 6.5.1997, s . 21
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1312/97,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997,
maidon ja maitotuotteiden kulutuksen edistämisestä yhteisössä ja markkinoiden
laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2073/92 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3582/93
muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

toimenpiteitä; toimivaltaisen viranomaisen komission
ennakkohyväksynnän perusteella valitseman riippumat
toman elimen olisi toteutettava arvioiva tutkimus,

sen ,

Euroopan unionin viimeisimmän laajentumisen vuoksi

ottaa huomioon maidon ja maitotuotteiden kulutuksen
edistämisestä yhteisössä ja markkinoiden laajentamisesta
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen

(ETY) Nro 2073/92 (') ja erityisesti sen 4 artiklan,

olisi muutettava 4 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo

toimivaltaisista elimistä, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että

maidon ja maitotuotteiden kulutuksen edistämisestä
yhteisössä ja markkinoiden laajentamisesta annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2073/92 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komis
sion asetuksen (EY) Nro 3582/93 (2), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 750/97 (3), 4

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Muutetaan asetus (EY) Nro 3582/93 seuraavasti :
1 . Korvataan 4 artiklan 4 kohdan b alakohta seuraavasti :

artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetään, että asetuksen
mukaista rahoitusta koskevat hakemukset ovat voimassa

"b) lähettää toimivaltaiselle viranomaiselle ja komis

ainoastaan, kun niihin on liitetty kirjallinen sitoumus
siitä, että hakija toteuttaa omalla kustannuksellaan komis
sion tai toimivaltaisen toimielimen mahdollisesta pyyn

ennakkohyväksynnän perusteella valitseman riip
pumattoman elimen suorittaman arvioivan tutki

nöstä arvioivan tutkimuksen ,

menekin edistämistä koskevien toimenpiteiden kanssa

lähestymistavan

toimivaltaisen

viranomaisen

komission

muksen tulokset; arvioiva tutkimus rahoitetaan

samojen edellytysten mukaisesti kuin muutkin

kokemuksen perusteella ja muiden maataloustuotteiden

yhdenmukaisen

siolle

takaamiseksi

suunnitellut toimenpiteet".
2. Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä .

olisi

muutettava nämä säännökset; arvioivat tutkimukset olisi

2 artikla

tehtävä kaikista edistämistoimenpiteitä koskevista sopi
muksista; arvioivia tutkimuksia olisi pidettävä osana

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen

ohjelman toimenpiteitä ja sen vuoksi niitä olisi rahoitet

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli

tava samoilla edellytyksillä kuin muita suunniteltuja

sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 215, 30.7.1992, s. 67

2 EYVL N:o L 326, 28.12.1993, s . 23
ñ EYVL N:o L 110 , 26.4.1997, s . 28
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Nro L 180/9

LIITE

EDELLÄ

4

ARTIKLAN

2

KOHDAN

MUKAINEN
ELIMISTÄ

TOIMIVALTAISISTA

Toimivaltainen elin

Jäsenvaltio

Itävalta

LUETTELO

Agrarmarkt Austria (AMA)
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien

Belgia

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trêves 82
B - 1 040 Bruxelles

Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
Trierstraat, 82
B - 1 040 Brussel

Tanska

EU-Direktoratet

Kampmannsgade 3
DK- 1 780 København V
Suomi

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Kluuvi katu 4A
PO BOX 232
FIN-00171 Helsinki

Ranska

Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONI
LAIT)
2, rue Saint-Charles
F-75740 Paris Cedex 15

Saksa

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 18 02 30
D-60083 Frankfurt am Main

Kreikka

Direction for the management of agricultural products (DIDAGEP)
241 Acharnon Street
GR - 1 04-46 Athens

Irlanti

Department of Agriculture, Food and Forestry
Milk Policy Division
Agriculture House
IRL-Dublin 2

Italia

Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
1-00185 Roma

Luxemburg

Administration des services techniques de l'agriculture
Division agronomique

Service de la production animale
16, route d' Esch

Boîte postale 1904
L-1019 Luxembourg
Alankomaat

Productschap Zuivel
Sir Winston Churchillaan 275
Postbus 5806

NL-2280 HV Rijswijk
Ruotsi

Jordbruksverket
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping

Nro L 180/ 10
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Toimivaltainen elin

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Intervention Board

Kings House, 33 Kings Road
PO Box 69

UK-Reading RGl 3BU
Espanja

Secretaría General de Alimentación

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo Infanta Isabel 1
E-28014 Madrid

Portugali

Instituto Nacional de Intervenção e Garantía Agrícola

(INGA)
Rua Camilo Castelo Branco, 45, 2?
P- 1 000 Lisboa
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N:o L 180/ 11

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1313/97 ,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997,

sokerialan puhdistusteollisuuden mukautustuen ja täydentävän tuen tarkistami
sesta markkinointivuoden 1997/98 osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 599/96 (2), ja erityisesti
sen 36 artiklan 6 kohdan,

maksun määräksi vahvistetaan komission asetuksella (EY)
N:o 1208/97 (3) 2,00 ecua 100 kilogrammalta valkoista
sokeria; tämä määrä on pienempi kuin markkinointi
vuonna 1996/97 sovellettava määrä; tämän vuoksi on syytä
vahvistaa näiden tukien määrä 2,92 ecuksi 100 kilogram
malta valkoisena sokerina ilmaistua sokeria markkinointi

vuodeksi 1997/98 ottaen huomioon edelliset tarkistukset,
)a

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin

sekä katsoo, että

tokomitean lausunnon mukaiset,

asetuksen (ETY) N:o 1785/81 36 artiklassa säädetään, että
markkinointivuodesta

1995/96

markkinointivuoteen

2000/01 etuuskohtelun alaista raakaa ruokosokeria yhtei
sössä puhdistavalle puhdistusteollisuudelle myönnetään
interventiotoimenpiteenä mukautustukea, jonka suuruus
on 0,10 ecua 100 kilogrammalta valkoisena sokerina
ilmaistua sokeria; samojen säännösten mukaisesti on
samansuuruista täydentävää tukea myönnettävä saman
ajanjakson aikana Ranskan merentakaisissa departemen

teissa tuotetun raa'an ruokosokerin puhdistamiseen,
asetuksen (ETY) N:o 1785/81 36 artiklan 4 kohdassa
säädetään

mahdollisuudesta

tarkistaa

edellä

mainittua

mukautustukea ja täydentävää tukea tietyn markkinointi
vuoden osalta ottaen huomioon kyseiseksi markkinointi
vuodeksi vahvistetun varastointimaksun määrän sekä edel

liset tarkistukset; markkinointivuoden 1997/98 varastointi

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Korotetaan asetuksen (ETY) N:o 1785/81 36 artiklan 1 ja
3 kohdassa tarkoitetun mukautustuen ja täydentävän tuen
määrä markkinointivuoden 1997/98 osalta 2,92 ecuun 100

kilogrammalta valkoisena sokerina ilmaistua sokeria.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 43

(3) EYVL N:o L 170, 28.6.1997, s. 34
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1314/97,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997,

AKT-maista sekä Intiasta tapahtuvassa erityisen etuuskohtelun alaisen raa'an

ruokosokerin tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta jalostamojen

hankintatarpeisiin 1 päivän heinäkuuta 1997 ja 28 päivän helmikuuta 1998 väli
sellä kaudella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 599/96 (2), ja erityisesti
sen 14 artiklan 2 kohdan ja 37 artiklan 6 kohdan,

suuruudeltaan yhtä suuri kuin raakasokerin takuuhinta ja
josta vähennetään kyseisen markkinointivuoden osalta
vahvistettu mukautustuki; tämän vuoksi kyseinen vähim
mäishinta olisi vahvistettava ottaen huomioon markki

nointivuoden 1997/98 osalta sovellettavat seikat, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

sekä katsoo, että
1 artikla

asetuksen (ETY) N:o 1785/81 37 artiklassa säädetään, että
markkinointivuosien 1 995/96 ja 2000/01 välisenä aikana
yhteisön jalostamoiden asianmukaisten hankintojen
varmistamiseksi peritään erityinen alennettu tulli niistä
valtioista, joiden kanssa yhteisö on tehnyt hankintasopi
muksen etuuskohteluaseman käsittävin edellytyksin,

peräisin olevan raa'an ruokosokerin tuonnissa; tällä
hetkellä tällaisia sopimuksia on neuvoston päätöksellä
95/284/ EY (3) tehty ainoastaan neljänteen AKT—ETY
yleissopimukseen liitetyn AKT-sokeria koskevan pöytä
kirjan n:o 8 osapuolina olevien AKT-maiden sekä Intian
tasavallan kanssa,

Kaudeksi heinäkuun 1 päivästä 1997 helmikuun 28
päivään 1998 avataan päätöksen 95/284/EY mukaisesti
jalostettavaksi tarkoitetun raa'an ruokosokerin tuonnin
osalta :

a) 255 000 tonnin tariffikiintiö kyseisessä päätöksessä
tarkoitetuista AKT-valtioista peräisin olevana valkoi
sena sokerina ilmaistuna;
)a

b) 10 000 tonnin tariffikiintiö Intian tasavallasta peräisin
olevana valkoisena sokerina ilmaistuna.

erityisen etuuskohtelun alaisen sokerin tuontimäärät
määritetään mainitun 37 artiklan mukaisesti yhteisön
vuosittaisen ennusteen perusteella; tällaisesta ennusteesta
ilmenee tarve tuoda raakasokeria ja avata tässä vaiheessa
markkinointivuoden 1997/98 osalta mainituissa sopimuk
sissa määrätyin erityisin alennetuin tullein tariffikiintiö,

jonka avulla yhteisön jalostamoiden tarpeet voidaan tietyn
ajan osalta kyseisen markkinointivuoden kohdalla kattaa;
markkinointivuoden 1997/98 raa'an ruokosokerin tuotan

toarviot ovat nyt saatavilla, ja siksi on tässä vaiheessa syytä
avata tällainen kiintiö osaksi markkinointivuotta; jäsenval
tioiden vahvistamien oletettujen jalostukseen tarvittavien
enimmäismäärien sekä ennusteesta aiheutuneiden puuttu
vien määrien vuoksi olisi säädettävä jäsenvaltiokohtaisista

jalostamista koskevista tuontiluvista 1 päivän heinäkuuta
1997 ja 28 päivän helmikuuta 1998 väliseksi kaudeksi,
mainituissa sopimuksissa säädetään, että kyseisten jalosta
moiden on maksettava vähimmäisostohinta, joka on
(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYYL N:o L 206, 16.8.1996, s. 43
(3) EYVL N:o L 181 , 1.8.1995, s. 22

2 artikla

1 . Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen määrien tuonnissa
sovelletaan erityistä alennettua tullia, joka on 5,41 ecua
vakiolaatuisen raakasokerin 100:aa kilogrammaa kohden.
2. Rajoittamatta kuitenkaan komission asetuksen (EY)
N:o 19l6/95 (4) 7 artiklan soveltamista, yhteisön jalostajien
maksettavaksi tulevaksi vähimmäisostohinnaksi vahviste

taan 1 artiklassa tarkoitetun kauden osalta 49,68 ecua

vakiolaatuisen raakasokerin 100:aa kilogrammaa kohden.

3 artikla

Jäljempänä mainituille jäsenvaltioille annetaan lupa tuoda
1 artiklassa vahvistettujen kiintiöiden mukaisesti ja 2

artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin seuraavat
valkoisena sokerina ilmaistut puuttuvat määrät, jotka ovat:
(<) EYVL N:o L 184, 3.8.1995, s. 18
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a) 48 000 tonnia Suomen osalta;

b) 12 000 tonnia Ranskan emämaan osalta;

Nro L 180/ 13
4 artikla

c) 205 000 tonnia manner-Portugalin osalta;

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

d) 0 tonnia Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

Nro L 180/ 14
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1315/97,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997,

Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä
markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 f ),

ottaa huomioon Kiinasta peräisin olevan valkosipulin
tuonnissa sovellettavasta suojatoimenpiteestä 21 päivänä
toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) Nro

päivänä heinäkuuta 1997 haetut määrät ovat suuremmat
kuin edellä mainitun asetuksen liitteessä mainittu vuoden

1997 heinäkuun kuukausittainen enimmäismäärä; tämän
vuoksi olisi määritettävä, miltä osin näihin hakemuksiin

liittyvät tuontiluvat voidaan antaa; tämän vuoksi olisi evät
tävä 4 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen jätettyihin ja ennen
5 päivää elokuuta 1997 jätettäviin hakemuksiin liittyvien
lupien antaminen,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

903/97 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

komission asetuksen (ETY) Nro 1859/93 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 662/94 (4),
mukaan kolmansista maista tuodun valkosipulin yhtei

sössä vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen edellytyksenä
on tuontiluvan esittäminen ,

asetuksen (EY) Nro 903/97 1 artiklan 1 kohdassa rajoite
taan Kiinasta tuotavaa valkosipulia koskevien tuontilu

pien, joita koskeva hakemus on jätetty 1 päivän kesäkuuta
1997 ja 31 päivän toukokuuta 1998 välisenä aikana, anta

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1859/93 1 artiklan mukaisesti 4
päivänä heinäkuuta 1997 Kiinasta peräisin olevalle,
CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvalle valkosipulille haettuja
tuontilupia annetaan 0,16877 prosentille haetusta
määrästä ottaen huomioon komission 7 päivänä heinä
kuuta 1997 saamat tiedot.

Edellä mainittuja tuotteita koskevat, 4 päivän heinäkuuta
1997 jälkeen jätetyt ja ennen 5 päivää elokuuta 1997 jätet
tävät tuontilupahakemukset hylätään.

minen kuukausittaiseen enimmäismäärään,
2 artikla

ottaen huomioon edellä mainitun asetuksen 1 artiklan 2

kohdassa vahvistetut perusteet ja annetut tuontiluvat 4

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 297, 21.11.1996, s. 1

P) EYVL N:o L 130, 22.5.1997, s. 6
H EYVL N:o L 170, 13.7.1993, s. 10
(4) EYVL N:o L 176, 9.7.1994, s. 1
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Nro L 180/ 15

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1316/97,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997,
sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan maatalouden
muuntokurssin vahvistamisesta kesäkuulle 1997

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

liseksi kuukaudeksi, ja

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1599/96 (2),
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 f), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 1 50/95 (4),
ottaa huomioon erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä
maatalouden

temports varastointikuukauden aikana sovellettujen maata
louden muuntokurssien keskiarvo; tämä erityinen maata
louden muuntokurssi on vahvistettava joka kuukausi edel

muuntokurssin soveltamiseksi sokerialalla

30 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 1713/93 (% sellaisena kuin se on viimeksi

kyseisten säännösten soveltamisesta seuraa, että erityinen
maatalouden muuntokurssi, jota käytetään varastointikus
tannusten

korvausmäärän

muuntamiseen

kansallisiksi

valuutoiksi, vahvistetaan kesäkuulle 1997 tämän asetuksen
liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Erityinen maatalouden muuntokurssi, jota käytetään
muunnettaessa asetuksen (ETY) N:o 1785/81 8 artiklassa

muutettuna asetuksella (EY) N:o 59/97 (6), ja erityisesti sen

tarkoitettu varastointikustannusten korvausmäärä kansalli

1 artiklan 3 kohdan ,

siksi valuutoiksi, vahvistetaan kesäkuulle 1997 tämän

sekä katsoo, että

asetuksen liitteen mukaisesti .

asetuksen (ETY) N:o 1713/93 1 artiklan 2 kohdassa sääde
tään, että asetuksen (ETY) N:o 1785/81 8 artiklassa tarkoi

2 artikla

tettu varastointikustannusten korvausmäärä on muunnet

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 1997.

tava kansallisiksi valuutoiksi käyttämällä erityistä maata
louden muuntokurssia, joka saadaan laskemalla pro rata

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
2) EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 43
1 EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

4) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
*) EYVL N:o L 159, 1.7.1993, s. 94

6) EYVL N:o L 14, 17.1.1997, s. 25
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sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen maatalouden
muuntokurssin vahvistamisesta kesäkuuksi 1997 8 päivänä heinäkuuta 1997 annettuun
komission asetukseen

Erityinen maatalouden muuntokurssi
1 ecu =

40,4285

Belgian tai Luxemburgin frangia

7,49997

Tanskan kruunua

1 ,95929

Saksan markkaa

312,011

Kreikan drakmaa

165,571

Espanjan pesetaa
Ranskan frangia
Irlannin puntaa

6,61023
0,759189

1 973,93
2,20397
13,7910

198,202

6,02811
8,88562
0,723694

Italian liiraa

Alankomaiden guldenia
Itävallan sillinkiä

Portugalin escudoa
Suomen markkaa
Ruotsin kruunua

Englannin puntaa

9 . 1, 97
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N:o L 180/ 17

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1317/97,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997 ,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan
määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltä
vien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta, ja

sen ,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjes
telmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään
nöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 3223/94 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2375/96 (2), ja

edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiin

erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
381 3/92 0, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

teät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esite

tylle tasolle,

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut

asetuksella (EY) N:o 150/95 (4), ja erityisesti sen 3 artiklan

tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa

3 kohdan ,

taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo, että
2 artikla

asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kier
roksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
(*) EYVL N:o L 325, 14.12.1996, s. 5
1 EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

H EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
8 päivänä heinäkuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
C N- koodi

ex 0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0808 10 71 , 0808 10 73, 0808 10 79

l

Kolmannen maan koodi (')
052

53,5

999

53,5

052

81,3

999

81,3

388

77,1

524

57,9

528

57,3

999

64,1

388

85,4

400

78,9

508

528

87,1
70,6
68,4
71,6

800

140,9

804

388

96,8
87,5
70,0

512

34,0

512
524

999

0808 20 47

1
0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

Tuonnin kiinteä arvo

528

68,2

804

124,8

999

74,3

052

270,8

064

209,5

068

193,3

400

210,1

616

218,3

999

220,4

052

99,9

999

99,9

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 68/96 (EYVL N:o L 14, 19.1.1996, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "999"
tarkoittaa "muuta alkuperää".
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N:o L 180/ 19

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1318/97,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997,

tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien
lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi

Nro 1222/97 Q, sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella (EY) N:o 1286/97 (6), ja

asetuksessa (EY) N:o 1423/95 mainittujen sääntöjen sovel
tamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa,
että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat määrät olisi
vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 599/96 (2),
ottaa

huomioon

muiden

sokerialan

tuotteiden

kuin

melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista sään

nöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) Nro 1423/95 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 143/97 (4), ja
erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3
artiklan 1 kohdan ,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellet
tavat lisätullit vahvistetaan liitteen mukaisesti .

sekä katsoo, että

valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien
edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisä
tullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4

b) EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 43

(3) EYVL N:o L 141 , 24.6.1995, s. 16
(«) EYVL N:o L 165, 24.6.1997, s. 11

O EYVL N:o L 173, 1.7.1997, s. 3
(«) EYVL N:o L 175, 3.7.1997, s. 18

N:o L 180/20
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valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien
hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 1997 annet
tuun komission asetukseen

(ecutna)
CN-koodi

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 f)

Edustava hinta

Lisätulli

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

23,43

4,58

23,43

9,82

23,43

4,39

23,43

9,39

27,77

11,35

27,77

6,83

27,77

6,83

0,28

0,37

(') Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431 /68 (EYVL N:o L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1
artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) Nro 793/72 (EYVL N:o L 94, 21.4.1972, s. 1 ) 1 artiklassa määritellylle vakiolaa
dulle .

(') Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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Nro L 180/21

NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/40/EY,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997,

rehuissa olevien entsyymien , mikro-organismien ja niistä saatavien valmisteiden
käytöstä ja kaupan pitämisestä annetun direktiivin 93/ 113/EY muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön
muksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

perustamissopi

ottaa huomioon komission lausunnon ('),

lykättävä 18 kuukaudella päivämäärää, jota ennen ratkaisu
on tehtävä, jotta komissiolla ja jäsenvaltioilla on tarpeeksi
aikaa tutkia tarkoin niille toimitetut asiakirjat,
ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
1 artikla

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
sekä katsoo, että

Korvataan direktiivin 93/ 113/EY 5 artiklassa päivämäärä
"1 päivää tammikuuta 1997" päivämäärällä "1 päivää

rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 anne
tussa neuvoston direktiivissä 70/524/ETY (4) vahvistetaan
lisäaineiden hyväksyttävyyttä ja käyttöä koskevat periaat

heinäkuuta 1998 ".
2 artikla

teet,

direktiivissä 93/ 113/EY O annetaan jäsenvaltioille lupa
sallia väliaikaisesti kyseisten tuotteiden käyttö ja kaupan

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

pito sillä edellytyksellä, etteivät ne käytettävissä olevien
tieteellisten tietojen perusteella aiheuta vaaraa ihmisten ja
eläinten terveydelle,

3 artikla

direktiivin 93/ 113/EY säännösten mukaan ennen 1 päivää
tammikuuta 1997 päätetään jäsenvaltioiden ennen 1

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

päivää tammikuuta 1996 toimittamista asiakirjoista
yhteisön hyväksynnän saamiseksi direktiivin 70/524/ETY

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 1997.

säännösten mukaisesti, ja

Neuvoston puolesta

jäsenvaltioiden esittämien asiakirjojen huomattava määrä
on estänyt perustellun ratkaisun tekemisen kaikista lupa

J. VAN AARTSEN

hakemuksista ennen 31 päivää joulukuuta 1996; olisi

Puheenjohtaja

(') EYVL N:o C 95, 24.3.1997, s. 30

O EYVL N:o C 85, 17.3.1997, s. 176
EYVL N:o C 133 , 28.4.1997, s . 26

(4j EYVL Nro L 270, 14.12.1970, s. 1 , direktiivi sellaisena kuin se

on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 96/66/EY

(EYVL Nro L 272, 25.10.1996, s. 32).

(5) EYVL Nro L 334, 31.12.1993, s. 17
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NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/43/EURATOM,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997,
henkilöiden terveyden suojelemisesta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta
lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä ja direktiivin 84/466/Euratom
kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

tyksen ja tarkastellut aihetta vuosina 1990 ja 1996
antamissaan suosituksissa,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perusta
missopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

6) tällaisen kehityksen vuoksi on tarpeen kumota direk
tiivi 84/466/Euratom,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio
on laatinut tieteellis-teknisen komitean nimeämän asian

tuntijaryhmän lausunnon saatuaan,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ('),

7) direktiivissä 96/29/Euratom annetaan turvallisuuden
perusnormit lääketieteelliseen säteilyaltistukseen liit
tyen työntekijöiden ja väestön suojelulle; samassa
direktiivissä varmistetaan, että väestöön kohdistuvaa

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
sekä katsoo, että

1 ) neuvosto on antanut perusnormien vahvistamisesta
työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta direktiivit,
sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina direktii

villä 96/29/Euratom (3),

2) Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukai
sesti jäsenvaltiot antavat tarvittavat lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset vahvistettujen perusnormien

säteilyaltistusta tarkkaillaan,

8) lääkinnällisistä laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993
annetussa neuvoston direktiivissä 93/42/ETY (*) käsi
tellään lääkinnällisten laitteiden suunnitteluun,
valmistukseen ja markkinoille saattamiseen liittyviä
terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, mukaan lukien
säteilysuojelun näkökohdat; mainitun direktiivin 1
artiklan 8 kohdan mukaisesti sen säännökset eivät

vaikuta Euratomin perustamissopimuksen nojalla
annettujen direktiivien soveltamiseen; on tarpeen
asettaa säteilysuojeluvaatimukset radiologisten laitteis
tojen lääketieteelliselle käytölle niiden käyttöönotto
päivästä lukien,

noudattamisen varmistamiseksi sekä toteuttavat tarvit

tavat toimenpiteet opetuksen, koulutuksen ja amma
tillisen koulutuksen osalta,

3) neuvosto antoi 3 päivänä syyskuuta 1984 lääketieteel
lisessä tutkimuksessa ja hoidossa olevien henkilöiden
säteilysuojelua koskevista perustoimenpiteistä direk

9) suojelumääräyksiä on aiheellista mukauttaa kattamaan
säteilyaltistus, joka kohdistuu vapaaehtoisiin sekä
henkilöihin, jotka tietoisesti ja omasta tahdostaan
auttavat

lääketieteellisen

tutkimuksen

tai

hoidon

kohteena olevia henkilöitä,

tiivin 84/466/Euratom (4),

4) lääketieteellinen säteilyaltistus muodostaa edelleen,
kuten vuonna 1984, tärkeimmän keinotekoiselle ioni

soivalle säteilylle altistumisen lähteen Euroopan
unionin kansalaisten osalta; ionisoivan säteilyn käytön

10) Euroopan

neuvoston

ministerikomitea

antoi

6

päivänä helmikuuta 1990 ihmisiin kohdistuvaa lääke
tieteellistä tutkimustyötä koskevan suosituksen nro
R(90)3, joka koskee muun muassa eettisen komitean
muodostamista,

ansiosta useilla lääketieteen aloilla on edistytty
suuresti; lääketieteellistä säteilyaltistumista aiheuttava

toiminta on toteutettava parhaimmissa mahdollisissa
säteilysuojeluoloissa,

11 ) tarvitaan yksityiskohtaiset vaatimukset oikeutus- ja
optimointiperiaatteiden soveltamiseksi tämän direk
tiivin

5) kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta on todennut

soveltamisalaan

kuuluvien

säteilyaltistusten

yhteydessä asianmukaisella tavalla,

lääketieteelliseen säteilyaltistukseen sovellettavaa
säteilysuojelua koskevan tieteellisen tietämyksen kehi

12) on määritettävä vastuut lääketieteellisestä säteilyaltis
') EYVL Nro (J 16 /, 2.6.199 /

O EYVL Nro C 212, 227.1996, s. 32
H EYVL Nro L 159, 29.6.1996, s. 1
(«) EYVL Nro L 265, 5.10.1984, s. 1

tuksesta,

O EYVL Nro L 169, 12.7.1993, s. 1
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13) henkilöstön asianmukainen koulutus, laadunvarmis
tus- ja auditointiohjelmien luominen sekä toimival
taisten viranomaisten tarkastukset ovat tarpeen sen

teen mukaan sekä otetaan tarvittaessa käyttöön uusia
standardeja.

varmistamiseksi, että lääketieteellisessä säteilyaltistus
tilanteessa säteilysuojelusta huolehditaan moitteetto

— Kliininen vastuu: Lääketieteellisen toiminnan harjoit

masti ,

tajan vastuu, joka koskee henkilöön kohdistuvaa lääke

tieteellistä säteilyaltistusta, erityisesti : oikeutusta, opti
mointia,

14) erikoistoiminnan, raskaana olevien ja imettävien nais
ten, tutkimustoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten
ja avustavien henkilöiden osalta on annettava erityis

tulosten

kliinistä

arviointia,

tarvittaessa

käytännön näkökohtia koskevaa yhteistyötä muiden

asiantuntijoiden ja henkilökunnan kanssa, aiempia
tutkimuksia koskevan tiedon hankintaa tarvittaessa,

olemassa olevan radiologisen tiedon ja/tai asiakirjojen

säännöksiä, ja

toimittamista

15) potentiaalinen säteilyaltistus on otettava huomioon,

tarvittaessa

muille

lääketieteellisen

toiminnan harjoittajille ja/tai toimenpiteen määrääjille
sekä tarvittaessa tiedon antamista potilaille ja muille
asianomaisille henkilöille ionisoivan säteilyn vaarasta.
— Toimivaltaiset viranomaiset: Jäsenvaltion nimeämät

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN :

viranomaiset.

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1 . Tässä direktiivissä täydennetään direktiiviä 96/29/
Euratom ja säädetään henkilöitä koskevista yleisistä sätei
lysuojeluperiaatteista 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa sätei
lyaltistustilanteessa.
2.

Tätä direktiiviä on sovellettava lääketieteellisen sätei

lyaltistuksen aiheutuessa:

— Diagnostiset vertailutasot: Lääketieteellisissä radiodi
agnostisissa toiminnoissa määritellyt annostasot sekä
radioaktiivisten lääkevalmisteiden määritellyt aktiivi
suustasot tyypillisiä tutkimuksia varten normaalikokoi
sista potilaista koostuvalle ryhmälle tai standardifanto
meille laajasti määriteltyjen laitetyyppien käyttöä
varten . Näiden tasojen ei oleteta ylittyvän standarditoi
menpiteiden yhteydessä, kun diagnostinen ja tekninen
toimenpide on alan normaalin, hyvän käytännön
mukainen .

— Annosrajoitus:

a) potilaille lääketieteellisessä tutkimuksessa tai hoidossa,
b) työterveystarkkailun yhteydessä,

Määritellystä

lähteestä

mahdollisesti aiheutuvien annosten
suunnitteluvaiheessa
säteilysuojelun

henkilöille
rajoittaminen
optimointia

varten .

c) terveysseulontaohjelmien yhteydessä,

— Säteilyaltistus: Ionisoivalle säteilylle alttiiksi joutumi

d) diagnostisessa tai terapeuttisessa tarkoituksessa tehtä

nen .

vien lääketieteellisten tai biolääketieteellisten tutki

musohjelmien yhteydessä niihin osallistuville vapaaeh
toisille terveille henkilöille tai potilaille,

e) oikeuslääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä.
3.

— Haltija: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla

Tätä direktiiviä on sovellettava myös sellaisten

henkilöiden

säteilyaltistukseen,

jotka

tietoisesti

— Terveysseulonta: Menettely, jossa käytetään radiologisia
laitteistoja väestön riskiryhmien varhaisdiagnosointiin .

ja

vapaaehtoisesti (muuten kuin ammattinsa puitteissa) avus
tavat ja tukevat lääketieteellisen säteilyaltistuksen
kohteena olevia henkilöitä .

on kansallisen lainsäädännön mukainen vastuu tietystä
radiologisesta laitteistosta.
— Henkilölle aiheutuva haitta: Henkilöissä tai heidän

jälkeläisissään kliinisesti havaittavat vahingolliset
vaikutukset, jotka ilmenevät joko välittömästi tai
viivästyneinä; jälkimmäisessä tapauksessa kyseessä on

2 artikla

pikemminkin

ilmenemisen

todennäköisyys

kuin

varmuus .

Määritelmät

Tässä direktiivissä käytetään seuraavasti määriteltyjä

— Tarkastus: Tarkastus on toimivaltaisten viranomaisten

suorittama tutkimus, jolla varmistetaan, että lääketie
teelliset radiologiset toiminnot, käytössä olevat laitteet

termejä:

ja radiologiset laitteistot ovat säteilysuojelua koskevien

— Kliininen auditointi : Lääketieteellisten radiologisten

kansallisten määräysten mukaisia.

toimintojen systemaattinen tutkinta tai tarkastelu, jolla
pyritään parantamaan potilaan hoidon laatua ja tulosta
käyttämällä järjestelmällistä arviointia, jossa radiolo

gisia käytäntöjä, toimintoja ja tuloksia vertaillaan
hyvän lääketieteellisen radiologisen toiminnan hyväk
syttyihin standardeihin, muutetaan käytäntöjä tilan

— Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija: Säteilyaltistuk
seen liittyvän, tämän direktiivin soveltamisalaan
kuuluvan säteilyfysiikan tai säteilytekniikan asiantun

tija, jonka koulutuksen ja pätevyyden toimivaltaiset

viranomaiset ovat tunnustaneet ja joka huolehtii itse

N:o L 180/24
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tai antaa tarvittaessa neuvoja potilaiden dosimetriasta,
vaativien menetelmien ja laitteiden kehityksestä ja
käytöstä, optimoinnista, laadunvarmistuksesta, laadun
valvonta mukaan lukien, sekä säteilysuojeluun liitty
vistä muista seikoista, jotka koskevat tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvaa säteilyaltistumista.

— Lääketieteellinen radiologinen toiminta: Kaikentyyp
pinen
lääketieteellistä
säteilyaltistusta
koskeva
toiminta .

— Radiologinen laitteisto: Käyttöön asennetut radiolo
giset laitteet, apuvälineet ja käyttötilat.

— Radiodiagnostinen: Diagnostiseen in vivo -isotooppi
lääketieteeseen, lääketieteelliseen diagnostiseen radio
logiaan ja hammaslääketieteelliseen radiologiaan liit
tyvä.

— Sädehoitoon liittyvä: Sädehoitoon kuuluva, mukaan
lukien isotooppihoito.

— Oikeuslääketieteelliset menettelyt: Toimenpiteet, jotka

3 artikla

suoritetaan vakuutustoimintaa tai oikeudellista tarkoi
tusta varten ilman lääketieteellistä indikaatiota.

— Työterveystarkkailu: Työntekijöiden terveydentilan
tarkkailu jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten viran
omaisten määrittelemällä tavalla .

— Potilasannos: Potilaalle tai lääketieteellisen toimenpi
teen kohteena olevalle muulle henkilölle säteilyaltis
tuksesta aiheutuva annos.

9 . 7. 97

Oikeutus

1 . Lääketieteellisestä säteilyaltistuksesta, johon 1
artiklan 2 kohdassa viitataan, on oltava riittävä nettohyöty,
kun arvioidaan toisaalta sillä saatavaa potentiaalista
diagnostista tai terapeuttista kokonaishyötyä, mukaan
lukien henkilölle koituva suora terveydellinen hyöty ja
yhteiskunnalle koituvat hyödyt, ja toisaalta altistumisesta
henkilölle

mahdollisesti

aiheutuvaa

haittaa,

ottaen

— Potilaiden dosimetria: Potilaan tai lääketieteellisen

huomioon käytettävissä olevien samaan tavoitteeseen

toimenpiteen kohteena olevan muun henkilön sätei

tähtäävien , mutta ei lainkaan tai vähemmässä määrin ioni

lyannoksen määrittäminen .

tehokkuus, edut ja riskitekijät.

— Käytännön toteutus: Mikä tahansa 1 artiklan 2
kohdassa

tarkoitettu

säteilyaltistusta

aiheuttava

toimenpide ja siihen liittyvät osatekijät, mukaan
lukien radiologisten laitteiden käsittely ja käyttö,
teknisten ja fysikaalisten parametrien arviointi,
mukaan lukien säteilyannokset, laitteiden kalibrointi
ja kunnossapito, radioaktiivisten lääkevalmisteiden
valmistus ja antaminen sekä filmin kehitys.
— Lääketieteellisen toiminnan harjoittaja: Lääkäri,
hammaslääkäri tai muu terveydenhuollon ammatti

henkilö, jolla on kansallisten vaatimusten mukaisesti
oikeus ottaa kliininen vastuu ihmiseen kohdistuvasta

lääketieteellisestä säteilyaltistuksesta.

— Toimenpiteen määrääjä: Lääkäri, hammaslääkäri tai
muu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on
kansallisten

vaatimusten

mukaisesti

oikeus

antaa

lähete lääketieteelliseen säteilyaltistukseen lääketieteel
lisen toiminnan harjoittajan luokse.
— Laadunvarmistus: Kaikki suunnitellut ja järjestelmäl

liset toimet, jotka tarvitaan aikaansaamaan riittävä
varmuus siitä, että laitteisto, järjestelmä, sen osat tai
menetelmä toimivat hyväksyttävällä tavalla sovittujen
standardien mukaisesti .

— Laadunvalvonta: Osa

soivalle säteilylle altistavien vaihtoehtoisten menetelmien

laadunvarmistusta.

Sellaisten

toimenpiteiden kokonaisuus (suunnittelu, yhteensovit
taminen, täytäntöönpano), joilla pyritään laadun yllä

Erityisesti :

a) — kaikki uudentyyppiset toiminnot, joihin liittyy
lääketieteellistä säteilyaltistusta, on etukäteen perus
teltava oikeutetuiksi ennen kuin ne otetaan ylei
seen käyttöön,
— nykyisiä lääketieteellistä säteilyaltistusta aiheuttavia

käytäntöjä voidaan arvioida uudestaan aina, kun
saadaan uutta, merkittävää tietoa niiden tehokkuu
desta tai seurauksista,

b) henkilökohtainen lääketieteellinen säteilyaltistus on
kaikissa tapauksissa perusteltava etukäteen oikeutetuksi
säteilyaltistuksen erityiset tavoitteet ja kohteena olevan
henkilön ominaisuudet huomioon ottaen .

Jos lääketieteellisen säteilyaltistuksen aiheuttava
toiminto ei ole yleensä oikeutettu, yksittäinen säteilyal
tistus voidaan perustella oikeutetuksi erityistilanteessa
tapauskohtaisen arvioinnin pohjalta.
Jäsenvaltioiden
määrittämien
toimenpiteiden
määrääjän ja lääketieteellisen toiminnan harjoittajan on
pyrittävä aina, kun se on käytännössä mahdollista,
hankkimaan suunnitellun säteilyaltistuksen kannalta
tarpeelliset tiedot tai hoitokertomukset sekä otettava
huomioon nämä tiedot, jotta vältetään tarpeeton sätei
lyaltistus,

pitoon tai parantamiseen. Siihen sisältyvät kaikkien

c) kansallisten menettelyjen mukaisesti muodostettavan
eettisen komitean ja/tai toimivaltaisten viranomaisten

teiden suoritusominaisuuksien seuranta, arviointi ja

on tutkittava biolääketieteellisestä ja lääketieteellisestä
tutkimuksesta aiheutuva lääketieteellinen säteilyaltistus,

määriteltävissä, mitattavissa ja ohjattavissa olevien lait
vaaditulla tasolla pitäminen .

— Radiologinen: Radiodiagnostisiin ja sädehoidollisiin
menetelmiin sekä toimenpideradiologiaan tai muihin

radiologisiin suunnittelu- tai ohjaustoimenpiteisiin
liittyvä .

d) erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisen lääketie
teellisen säteilyaltistuksen oikeutukseen, josta ei ole
suoraa terveydellistä hyötyä säteilyaltistuksen kohteena
olevalle henkilölle, ja varsinkin oikeuslääketieteellisiin
syihin perustuvaan säteilyaltistukseen .
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2.
Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla säteilyaltis
tuksella saatavan nettohyödyn on oltava riittävä, kun
otetaan huomioon välitön hyöty potilaan terveydelle, 1
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden saama

hyöty ja säteilyaltistuksen mahdollisesti aiheuttama haitta.

N:o L 180/25

3 . Optimointiin on sisällytettävä laitteiden valinta, riit
tävän diagnostisen tiedon tai hoitotuloksen johdonmu
kainen tuottaminen samoin kuin käytännön toteutus,
laadunvarmistus, laadunvalvonta mukaan lukien sekä poti
lasannosten tai annetun aktiivisuuden arviointi , taloudel

liset ja sosiaaliset tekijät huomioon ottaen .

3.

Jos säteilyaltistus ei ole oikeutettua, se olisi kiellet

tävä .

4.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

a) tarvittaessa vahvistetaan 1 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tettua säteilyaltistusta koskevat annosrajoitukset henki
löille, jotka tietoisesti ja vapaaehtoisesti (muuten kuin
ammattinsa puitteissa) avustavat ja tukevat lääketieteel
lisen tutkimuksen tai hoidon kohteena olevia potilaita,

4 artikla

Optimointi

b) direktiivin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta säteilyal
tistuksesta annetaan tarvittavaa opastusta,

1 . a) Radiologisista toimenpiteistä aiheutuvat säteilyan
nokset on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säde
hoitoon liittyviä annoksia lukuun ottamatta pidet
tävä niin alhaisena kuin tarvittavan diagnostisen
tiedon saamiseksi on kohtuullisesti mahdollista,

ottaen huomioon taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.

c) kun on kyse potilaasta, jonka hoidossa tai tutkimuk
sessa käytetään radionuklideja, lääketieteellisen
toiminnan harjoittaja tai radiologisen laitteiston haltija
antaa tarvittaessa potilaalle tai tämän lailliselle holhoo
jalle kirjalliset ohjeet, joiden tarkoituksena on rajoittaa

potilaan

b) Direktiivin 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa

kanssa

tekemisissä

olevien

henkilöiden

annokset niin vähäisiksi kuin on kohtuudella mahdol

tarkoitetussa sädehoitoon kuuluvassa lääketieteelli

lista, sekä antaa tietoa ionisoivan säteilyn vaaroista.

sessä säteilyaltistuksessa sädehoidon kohdealueen

säteilytys on suunniteltava yksilöllisesti ottaen
huomioon, että muiden kuin kohdealueen tai

Nämä ohjeet on annettava ennen lähtöä sairaalasta,

-kudosten säteilyannosten on oltava niin vähäiset

klinikalta tai vastaavasta laitoksesta.

kuin on kohtuudella mahdollista ja niiden on oltava

johdonmukaisia sen hoitotavoitteen kanssa, jonka
saavuttamiseksi säteilyaltistus tehdään .
2.

5 artikla
Vastuut

Jäsenvaltioiden on :

a) edistettävä 1 artiklan 2 kohdan a, b, c ja e alakohdassa

tarkoitettuja radiodiagnostisia tutkimuksia koskevien
vertailutasojen määrittelyä ja käyttöä ja tähän tähtäävän
ohjauksen saatavuutta ottaen huomioon eurooppalaiset
diagnostiset vertailutasot, jos sellaisia on käytettävissä,

b) varmistettava, että jokaisessa 1 artiklan 2 kohdan d
alakohdassa tarkoitetussa biolääketieteellisessä ja lääke
tieteellisessä tutkimushankkeessa:

henkilöille ilmoitetaan säteilyaltistuksen riskit,

tavalla .

2.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2

kohdassa tarkoitettu lääketieteellinen säteilyaltistus
tehdään aina lääketieteellisen toiminnan harjoittajan klii

töntä lääketieteellistä hyötyä säteilyaltistuksesta, on
määritelty annosrajoitus,

sellaisille potilaille, jotka suostuvat vapaaehtoisesti
tutkimukseen

3. Radiologisen laitteiston haltija tai lääketieteellisen
toiminnan harjoittaja voi tarpeen mukaan siirtää toimen

piteen tai sen osan käytännön toteutuksen yhden tai

— sellaisille henkilöille, joiden ei odoteta saavan väli

kokeelliseen

tusta asianmukaisella tasolla jäsenvaltion määrittelemällä

nisellä vastuulla .

— henkilöt osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti,

osallistumaan

1 . Toimenpiteen määrääjän ja lääketieteellisen
toiminnan harjoittajan on harkittava toimenpiteen oikeu

tai

useamman sellaisen henkilön hoidettavaksi, jolla on lupa
toimia tältä osin kyseisellä erikoisalalla.

4.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava oikeuslääketieteel

lisissä tutkimuksissa noudatettavien menettelyjen vahvista
misesta .

hoitoon ja joiden odotetaan saavan tutkimuksesta
tai hoidosta hyötyä, lääketieteellisen toiminnan
harjoittajan ja/tai toimenpiteen määrääjän on suun

6 artikla

niteltava kohdeannokset yksilökohtaisesti .

Toimenpiteet

c) varmistettava, että kiinnitetään erityistä huomiota
siihen, että 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitet

tujen oikeuslääketieteellisten toimenpiteiden yhtey

1 . Jokaista radiologista laitteistoa varten on laadittava
kirjalliset toimintaohjeet kaikille tavanomaisille radiologi

on kohtuullisesti mahdollista.

sille toimenpiteille .

dessä saatava säteilyaltistus pysyy niin alhaisena, kuin
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2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lääketieteellistä
säteilyaltistusta aiheuttavien toimenpiteiden määrääjillä on
käytettävissään suositukset, joissa on lähetteen antamista
varten kriteerit lääketieteellisestä säteilyaltistuksesta,
mukaan lukien säteilyannokset.

3 . Sädehoitoon liittyvissä toiminnoissa on oltava kiin
teästi mukana lääketieteellisen fysiikan asiantuntija.
Vakiintuneissa lääkesädehoidon ja diagnostisen isotooppi
lääketieteen toiminnoissa on oltava käytettävissä lääketie
teellisen fysiikan asiantuntija. Muissa radiologisissa
toiminnoissa on oltava tarvittaessa mukana lääketieteel

lisen fysiikan asiantuntija konsultointia varten optimoin
nissa, potilaiden dosimetria mukaan lukien, ja laadunvar
mistuksessa, laadunvalvonta mukaan lukien, sekä anta

massa neuvoja tarvittaessa lääketieteelliseen säteilyaltistuk
seen liittyvissä säteilysuojeluasioissa.
4.

2.
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

— kaikki käytössä olevat radiologiset laitteistot ovat
tarkan säteilysuojelua koskevan valvonnan alaisina,

— toimivaltaisilla viranomaisilla on käytettävissään ajan
tasalla oleva luettelo jokaiseen radiologiseen laitteis
toon kuuluvista laitteista,

— radiologisen laitteiston haltija toteuttaa asianmukaisia
laadunvarmistusohjelmia, joihin sisältyy laadunvalvon
tatoimenpiteitä, ja potilasannosten tai annetun aktiivi
suuden arviointi ja
— ennen laitteiston ensimmäistä käyttöä kliinisiin tarkoi
tuksiin tehdään vastaanottotestaus ja tämän jälkeen
suorituskyvyn testaus säännöllisesti ja aina merkittä
vien huoltotoimenpiteiden jälkeen .

Kliiniset auditoinnit on tehtävä kansallisten menet

telyjen mukaisesti .

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina kun
diagnostiset vertailutasot toistuvasti ylitetään, suoritetaan
tarvittavat paikalliset tarkastukset ja tarpeen mukaan
toteutetaan korjaavia toimia.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on toimenpiteillään
varmistettava, että radiologisen laitteiston haltija toteuttaa
tarvittavat toimenpiteet laitteistossa ilmenneiden puut
teiden tai vikojen korjaamiseksi . Niiden on myös otettava
käyttöön laitteistoja koskevat erityiset hyväksyttävyyskri
teerit, jotka osoittavat, milloin asianmukaiset korjaavat
toimet ovat tarpeen, mukaan lukien tarvittaessa laitteen
poistaminen käytöstä.

7 artikla

4.
Koulutus

Ilman kuvanvahvistinta tai vastaavaa laitetta tehtävät

läpivalaisututkimukset eivät ole oikeutettuja, ja ne on
tämän vuoksi kiellettävä .

1 . Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toiminnan
harjoittajilla ja 5 artiklan 3 kohdassa sekä 6 artiklan 3
kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on riittävä radiologisiin
toimintoihin soveltuva teoreettinen ja käytännön koulutus
sekä asianmukainen pätevyys säteilysuojelun alalla.

5. Läpivalaisututkimuksia
ilman
annosnopeuden
valvontalaitteita saa tehdä vain oikeutetuksi perustellussa

Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on varmistettava,
että laaditaan asianmukaiset koulutusohjelmat, ja tunnus
tettava näihin liittyvät tutkinnot, todistukset tai muodol

6. Jos käytetään uutta radiodiagnostista laitetta, siinä on
oltava, jos aiheellista, laite, jonka avulla lääketieteellisen
toiminnan harjoittaja saa tiedon radiologisten toimien
aikana laitteesta saadusta säteilymäärästä.

lista pätevyyttä osoittavat asiakirjat.
2.

tilanteessa.

Asianmukaisissa koulutusohjelmissa mukana olevat

henkilöt voivat osallistua 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitet

9 artikla

tujen toimenpiteiden käytännön toteutukseen.

3 . Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ammatillisen
tutkinnon jälkeen on saatavilla jatkokoulutusta, ja siinä
erikoistapauksessa, että kliinisessä käytössä on uusia
menetelmiä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että näihin
menetelmiin ja niihin liittyviin olennaisiin säteilysuojelu
vaatimuksiin liittyvä koulutus järjestetään .

4. Jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että lääketieteel
listen ja hammaslääketieteellisten oppilaitosten perusta
missuunnitelmiin sisältyy säteilysuojelukurssi.
8 artikla

Erityistoiminnot

1 . Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkoituksen
mukaisia radiologisia laitteita, käytännön menettelytapoja
ja apulaitteita käytetään lääketieteellistä säteilyaltistusta
aiheuttavissa toimenpiteissä, joissa on kyse
— lapsista,

— terveysseulontaohjelman osasta,

— suurista potilaaseen kohdistuvista säteilyannoksista
esimerkiksi toimenpideradiologian, tietokonetomogra
fian tai sädehoidon yhteydessä.

Laitteet

1 . Jäsenvaltioiden on toteutettava sellaiset tarpeellisina
pitämänsä toimenpiteet, joiden avulla vältetään radiolo
gisten laitteiden lukumäärän tarpeeton kasvu.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä 8 artiklassa tarkoitet
tuihin laadunvarmistusohjelmiin, mukaan lukien laadun
valvontatoimenpiteet ja potilasannosten tai annetun aktii
visuuden arviointi .
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toiminnan

harjoittajat ja 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut henkilöt,
jotka tekevät 1 kohdassa tarkoitettuja säteilyaltistusta
aiheuttavia toimenpiteitä, saavat asianmukaisen koulu

tusohjelmat sekä 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kriteerit
ovat tässä erityisen tärkeitä.
12 artikla

tuksen näihin radiologisiin toimintoihin, kuten 7 artiklan
1 ja 2 kohdassa edellytetään.
10 artikla

Erityissuojelu raskauden ja rintaruokinnan aikana
1 . a) Toimenpiteen

määrääjän

ja

lääketieteellisen

Väestön annosten arviointi

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2
kohdassa tarkoitetusta lääketieteellisestä säteilyaltistuksesta
määritetään yksityiskohtaisten annosarvioiden jakauma
väestölle ja asianmukaisille väestön vertailuryhmille jäsen
valtion tarpeelliseksi katsomalla tavalla.

toiminnan harjoittajan on tarvittaessa tiedusteltava
hedelmöittymisikäiseltä
naiselta
jäsenvaltion
määräysten mukaisesti, onko hän raskaana tai imet

13 artikla
Tarkastaminen

tääkö hän, ja

b) jos raskauden mahdollisuutta ei voida sulkea pois,
lääketieteellisen säteilyaltistuksen laadusta riippuen

ja etenkin tutkimuksen kohdistuessa vatsan ja

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 artiklassa määritel
lyllä tarkastusjärjestelmällä pannaan täytäntöön tämän
direktiivin mukaisesti annetut säännökset.

lantion seutuun on kiinnitettävä erityistä huomiota
lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutukseen,

14 artikla

erityisesti sen kiireellisyyteen, ja optimointiin sekä

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

odottavan äidin että syntymättömän lapsen säteilyal
tistus huomioon ottaen .

2.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Imettävien naisten osalta on isotooppilääketieteessä

lääketieteellisen tutkimuksen tai hoidon laadun mukai

sesti kiinnitettävä erityistä huomiota lääketieteellisen

säteilyaltistuksen oikeutukseen, erityisesti sen kiireellisyy
teen, ja optimointiin sekä äidin että lapsen säteilyaltistus
huomioon ottaen .

1 . Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan ennen 13 päivää toukokuuta 2000.
Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden toteuttamissa toimenpiteissä on
viitattava

tähän

direktiiviin

tai

niihin

on

liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan . Jäsenval
tioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään .

3.

Tässä artiklassa tarkoitettujen naisten tietoisuutta

lisäävät toimenpiteet, kuten yleiset tiedotteet sopivissa

paikoissa, voivat olla hyödyllisiä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 10 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista.

2. Jäsenvaltioiden
on
toimitettava
komissiolle
tärkeimmät lait, asetukset ja hallinnolliset säännökset,
jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista asioista.
15 artikla

11 artikla

Kumoaminen

Potentiaalinen säteilyaltistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava kaikkien sellaisten

kohtuullisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla vähen
netään potilaalle radiologisista toimenpiteistä vahingossa

ja tahattomasti aiheutuvien annosten todennäköisyyttä ja
suuruutta taloudelliset ja sosiaaliset tekijät huomioon

Kumotaan direktiivi 84/466/Euratom 13 päivästä touko
kuuta 2000 .

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .

ottaen .

Vahinkojen ennaltaehkäisyssä pääpainon olisi oltava säde
hoidon laitteistossa ja toiminnoissa, mutta huomiota olisi
kiinnitettävä myös diagnostisten laitteiden käytön yhtey
dessä tapahtuviin vahinkoihin .
Edellä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kirjalliset toimin

taohjeet, 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut laadunvarmis

Tehty Luxemburgissa 30 päivänä kesäkuuta 1997.
Neuvoston puolesta
A. NUIS

Puheenjohtaja
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä kesäkuuta 1997,

päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY muuttamisesta sekä Aujeszkyn tautia koske

vista lisätakeista taudista vapaille Itävallan alueille tarkoitettujen sikojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(97/423/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Itävallan viranomaiset soveltavat kansallisella alueellaan

tapahtuviin sikojen siirtoihin vähintään tässä päätöksessä
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

säädettyjä sääntöjä vastaavia sääntöjä,

sen ,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista

yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26
päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin
64/432/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
direktiivillä 97/ 12/EY (2), ja erityisesti sen 9 artiklan 3
kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo, että

Itävalta pitää osaa alueestaan vapaana Aujeszkyn taudista

ei ole tarpeen vaatia lisätakeita jäsenvaltioilta tai jäsenval
tioiden alueilta, jotka katsotaan Aujeszkyn taudista
vapaiksi,
komission päätöksessä 93/24/ ETY (*), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna päätöksellä 97/30/EY, vahviste
taan Aujeszkyn tautia koskevat lisätakeet taudista vapaisiin
jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille tarkoitettujen
sikojen osalta sekä luetellaan kyseiset alueet liitteessä I,

64/432/ETY 10 artiklan mukaisesti,

kyseiset Itävallan taudista vapaat alueet on tarpeen lisätä
päätöksen 93/24/ETY liitteeseen I, ja

kyseisillä alueilla otettiin käyttöön ohjelma Aujeszkyn

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläin

ja on esittänyt komissiolle selventävät asiakirjat direktiivin

taudin hävittämiseksi ,

lääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

komission päätöksessä 93/244/ETY f), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna päätöksellä 97/30/EY (4), vahviste

taan Aujeszkyn tautia koskevat lisätakeet tiettyihin

yhteisön alueen osiin, joissa on hyväksytty hävittämisoh
jelma, tarkoitettujen sikojen osalta sekä luetellaan kyseiset
alueet liitteessä I ,

ON TEHNYT TÄMÄN PAATOKSEN:

1 artikla

ohjelman katsotaan olleen menestyksekäs taudin hävittä
misessä

Tonavajoen

pohjoispuolisesta Ala-Itävallasta;

nämä alueet on sen vuoksi aiheellista poistaa päätöksen

1 . Korvataan päätöksen 93/24/ETY liite I tämän
päätöksen liitteellä I.

93/244/ ETY liitteessä I olevasta alueiden luettelosta,

(') EYVL N:o 121 , 29.7.1964, s. 1977/64

2. Korvataan päätöksen 93/244/ETY liite I tämän
päätöksen liitteellä II.

(2) EYVL N:o L 109, 25.4.1997, s . 1

b) EYVL N:o L 111 , 5.5.1993, s. 21
h) EYVL N:o L 12, 15.1.1997, s. 39

H EYVL N:o L 16, 25.1.1993, s. 18
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2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1997.
3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

N:o L 180/29

Nro L 180/30
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LIITE I

"LIITE I

Aujeszkyn taudista vapaat alueet, joilla rokottaminen ei ole sallittua
Tanska :

Kaikki alueet

Yhdistynyt kuningaskunta:

Kaikki Englannin, Skotlannin ja Walesin alueet

Ranska:

Maine-et-Loiren, Sarthen, Vendeen, Charenten , Charente-Mantimen , Deux

Sèvresin, Viennen, Auden, Dordognen, Gironden, Landesin, Lot-et-Garon
nen, Pyrénées-Atlantiquesin, Ariègen, Aveyronin, Haute-Garonnen, Gersin,
Lot'n, Hautes-Pyrénées'n, Tarnin, Tarn-et-Garonnen departementit
Suomi :

Kaikki alueet

Saksa:

Thüringenin,

Sachsenin,

Brandenburgin,

Mecklenburg-Vorpommernin,

Sachsen-Anhaltin osavaltiot
Itävalta :

Kaikki alueet

Ruotsi :

Kaikki alueet."

LIITE II

"LIITE I

Luxemburg:
Saksa :

Koko alue
Kaikki alueet, lukuun ottamatta Thuringenin, Sachsenin, Brandenburgin,

Mecklenburg-Vorpommernin, Sachsen-Anhaltin osavaltioita."
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N:o L 180 /31

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä kesäkuuta 1997,

Espanjaan sijoittautuneiden sokeriyritysten hallussa pitämän vähimmäisvaraston

vapauttamisesta ja tasausvaraston osittaisesta vapauttamisesta Etelä-Espanjan
sokerihuoltoa varten 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään marraskuuta 1997
(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)
(97/424/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

lokakuun 1997 välisenä välikautena on tämän vuoksi

suhdanteista johtuva 100 000 tonnin vajaus,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 599/96 (2), ja erityisesti

sen 12 artiklan 3 kohdan, 27 artiklan 2 a kohdan ja 39
artiklan ,

kyseisen huollon varmistamiseksi tavanomaisin edelly
tyksin ja asian kiireellisyyden vuoksi on syytä vapauttaa
Espanjaan sijoittautuneiden sokeriyritysten pitämä 29 000
tonnin vähimmäisvarasto; koska kyseinen toimenpide ei
ole riittävä edellä mainitun suhdanteista johtuvan
vajauksen kattamiseksi, vajauksen syyt huomioon ottaen
on syytä ottaa käyttöön asetuksen (ETY) Nro 1785/81 27
artiklan 2 a kohdan säännökset ja vapauttaa tarvittava
määrä Espanjaan sijoittautuneiden sokeriyritysten pitä
mästä tasausvarastosta, ja

koko yhteisön tai jonkin sen alueen tavanomaisen soke
rinsaannin varmistamiseksi on säädetty kunkin sokerin
tuottajayrityksen ja sokeripuhdistamon pysyvästä velvoit
teesta pitää yhteisön alueella Euroopassa vähimmäisvaras

sokerin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

toa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmää koskevista ylei
sistä säännöistä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1789/81 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
725/97 (4), 1 artiklassa vahvistetaan vähimmäisvaraston
rajaksi tapauksen mukaan viisi prosenttia A-kiintiön
rajoissa toteutetusta tuotannosta tai viisi prosenttia puhdis
tetusta sokerista kyseistä kuukautta välittömästi edeltävän
12 kuukauden aikana,

asetuksen (ETY) Nro 1785/81 12 artiklan 1 kohdan
mukaisesti kyseistä prosenttimäärää voidaan alentaa;
asetuksen (ETY) Nro 1789/81 4 artiklassa säädetään, että
jos yhteisön hankintoja ei enää voida varmistaa tavan
omaisin edellytyksin, voidaan säätää asianomaisen vapaut

1 artikla

1 . Asetuksen (EY) Nro 1436/96 1 artiklan 2 kohdasta
poiketen asetuksen (EY) Nro 1436/96 1 artiklassa säädetyt
prosenttimäärät alennetaan 1

päivästä kesäkuuta 30

päivään marraskuuta 1997 nollaan prosenttiin Espanjaan
sijoittautuneiden sokeriyritysten osalta.

2. Alennetaan asetuksen (ETY) Nro 1789/81 1 artiklan
a ja b alakohdassa säädetyt prosenttimäärät 1 päivästä
joulukuuta 1997 kolmeen prosenttiin Espanjaan sijoittau
tuneiden sokeriyritysten osalta.

tamisesta kokonaan tai osittain kyseisen sokerin varas
tointia koskevasta velvoitteesta; komission asetuksessa (EY)

2 artikla

Nro 1436/96 (f) kyseinen prosenttimäärä on alennettu
kolmeen prosenttiin,

1 . Asetuksen (ETY) Nro 1785/81 Tl artiklan 2 kohdan
toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu pakollinen
varastointiaika päättyy 1 päivänä heinäkuuta 1997 Espan
jaan sijoittautuneiden sokeriyritysten osalta 71 000 valkoi
sena sokerina ilmaistun sokeritonnin rajaan asti .

Etelä-Espanjaa ovat koetelleet vuorotellen kovat tulvat ja
ankara kuivuus, joiden johdosta noin 1 5 000 hehtaarin
alue on tuhoutunut; alueen sokerihuollossa heinäkuun ja
(■)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L

177,
206,
177,
108 ,

1.7.1981 , s. 4
16.8.1996, s. 43
1.7.1981 , s. 39
25.4.1997, s. 13

(j EYVL N:o L 184, 24.7.1996, s. 27

2. Espanjan on jaettava 1 kohdassa tarkoitettu määrä
siirrettyä sokeria hallussaan pitävien sokeriyritysten välillä
suhteessa niiden hallussa oleviin siirrettyihin määriin.

3 . Espanjan on välittömästi annettava komissiolle tieto
yritysten vapauttamista siirretyn sokerin määristä .

N:o L 180/32

| FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.
Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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