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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 februari 1996

om ändring av rådets beslut 79/542/EEG och beslut 92/260/EEG, 93/195/EEG,
93/196/EEG och 93/197/EEG

(Text av betydelse för EES )
( 96/279/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
FATTAT DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26

juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import
av hästdjur från tredje land (*), senast ändrat genom

slakt samt för import av registrerade hästdjur och häst

djur för avel och bruksändamål fastställs var för sig i
kommissionens beslut 92/260/EEG (6), senast ändrat
genom beslut 96/8 1/EG ( 7), samt i kommissionens beslul
93/196/EEG ( 8 ) och 93/197/EEG ( 9 ), båda senast ändrade
genom kommissionens beslut 96/82/EG ( 10), och för åter
införsel av registrerade hästar efter tillfällig export i
beslut 93/195/EG ( n ), senast ändrat genom kommissio
nens beslut 95/323/EG ( 12 ).

Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, sär
skilt artiklarna 12—16 och 18—19 i och ii i detta, och

med beaktande av följande:

Hänsyn har tagits till förändringar av hälsosituationen
tredje land genom ändringar av de nämnda besluten

Ibland inträffade det dock att dessa ändringar var ofull
Genom rådets beslut 79/542/EEG (2), senast ändrat
genom kommissionens beslut 96/132/EG ( 3 ), upprättades
en förteckning över de tredje länder från vilka medlems
länderna tillåter import av bl.a. hästdjur.

ständiga och saker utelämnades. Det är därför nödvän
digt att rätta till situationen och ändra besluten i enlighet
därmed .

Genom kommissionens beslut 92/160/EEG (4 ), senast

ändrat genom beslut 95/536/EG (5 ), infördes regionalise
ring av vissa tredje länder för import av hästdjur.
Djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel
av registrerade hästar, för import av hästdjur avsedda föl

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga mec
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

(6 ) EGT nr L 130, 15.5.1992, s. 67
(7) EGT nr L 19, 25.1.1996, s . 53 .
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190, 11.8.1995, s. 11
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1 . I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp A
ersättas med följande :
" Schweiz, Grönland, Island ".

Artikel 1

Artikel 1.3 c i beslut 79/542/EEG skall utgå.

Artikel 2

Beslut 92/260/EEG ändras på följande sätt:

2 . I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp B
ersättas med följande :

"Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercego
vina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern,
Litauen, Lettland, f.d . jugoslaviska republiken Make
donien, Nya Zeeland , Polen, Rumänien, Ryssland ( J ),
Sloyenien, Slovakien, Ukraina ".

1 . I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp B
ersättas med följande:

3 . I bilaga II skall förteckningen över länder i grupp A i
hälsointygets rubrik ersättas med följande: " Schweiz,
Grönland , Island ".

" Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercego
vina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern,
Litauen, Lettland , f.d . jugoslaviska republiken Make
donien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland ( J ),

4 . I bilaga II skall förteckningen över länder i grupp B i
hälsointygets rubrik ersättas med följande:

Slovenien, Slovakien, Ukraina ".

2. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp D
ersättas med följande :

"Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercego
vina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern,
Litauen, Lettland, f.d . jugoslaviska republiken Make
donien, Nya Zeeland , Polen, Rumänien, Ryssland {*),
Slovenien, Slovakien , Ukraina ".

" Argentina, Barbados, Bermuda , Bolivia, Brasilien ('),
Chile, Kuba, Jamaica , Mexiko, Paraguay, Uruguay".
Artikel 4

3 . I bilaga II skall rubriken på intyg B ersättas med
följande:

Beslut 93/196/EEG ändras på följande sätt:

" HÄLSOINTYG

för tillfällig införsel till gemenskapens territorium av
registrerade hästar från Australien, Bulgarien, Vitrys
sland, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Tjeckien, Est
land, Kroatien, Ungern, Litauen, Lettland, f.d . jugo
slaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Polen,
Rumänien, Ryssland (*), Slovenien, Slovakien,
Ukraina för kortare tid än 90 dagar ".

1 . I bilaga I skall förteckningen över länder i fotnot 5
ersättas med följande :
" Australien, Kanada , Schweiz, Grönland, Island , Nya
Zeeland och Förenta staterna ".

2 . I fotnot 3 i bilaga II skall förteckningen över länder i
grupp A ersättas med följande: " Schweiz, Grönland,

4. I bilaga II skall kapitel III punkt d tredje strecksatsen
för intyg A, B, C, D och E ersättas med följande:
"—Australien, Bulgarien, Vitryssland, Kanada,
Schweiz, Cypern, Tjeckien, Estland, Grönland,
Hongkong, Kroatien, Ungern, Island, Japan,
Litauen, Lettland, f.d . jugoslaviska republiken
Makedonien, Macao, Malaysia (halvön ), Norge,
Nya Zeeland , Polen, Rumänien, Ryssland f 1 ),
Singapore, Slovenien, Slovakien, Ukraina, Förenta
staterna ".

Island ".

3 . I fotnot 3 i bilaga II skall förteckningen över länder i
grupp B ersättas med följande:
" Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercego
vina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern,
Litauen, Lettland, f.d . jugoslaviska republiken Make
donien, Nya Zeeland , Polen, Rumänien, Ryssland i 1 ),
Slovenien, Slovakien , Ukraina ".

Artikel 3

Beslut 93/195/EEG ändras på följande sätt:

Artikel 5

Beslut 93/ 197/EEG ändras på följande sätt:
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1 . I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp A
ersättas med följande: " Schweiz, Grönland, Island ".
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4. I bilaga II skall rubriken på intyg B ersättas med
följande :
" HÄLSOINTYG

2. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp B
ersättas med följande:

" Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien-Hercego
vina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien, Ungern,
Litauen, Lettland, f.d. jugoslaviska republiken Make

donien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (*),
Slovenien, Slovakien, Ukraina ".

för import till gemenskapens territorium av registre
rade hästdjur och hästdjur för avel samt bruksända
mål från Australien, Bulgarien, Vitryssland, Bosnien
Hercegovina, Cypern, Tjeckien, Estland, Kroatien,
Ungern, Litauen, Lettland, f.d . jugoslaviska republi
ken Makedonien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien,
Ryssland ( 1 ), Slovenien, Slovakien och Ukraina ".
Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

3 . I bilaga II skall rubriken på intyg A ersättas med
följande:

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 1996 .

" HÄLSOINTYG

På kommissionens vägnar

för import till gemenskapens territorium av registre
rade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål

Franz FISCHLER

från Schweiz, Grönland och Island ".

1 .p.damnt av bnmmi«innf>n
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KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 3 april 1996

om definitionen på små och medelstora företag
(Text ar betydelse för EES )
( 96/280/EG )

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

UTFÄRDAT DENNA REKOMMENDATION

sidan mellan dessa och de initiativ som vidtas på natio

nell nivå . Dessa mål kan inte förverkligas framgångsrikt
om inte frågan om en definition på små och medelstora
företag klargörs .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 155 andra strecksatsen
i detta, och

I kommissionens rapport till Europeiska rådets möte i
med beaktande av följande:

Madrid den 15 och 16 december 1995 underströks det
att det krävs mer målinriktade insatser för de små och

medelstora företagen för att skapa fler arbetstillfällen
Genomförandet av det integrerade programmet för små
och medelstora företag ( SMF) samt hantverkssektorn (*),
nedan kallat det integrerade programmet, i enlighet med
Vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning,
kräver att det upprättas ett sammanhängande, synligt och
effektivt ramverk, inom vilket företagspolitiken för små
och medelstora företag kan bedrivas .

Även före genomförandet av det integrerade programmet

inom alla sektorer av ekonomin.

Rådet ( forskning) beslöt den 29 september 1994 att
positiv särbehandling av små och medelstora företag bör
åtföljas av en klarare definition på vad som menas med
ett litet eller medelstort företag. Därför uppmanade rådet
kommissionen att åter igen utreda vilka kritierier som
skall väljas för att definiera små och medelstora företag.

hade olika områden inom gemenskapens politik de sm;å
och medelstora företagen som målgrupp, men varje
åtgärd använde olika kriterier för att definiera dem.

Många av gemenskapens åtgärder har utvecklats gradvis
utan något gemensamt synsätt eller övergripande beak
tande av vad ett litet eller medelstort företag objektivt
sett är, vilket har lett till att en mängd olika kriterier
används för att definiera ett litet eller medelstort företag
och att en mångfald definitioner för närvarande används
på gemenskapsnivå, förutom de definitioner som används
av Europeiska investeringsbanken ( EIB) och Europeiska
investeringsfonden ( EIF ), samtidigt som det används ett
stort antal definitioner i medlemsstaterna .

Många medlemsstater har ingen allmän definition och
arbetar med tfd-^oc-bestämmelser, som grundas på lokal
praxis eller som kan tillämpas på särskilda sektorer,
medan andra medlemsstater strikt följer den definition
som finns i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till
små och medelstora företag (2).

Förekomsten av olika definitioner på gemenskapsnivå och
på nationell nivå kan leda till bristande överensstämmelse
och det kan också snedvrida konkurrensen mellan före

tag. Det integrerade programmet syftar till en mer kraft
full samordning mellan, å ena sidan de olika gemenskaps
initiativen för små och medelstora företag och, å andra
( 1 ) KOM(94) 207, slutlig.
(2 ) EGT nr C 213, 19.8.1992, s. 2 .

I en första rapport som lades fram 1992 efter beslut av
rådet (industri ) den 28 maj 1990 hade kommissionen
redan föreslagit att den mångfald av definitioner som
används på gemenskapsnivå skulle begränsas. Kommis
sionen förespråkade särskilt att följande fyra kriterier
skulle användas: antalet anställda , omsättning, balans

omslutning och oberoende och föreslog samtidigt en
tröskel på 50 och 250 anställda för små respektive
medelstora företag.

Denna definition har antagits i gemenskapens riktlinjer
för statligt stöd till små och medelstora företag och i alla
andra riktlinjer och meddelanden som rör statligt stöd,
som har antagits eller omarbetats sedan 1992 (den tilläm
pas i synnerhet i kommissionens meddelande till med
lemsstaterna om det påskyndade förfarandet för att god
känna stödprogram för små och medelstora företag och
för ändringar i existerande program ( 3 ), i riktlinjerna för
statligt stöd till miljöskydd (4 ) och i riktlinjerna för stat
ligt stöd för att rädda och omstrukturera företag i
svårigheter ( 5 )).

( 3 ) EGT nr C 213 , 19.8.1992, s. 10 .
(4 ) EGT nr C 72, 10.3.1994, s. 3 , fotnot 16 .
(s ) EGT nr C 368, 23.12.1994 , s. 12 .
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Andra åtgärder har helt eller delvis antagit denna defini
tion, särskilt rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25
juli 1978 grundat på artikel 54.3g i fördraget om års
bokslut i vissa typer av bolag (*), senast ändrat genom
direktiv 94/8/EG ( 2), rådets beslut 94/217/EEG av den 19
april 1994 om gemenskapens räntesubventioner till lån
som Europeiska investeringsbanken ger små och melstora
företag inom ramen för sin tillfälliga lånemöjlighet ( 3 ),
och kommissionens meddelande (4 ) om gemenskapens ini
tiativ för små och medelstora företag inom ramen för

Nr L 107/5

detta försök att rationalisera och fastställa en referens

standard inte innebär att företag som överskrider dessa
trösklar inte förtjänar stöd från staten eller gemenskapen.

Det vore dock mer lämpligt att lösa detta problem genom
särskilda åtgärder inom ramen för relevanta program,
särskilt internationella samarbetsprogram, istället för att
införa eller upprätthålla olika definitioner på små och
medelstora företag.

strukturfonderna .
Kriteriet för antalet anställda är utan tvivel ett av de

Fullständig tillnärmning har dock ännu inte uppnåtts,
vissa program ställer fortfarande upp varierande trösklar
och bortser från vissa kriterier, såsom oberoende.

viktigaste och måste betraktas som bindande, men det är
nödvändigt att införa ett ekonomiskt kriterium som kom
plement för att förstå ett företags faktiska betydelse och
prestation och dess position i jämförelse med konkurren
terna .

Tillnärmningen bör fortsätta och fullföljas på grundval av
de regler som ställs upp i gemenskapens riktlinjer för
statligt stöd till små och medelstora företag, och kommis
sionen bör tillämpa, för all politik den administrerar,
samma kriterier och samma trösklar, som den kräver att

medlemsstaterna följer.

På en inre marknad utan gränser bör behandlingen av
företag grundas på en uppsättning gemensamma regler,
särskilt vad gäller statligt stöd, vare sig det är nationellt
eller från gemenskapen.

Denna utgångspunkt är än mer nödvändig mot bakgrund
av det omfattande samspelet mellan nationella åtgärder

och gemenskapsåtgärder för små och medelstora företag,
till exempel vad beträffar strukturfonderna och forsk
ning. Detta innebär att man bör undvika situationer då
kommissionen inriktar sin verksamhet på en särskild
kategori små och medelstora företag och medlemsstaterna
på en annan kategori.

Om kommissionen, medlemsstaterna, Europeiska investe
ringsbanken och Europeiska investeringsfonden följer en
och samma definition, skulle det förstärka överensstäm
melsen och effektiviteten av alla de åtgärder som riktar
sig till små och medelstora företag och det skulle därför
minska risken för snedvridning av konkurrensen . Många
program avsedda för små och medelstora företag är
dessutom

samfinansierade

av

medlemsstaterna

och

gemenskapen samt, i vissa fall, av Europeiska investe
ringsbanken och Europeiska investeringsfonden .
Innan det upprättas förslag för trösklar för att definiera
små och medelstora företag bör det understrykas att

Det är emellertid inte önskvärt att införa omsättning som
det enda ekonomiska kriteriet, eftersom förtag inom
handel och distribution på grund av sin natur har större
omsättning än företag i tillverkningsindustrin, och
omsättningskriteriet bör därför kombineras med balans
omslutning, som är ett kriterium som återger ett företags
totala tillgångar, och möjlighet bör finnas att överskrida
ett av dessa två ekonomiska kriterier .

Oberoende är ockå ett grundläggande kriterium i det att
ett litet eller medelstort företag som ägs av en stor
koncern har tillgång till finansiering och stöd som dess
konkurrenter av samma storlek inte har . Det finns också

behov av att utesluta juridiska 'enheter som består av små
och medelstora företag, som bildar en gruppering, vars
ekonomiska makt i realiteten är större än ett litet eller

medelstort företags.

Med hänsyn till kriteriet med ägaroberoende bör med
lemsstaterna , Europeiska investeringsbanken och Europe
iska investeringsfonden säkerställa att definitionen inte
kringgås av de företag som formellt uppfyller kriteriet,
men som i själva verket kontrolleras av ett stort företag
eller gemensamt av flera större företag.

Ägarandelar som innehas av offentliga investeringsbolag
eller riskkapitalföretag ändrar vanligtvis inte ett företags
ställning som litet eller medelstort företag och det går
därför vanligtvis att bortse från sådana andelar. Det
samma gäller för andelar som innehas av institutionella
investerare, som vanligtvis håller ett visst avstånd till det
bolag som de har investerat i.

H EGT nr L 222 , 14.8.1978, s . 11 .

( 2) EGT nr L 82, 25.3.1994, s. 33 .
(3 ) EGT nr L 107, 28.4.1994, s . 57, se kommissionens rapport
om detta ämne KOM(94) 434 slutlig av den 9 oktober
1994 .

( 4 ) EGT nr C 180, 1.7.1994, s. 10 .

Det är nödvändigt att finna en lösning till problemet med
de företag som, även om de är små och medelstora
företag, på grund av spridningen av aktiekapitalet och
aktieägarnas anonymitet inte med säkerhet kan uppge

Nr L 107/6
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ägarförhållandena för sina aktier och därför inte vet om
de uppfyller villkoren för oberoende .

definieras på nationell nivå på grund av sina speciella
egenskaper.

Följaktligen måste tämligen strikta kriterier fastställas för
att definiera små och medelstora företag, om de åtgärder

Trösklarna för små företag bör fastställas på samma sätt,
vilket innebär att tröskeln för omsättning är 7 miljoner
ecu och tröskeln för balansomslutning är 5 miljoner

som är avsedda för dem verkligen skall komma de
företag för vilka storleken utgör ett handikapp till godo.

En tröskel på 500 anställda begränsar inte i tillräckligt
stor grad antalet företag, eftersom den leder till att nästan
alla företag ( 99,9 % av 14 miljoner företag) och nästan
tre fjärdedelar av den europeiska ekonomin i termer av
sysselsättning och omsättning omfattas av kriteriet. Dess
utom har ett företag med 500 anställda tillgång till
personella, finansiella och tekniska resurser som gör att
det gott och väl faller utanför ramen för ett medelstort
företag, det vill säga ägarskap och företagsledning i
samma händer, ofta familjeägt och utan en dominerande
ställning på marknaden.

Företag med mellan 250 och 500 anställda har ofta inte
bara en stark ställning på marknaden, utan de har också
mycket effektiva ledningsstrukturer inom produktion,
försäljning, marknadsföring , forskning och personalled
ning, som tydligt skiljer dem från medelstora företag med
mindre än 250 anställda . I den sistnämnda gruppen är
dessa strukturer mycket mer bräckliga . En tröskel på 250
anställda ger därför en mer meningsfull bild av verklig

ecu .

De trösklar som valts speglar inte nödvändigtvis det
genomsnittliga lilla eller medelstora företaget, utan repre
senterar de högsta nivåer som utformats för att alla
företag som har egenskaper som ett litet och medelstort
företag eller ett småföretag skall kunna ingå i en av
kategorierna .
De trösklar för omsättning och balansomslutning som
har fastställts för att definiera små och medelstora före

tag bör revideras vid behov, så att hänsyn tas till föränd
rade ekonomiska omständigheter som till exempel pris
nivåer och ökningar av företagens produktivitet.
Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och
medelstora företag kommer att justeras genom att de
definitioner som används för närvarande ersätts med en

hänvisning till denna rekommendation.

Denna tröskel på 250 anställda är redan den vanligast

Det bör också fastslås att när det fjärde bolagsdirektivet
78/660/EEG, som ger medlemsstaterna rätt att befria små
och medelstora företag från vissa skyldigheter som rör
offentliggörandet av deras redovisning, skall ändras nästa
gång kommer kommissionen att föreslå att den nuva
rande definitionen ersätts med en hänvisning till denna

förekommande bland de definitioner som används på

rekommendation .

heten för ett litet och medelstort företag.

gemenskapsnivå och den har anammats i lagstiftningen i
många medlemsstater till följd av gemenskapens riktlinjer
om statligt stöd till små och medelstora företag. Europe
iska investeringsbanken har också beslutat använda
denna definition för en betydande del av de lån som
beviljas inom ramen för " SMF-möjligheten ", enligt beslut
94/217/EG .

Enligt siffror från Eurostat överstiger omsättningen för
ett företag med 250 anställda i genomsnitt inte 40
miljoner ecu (siffran avser 1994 ). Det förefaller följaktli
gen rimligt att välja en tröskel på 40 miljoner ecu för
omsättningen. Nya beräkningar visar att det genomsnitt
liga förhållandet mellan omsättning och balansomslut
ningart är 1,5 för små och medelstora företag och
småföretag ( 1 ). Tröskeln för balansomslutningen bör där

I samband med utvärderingar av åtgärder för små och
medelstora företag är det önskvärt att kommissionen,
medlemsstaterna, Europeiska investeringsbanken och Eu
ropeiska investeringsfonden exakt anger vilka företag
som är mottagare och skiljer mellan olika kategorier av
små och medelstora företag efter storlek, eftersom större
kunskap om mottagarna gör det möjligt att anpassa och
bättre inrikta föreslagna åtgärder för små och medelstora
företag och följaktligen göra dem mer effektiva.

för fastställas till 27 miljoner ecu.

Eftersom en viss grad av flexibilitet måste tillåtas för
medlemsstaterna, Europeiska investeringsbanken och Eu
ropeiska investeringsfonden att fastställa lägre trösklar än
gemenskapens om de önskar inrikta sina åtgärder på en
särskild kategori av små och medelstora företag, faststäl
ler dessa trösklar endast ett högsta värde.

Emellertid måste man inom begreppet små och medel

För att förenkla administrationen är det också möjligt för

stora företag skilja mellan medelstora företag, små och
mikroföretag. De senare skall inte blandas samman med
hantverksföretag, som även fortsättningsvis kommer att

medlemsstaterna, Europeiska investeringsbanken och Eu
ropeiska investeringsfonden att använda endast ett krite
rium, nämligen kriteriet för antalet anställda, vid genom
förandet av vissa åtgärder. Denna flexibilitet gäller dock
inte för de olika statliga stödprogrammen, då måste även

l 1 ) Källa : " BACH " ( Harmoniserade räkenskaper) databas .

de ekonomiska kriterierna fölias .
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Denna rekommendation gäller bara den definition på små
och medelstora företag som används för de gemenskaps
åtgärder som tillämpas inom gemenskapen och Europe
iska ekonomiska samarbetsområdet.

Nr L 107/7

investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden
kan i vissa fall välja att fastställa lägre trösklar. Vid
genomförandet av vissa åtgärder kan de också välja att
tillämpa endast kriteriet för antalet anställda, utom inom
områden för vilka de olika reglerna för statligt stöd
tillämpas .

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna, Europeiska investeringsbanken och Eu
ropeiska investeringsfonden uppmanas

Artikel 3

För att göra det möjligt för kommission att utvärdera
vilka framsteg som gjorts, uppmanas medlemsstaterna,
Europeiska investeringsbanken . och Europeiska investe
ringsfonden att före den 31 december 1997 informera
kommissionen om de åtgärder de har vidtagit för att
efterleva denna rekommendation .

— att följa de bestämmelser som fastställs i artikel 1 i
bilagan för sina program som är riktade till " SMF",
" medelstora företag", " små företag" eller " mikroföre
tag ".

— att följa de övre nivåer som valts för omsättning och
balansomslutning ifall de har ändrats av kommissio
nen i enlighet med artikel 2 i bilagan.

— att vidta nödvändiga åtgärder för att använda de
storleksklasser som fastställs i artikel 3.2 i bilagan,
särskilt i de fall då övervakningen av gemenskapens

Artikel 4

Denna rekommendation gäller definitionen på små och
medelstora företag för gemenskapsåtgärder som tillämpas
inom gemenskapen och Europeiska ekonomiska samar
betsområdet. Den riktar sig till medlemsstaterna, Europe
iska investeringsbanken och Europeiska investeringsfon
den .

finansiella instrument är berörd .

Utfärdad i Bryssel den 3 april 1996 .
Artikel 2

De trösklar som specifieras i artikel 1 i bilagan skall
betraktas som övre nivåer. Medlemsstaterna, Europeiska

På kommissionens vägnar
Christos PAPOUTSIS

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

DEFINITION PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG ANTAGEN AV KOMMISSIONEN

Artikel 1

1 . Små och medelstora företag ( SMF) definieras som företag
som

6. Om ett företag vid datum för bokslut överstiger eller under
stiger de trösklar för antalet anställda eller de ekonomiska
högsta nivåer som angetts, skall detta leda till att företaget får
eller förlorar sin status som " SMF", " medelstort företag ", " litet
företag" eller " mikroföretag" endast om detta fenomen uppre
pas under två på varandra följande räkenskapsår.

— har färre än 250 anställda, och

— antingen

en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner ecu,
eller

en årlig balansomslutning som inte överstiger 27 miljoner

7. Antalet anställda motsvarar antalet årsarbetsenheter, det vill
säga antalet anställda som arbetar heltid under ett år och där

anställda med deltid eller säsongsanställda räknas som delar av
årsarbetsenheter . Det år som används som referens är det senast

godkända räkenskapsåret.

ecu ,

— och som uppfyller kriteriet om oberoende såsom det definie
ras i punkt 3 i denna artikel.
2. Om det är nödvändigt att skilja mellan små och medelstora
företag definieras det lilla företaget som ett företag som

8 . Trösklarna för omsättningen och balansomslutningen gäller
senast godkända tolv månaders räkenskapsperiod. Om företaget
är nyetablerat och om bokslutet inte har blivit godkänt, beräk
nas trösklarna på grundval av en trovärdig uppskattning som
görs under räkenskapsåret.

— har färre än 50 anställda, och
Artikel 2

— antingen

en årlig omsättning som inte överstiger 7 miljoner ecu, eller
en årlig balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner
ecu ,

Kommissionen kommer att ändra de högsta nivåerna för omsätt
ning och balansomslutning vid behov och normalt sett vart
fjärde år efter antagandet av denna rekommendation, för att ta
hänsyn till förändrade ekonomiska förhållanden i gemenskapen .

— och som uppfyller kriteriet om oberoende såsom det definie
ras i punkt 3 i denna artikel.
A rtihpl •?

3 . Med ett oberoende företag avses ett företag, i vilket ett
enskilt företag eller flera företag gemensamt, som inte uppfyller
definitionen på små och medelstora företag efter det lilla före
taget, beroende på vad som är relevant, inte innehar 25 % eller
mer av kapitalet eller rösträtten. Denna tröskel får överstigas i
följande två fall:

— Om företaget innehas av offentliga investeringföretag, risk
kapitalföretag eller institutionella investerare, förutsatt att de
inte kontrollerar företaget vare sig individuellt eller gemen
samt .

— Om aktiekapitalet är fördelat så att det inte är möjligt att
fastställa vem som innehar det, och om företaget förklarar

1 . Kommissionen förbinder sig att vidta lämpliga åtgärder för
att säkerställa att definitionen på små och medelstora företag,
såsom den fastställs i artikel 1 ovan, tillämpas på alla program
som kommissionen driver och i vilka " SMF ", " medelstort före

tag", "litet företag" eller " mikroföretag " nämns.

2 . Kommissionen förbinder sig att vidta lämpliga åtgärder för
anpassa den statistik som den producerar i överensstämmelse
med följande storleksklasser:

att det med rätta kan anta att det inte innehas till 25 % eller

— Inga anställda,

mer av ett annat företag, eller flera företag gemensamt, som
inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag

— 1 till 9 anställda ,

eller det lilla företaget, beroende på vad som är relevant.
— 10 till 49 anställda,

4. Vid beräkning av de trösklar som avses i 1.1 och 1.2 ovan är
det följaktligen nödvändigt att lägga samman de relevanta siff
rorna för företaget som är mottagare och för alla företag som
det direkt eller indirekt kontrollerar genom innehav av 25 %
eller mer av aktiekapitalet eller av rösträtten.

— 50 till 249 anställda,

— 250 till 499 anställda,
flpr iin ^ 00 ancfällHia

5. Om det är nödvändigt att skilja mikroföretag från andra små
och medelstora företag definieras dessa som företag som har

3 . Nuvarande gemenskapsprogram, i vilka små och medelstora

färre än tio anställda .

företag definieras med hjälp av andra kriterier än de som anees
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i artikel 1 , fortsätter under en övergångsperiod att omfatta de
företag som uppfyllde kraven för små och medelstora företag

när dessa program antogs. Ändringar av definitionen på små och
medelstora företag inom ramen för dessa program kan ske
endast på villkor att definitionen enligt denna rekommendation
antas genom att den definition som skall ändras ersätts med en
hänvisning till denna rekommendation. Denna övergångsperiod
bör i princip löpa ut senast den 31 december 1997. Dock
kommer juridiskt bindande åtaganden som kommissionen ingått
på grundval av dessa program att förbli opåverkade .

t

Nr L 107/9

4. När rådets fjärde direktiv 78/660/EEG skall ändras kommer
kommissionen att föreslå att nu gällande kriterier för definitio
nen på små och medelstora företag ersätts med en hänvisning till
definitionen i denna rekommendation .

5 . För bestämmelser som antas av kommissionen och som

nämner "SMF", "medelstora företag ", " små företag " eller "mi
kroföretag " eller någon liknande beteckning skall den definition
som fastställs i denna rekommendation gälla.

Nr L 107/10
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KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 april 1996

om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade sojabönor (Glycine max L.) med
förhöjd tolerans mot bekämpningsmedlet glyfosat enligt rådets direktiv 90/220/EEG
(Text av betydelse för EES)

( 96/281 /EG )

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
FATTAT DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

Kommissionen som har granskat samtliga gjorda invänd
ningar mot bakgrund av räckvidden hos direktiv 90/
220/EEG och den information som lämnats i ärendeakten

har kommit till följande slutsatser:
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/220/EEG av den 23

april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifie
rade organismer i miljön (*), senast ändrat genom kom
missionens direktiv 94/1 5/EG (2 ) särskilt artikel 13 i
detta, och

— Det finns ingen anledning att tro att det kommer att

uppstå några negativa effekter på människors hälsa
eller på miljön genom införandet i sojabönan av de
gener som kodar för glyfosattolerans och kloroplast
transitpeptiden.
— Det finns inga säkerhetsmässiga skäl som motiverar
att produkten segregeras från andra sojabönor.

— Det finns inga säkerhetsmässiga skäl för en märkning
med beaktande av följande:
I direktiv 90/220/EEG, artikel 10—18, fastställs ett
gemenskapsförfarande som bemyndigar en medlemsstats
behöriga myndighet att medge utsläppande på markna
den av produkter som består av genetiskt modifierade
organismer.

En anmälan om utsläppande på marknaden av en sådan
produkt har ingetts till den behöriga myndigheten i en
medlemsstat (Förenade kungariket).

av produkten som nämner att den har framställts

genom metoder för genetisk modifiering.
Artikel 11 punkt 6 och artikel 16 punkt 1 i direktiv
90/220/EEG anger extra säkerhetsåtgärder om ny infor
mation om risker förenade med att produkten blir till
gänglig.
Detta beslut utesluter inte att medlemsstaternas säker

hetsbestämmelser för livsmedel och djurfoder tillämpas i
enlighet med gemenskapsrätten så länge de inte särskilt
gäller genetisk modifiering av produkten eller dess
beståndsdelar.

Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket har i
sin tur överlämnat handlingarna i ärendet med myndighe
tens tillstyrkan till kommissionen.

De åtgärder som anges i det här beslutet är förenliga med
yttrandet från kommittén bestående av företrädare för
medlemsstaterna enligt artikel 21 i direktiv 90/220/EEG .

Behöriga myndigheter i andra medlemsstater har gjort
invändningar i detta ärende.

Enligt artikel 13.3 i direktiv 90/220/EEG skall kommis

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLTANDE.

sionen därför fatta ett beslut enligt förfarandet i artikel
21 i nämnda direktiv .

Artikel 1

Produkten har anmälts för utsläppande på marknaden
för hantering i miljön under import samt före och under
lagring och bearbetning av den till icke-levande sojaböns
derivat och inte för användning som utsäde.
f1 ) EGT nr L 117, 8.5.1990, s. 15.
I2) EGT nr L 103, 22.4.1994, s. 20.

1 . Utan att tillämpningen av annan gemenskapslagstift
ning påverkas och i enlighet med punkterna 2 och 3 skall
Förenade kungarikets behöriga myndigheter lämna med
givande enligt artikel 13 i direktiv 90/220/EEG till utsläp
pande på marknaden av följande produkt, anmäld av
Monsanto Europé (ref. C/UK/94/M3/1 ).
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Produkten består av sojabönor härrörande från en soja
böna ( Glycine max L. cv A 5403 ), linje (40-3-2 ) i vilken
följande sekvenser har infogats :

En kopia av den gen som kontrollerar glyfosattolerans,
CP4 5 enolpyruvylshikimate-3-fosfat syntas ( CP4 EPSPS )
från Agrobacterium sp strain CP4 och den kodade
sekvensen för kloroplasttransitpeptiden ( CTP ) från Petu
nia hybrida med promotorn P-E35S från blomkåls
mosaikvirus och nopalinsyntasgenterminatorn från Agro
bacterium tumefaciens.

Nr L 107/11

3 . Medgivande skall omfatta följande användningar av
produkten: hantering i miljön under import samt före och
under lagring och före och under bearbetning av den till
icke-levande produkter.
Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 april 1996 .

På kommissionens vägnar
2. Medgivande skall omfatta varje avkomma från kors
ningar av den produkt som avses i punkt 1 andra stycket
med varje traditionellt förädlad sojabönsort.

Ritt BJERREGAARD
ledamot au kommissionen

[ SV
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KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 april 1996
om omorganisation av Gemensamma forskningscentret
( 96/282/Euratom)

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

Artikel 2

BESLUTAT FÖLJANDE

GFC skall ha följande instanser:

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 8 och
131 . 2 i detta,

— Generaldirektören.

— Styrelsen.

med beaktande av yttrandet från det administrativa rådet
vid Gemensamma forskningscentret ( GFC), och

— Vetenskapliga kommittén.

med beaktande av följande:

Artikel 3

Genom kommissionens beslut 85/593/Euratom av den 20

november 1985 om omorganisation av Gemensamma
forskningscentret ( GFC ) ( J ), senast ändrat genom beslut
94/809/Euratom (2) fick Gemensamma forskningscentret
en struktur som är lämplig för de uppgifter som det

GFC skall lyda under en generaldirektör, som utnämns
av kommissionen . Generaldirektören och en del av de

avdelningar som är direkt underställda honom skall vara
placerade i Bryssel.

tilldelats .

Denna struktur bör ändras när kommissionen anser det

nödvändigt för att säkerställa att forskningscentrets verk
samheter utförs så effektivt som möjligt och att de är helt
förenliga med kommissionens prioriteringar.
Kommissionen beslutade den 16 januari 1996 att GFC
skall bli ett självständigt generaldirektorat i kommissio

nen för att ge det nödvändigt självstyre i förvaltningen så
att dess uppgifter skall kunna utföras så effektivt som
möjligt.

Generaldirektören skall vidta alla de åtgärder som är
nödvändiga för att GFC skall fungera effektivt i överens
stämmelse med de förordningar som gäller och det myn
dighetsansvar som delegerats till honom.

Enligt de förfaranden som beskrivs nedan skall generaldi
rektören

— upprätta förslag till program för GFC:s olika verk
samhetsområden för överlämnande till kommissionen,
med angivande av kostnaderna för dessa,

Beslut 85/593/Euratom och ändringsbesluten bör ersättas
av detta beslut.

— fastställa GFC:s strategi, särskilt beträffande konkur
rensmässig verksamhet, och vidta lämpliga åtgärder
för dess genomförande,
— förhandla och sluta kontrakt med tredje man,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

— vara ansvarig för genomförandet av programmen och
för den ekonomiska förvaltningen,
Artikel 1

Gemensamma forskningscentret, nedan kallat GFC, skall
bestå av de organisationer som inrättas av kommissionen
för att genomföra gemenskapens forskningsprogram och
de andra uppgifter som det tilldelas av kommissionen.
( J ) EGT nr L 373, 31.12.1985, s. 6 .
(2 ) EGT nr L 330, 21.12.1994, s. 64 .

— besluta om den interna organisationen av GFC, med
särskilt beaktande av budgetkraven,
— inom ramen för de befogenheter som tilldelats
honom, utöva de befogenheter som tilldelats den
utnämnande myndigheten genom personalförord
ningen för tjänstemän och den myndighet som har
rätt att sluta anställningskontrakt enligt anställnings
villkoren för övriga anställda .
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Artikel 4

— överensstämmelse mellan deras utveckling och
de särskilda indirekta åtgärdsprogrammen un
der ramprogrammen. För detta ändamål kom
mer styrelsen att varje år anordna åsiktsutbyte
med de berörda programkommittéerna,

1 . En styrelse för GFC inrättas . Den skall bestå av
följande ledamöter:

a) En företrädare på hög nivå från varje medlemsstat,
som skall utnämnas av kommissionen på grundval av
förslag från myndigheterna i staten i fråga .

Nr L 107/13

— eventuella ändringar i dessa ,

iv)

uppföljning av samarbetet med andra enheter inom
kommissionen och med tredje man grundad på
kund/uppdragstagarprincipen,

v)

strategin för GFC:s konkurrerande verksamheter
och uppföljning av dessa,

mandattiden skall kunna förlängas .

vi)

utformning av förslag till GFC:s årliga budget och
uppföljning av dess genomförande,

2. Styrelsen skall bistå generaldirektören och avge
yttranden som skall överlämnas till kommissionen i frå
gor rörande

vii )

— GFC:s organisation,

b) En ordförande som väljs av de företrädare för med
lemsstaterna som avses i punkt a.

Alla ledamöter skall utnämnas för en tid av tre år och

— dess ekonomiska förvaltning,
— större investeringar,

— GFC:s roll i samband med gemenskapens strategi för
forskning och teknisk utveckling,

— genomförande av dess forskningsverksamhet,

— Den teknisk-vetenskapliga och ekonomiska förvalt
ningen samt utförandet av de uppgifter som tilldelats
forskningscentret.

— utvärdering av denna genom " besökande grup
per " som består av oberoende experter och
uppföljning av deras rekommendationer,

viii) personalpolitik med särskild tonvikt på
I frågor som delegerats till generaldirektören av kommis
sionen och särskilt i alla frågor som rör styrelsen, skall
generaldirektören begära styrelsens yttrande över försla
gen innan de genomförs .

— utformning av förslag angående GFC:s perso
nalpolitik,

— personalrörlighet och utbyte av vetenskaplig
och teknisk personal med offentliga och privata
organ i medlemsstaterna,

I alla frågor som överlämnas till kommissionen för beslut
krävs ett föregående yttrande från styrelsen.

ix)

utnämning av GFC-personal på hög nivå, förläng
ning eller upphörande av deras anställning.

Styrelsen skall särskilt handha

i)

ii )

iii )

förslag till särprogram som skall genomföras av
GFC och förslag till andra nya uppgifter som skall

3 . Styrelsen skall avge yttranden med den majoritet som
krävs genom artikel 118.2 i Euratomfördraget och med
rösterna vägda i enlighet med denna . Ordföranden får

tilldelas GFC,

inte rösta .

utarbetandet av en flerårig strategisk planering som
omfattar all GFC-verksamhet och varje år, senast
den 31 december, av en motsvarande årlig arbets
plan som anger målen för varje arbetsprogam för
det följande året och som innehåller en samman
fattning av programmet med nyckeldata, veten
skapliga referenser och beräknade utgifter,
uppföljning av GFC:s särskilda ramprogram bl.a. i
fråga om

— genomförandet av programmen med särskild
uppmärksamhet på hur de svarar mot gemen
skapens behov,

Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till de
yttranden som avges av styrelsen . Om styrelsen inte är
eniga om ett förslag från generaldirektören, skall frågan

hänskjutas till kommissionen, som skall besluta i frågan.
Styrelsen skall underrättas om kommissionens beslut.
Rådet skall utan dröjsmål underrättas, om beslutet inte är
förenligt med styrelsens yttrande. Det skall också under
rättas nm skälen till beslutet

Om kommissionen inte godtar ett yttrande som avgivits
av styrelsen i frågor som kräver beslut av kommissionen

Nr L 107/14
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skall genomförandet av åtgärderna uppskjutas i en
månad. Under denna månad skall de aktuella frågorna
återremitteras till styrelsen och ett nytt yttrande begäras.
När kommissionen erhållit yttrandet, eller vid slutet av
månaden, skall kommissionen fatta ett slutligt beslut och
informera styrelsen om detta. Om den inte kan godta
styrelsens yttrande skall kommissionen utan dröjsmål
underrätta rådet om sitt beslut och skälen till beslutet.

Kommissionen skall hålla styrelsen informerad om sina
beslut angående GFC i de frågor i vilka styrelsen har
avgivit yttrande.

30 . 4 . 96

nivå och till hälften av företrädare för den vetenskapliga
och tekniska personalen, vilka valts av denna personal .

Vetenskapliga kommittén skall regelbundet rådfrågas av
generaldirektören om alla vetenskapliga och tekniska
frågor som gäller GFC:s verksamhet. I anslutning till
detta skall kommittén delta vid utarbetandet av program
förslagen .

Artikel 6

Styrelsen kan genom kommissionen överlämna yttranden
till rådet och Europaparlamentet i alla frågor som rör
GFC.

1 . Generaldirektören skall, med beaktande av rådets och
Europaparlamentets allmänna politik och av de allmänna
riktlinjer som utfärdats av kommissionen, upprätta pro
gramförslag för GFC:s olika verksamhetsområden.

4. Styrelsen skall lämna sina synpunkter på den årliga
förvaltningsberättelse som utarbetats av generaldirektö
ren. Dessa synpunkter skall tillsammans med den årliga
förvaltningsberättelsen som godkänts av kommissionen
sändas till rådet och Europaparlamentet.

2. GFC:s styrelse skall rådfrågas om programförslagen.

3 . Kommissionen skall undersöka de programförslag
som förelagts den mot bakgrund av gemenskapens all
Styrelsen skall ge generaldirektören råd om utvärderingen
av de uppgifter som utförts av GFC i samband med
vetenskapliga och tekniska resultat samt med den admini
strativa och ekonomiska förvaltningen av centret. Den
skall också ge råd om valet av oberoende experter som
skall kallas för att delta i utvärderingen. Styrelsen skall

männa politik och med beaktande av den ekonomiska
situationen. Den skall anta förslagen enligt fördragets
bestämmelser och framlägga dem för rådet.

Artikel 7

överlämna sina synpunkter på resultaten av dessa utvär
deringar.

5 . Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger om
året.

Styrelsen skall själv bestämma sin arbetsordning inbegri
pet regler för uppläggningen av arbetet.

1 . Generaldirektören skall vara ansvarig för att de pro
gram som fastställts för GFC genomförs på ett riktigt
sätt. Han skall genom sina beslut leda avdelningarnas och
serviceorganens verksamhet och särskilt om det finns
flera valmöjligheter vid genomförandet av programmen.

2 . Generaldirektören skall förse kommissionen med alla

de upplysningar som den behöver för att upprätta de
rapporter som erfordras enligt artikel 11 i Euratomför
draget.

GFC skall tillhandahålla sekretariat för styrelsen och
förse den med all information som den kan behöva .

Artikel 5

3 . Generaldirektören skall både vid utarbetandet av pro
grammen och vid deras genomförande vid behov se till
att alla åtgärder vidtas för att säkerställa att de program
som följer på varandra är riktigt samordnade och stäm
mer överens under utarbetandet och genomförandet, sär
skilt med hänsyn till GFC.s vetenskapliga och industriella
infrastruktur. Generaldirektören skall särskilt ombesörja
att en översyn av programmen görs vartannat år.

Ett vetenskapligt råd för GFC skall inrättas hos general
direktören .
Artikel 8

Det vetenskapliga rådet skall till hälften bestå av ledamö
ter som utsetts av generaldirektören bland enhetscheferna
eller projektledarna och vetenskaplig personal på hög

1 . GFC:s generaldirektör skall varje år göra en uppskatt
ning av de medel som erfordras för genomförandet av
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programmen så att motsvarande del kan införas i gemen
skapernas preliminära budgetförslag. Denna uppskattning
skall innefatta en förhandsberäkning av inkomster och
utgifter för det konkurrensbetingade arbete som skall
utföras av GFC .

Bestämmelserna i artikel 6 skall i tillämpliga delar gälla
vid upprättandet av preliminära budgetförslag för olika
slag av forskningsverksamhet.

Nr L 107/15

Artikel 9

1 . Inom ramen för de befogenheter som tilldelats honom
skall generaldirektören ha de befogenheter över GFC:s
personal som tillkommer den utnämnande myndigheten.
2. Med avseende på de tjänstemän och andra anställda
av grad A 1 och A 2 skall emellertid de befogenheter som
avses i artiklarna 29, 49 , 50 och 51 samt i avdelning VI i
personalförordningen utövas av kommissionen på förslag

från generaldirektören .
2. Generaldirektören skall godkänna GFC:s utgifter.
Han skall underteckna in- och utbetalningar . Han skall
träffa avtal och godkänna överföringar av medel .

3 . Generaldirektören skall, på uppdrag av kommissio
nen, vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera
säkerheten för de personer och de anläggningar, för vilka
han är ansvarig.

3 . Generaldirektören skall vid slutet av budgetåret över
lämna en redovisning av inkomster och utgifter under det
gångna budgetåret till kommissionen.

4. Kommissionen skall utnämna den tjänsteman som
skall vara ansvarig för kontrollen av åtagandena och

Artikel 10

Generaldirektören får till biträdande generaldirektören
och till cheferna delegera de befogenheter som tilldelats
honom .

godkännandet av utgifterna samt för övervakningen av
inkomsterna .

Utfärdat i Bryssel den 10 april 1996 .
5 . Kommissionen skall utnämna den bokföringstjänste
man som skall vara ansvarig för utbetalningen av utgif
terna och inkasseringen av inkomsterna samt för hante
ringen av medel och värdepapper, för vilkas säkra förvar
han skall vara ansvarig.

Pä kommissionens vägnar
Edith CRESSON

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 april 1996

om godkännande av programmet för utrotning av Aujeszkys sjukdom i Luxemburg
(Text av betydelse för EES )
( 96/283 /EG )

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av. Europe
iska gemenskapen,

Programmet för utrotning av Aujeszkys sjukdom från
Luxemburg förklaras härmed giltigt för ytterligare en
treårsperiod .

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26

juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln
med nötkreatur och svin inom gemenskapen ('), senast
ändrat genom direktiv 95/25/EG ( 2 ), särskilt artikel 9.3 i
detta , och

med beaktande av följande:

Ett utrotningsprogram mot Aujeszkys sjukdom i Luxem
burg påbörjades i februari 1993 . Genom kommissionens
beslut 93/200/EEG ( 3 ) förklarades detta program giltigt
för en treårsperiod som upphör den 14 mars 1996 .

Artikel 2

Luxemburg skall före den 15 april 1996 sätta i kraft de
lagar, förordningar och administrativa åtgärder som
krävs för att genomföra det program som anges i arti
kel 1 .

Artikel 3

Detta beslut skall träda i kraft den 15 april 1996 .
Artikel 4

Utrotningsprogrammet pågår fortfarande. Programmet
bör se till att Aujeszkys sjukdom förblir utrotad från
Luxemburg även i framtiden.

Det är därför lämpligt att förlänga programmets giltighet
för ytterligare en treårsperiod.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 1996 .
På kommissionens vägnar

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

(M EGT nr 121 , 29.7.1964, s. 1977/64 .

(2) EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 16 .
(3 ) EGT nr L 87, 7.4.1993 , s . 14 .

Franz FISCHLER
1 prfnmnt /in bnrnrnicsinttfn
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Nr L 107/17

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 april 1996

om upprättande av förteckningen över åtgärder som rådets förordning (EEG) nr 4045/89
inte skall tillämpas på
( 96/284/EG)

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen,

Artikel 1

med beaktande av rådets förordning (EEG ) nr 4045/89
av den 21 december 1989 om medlemsstaternas gransk
ning av de transaktioner som utgör en del av systemet för
finansiering genom garantisektionen vid Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om
upphävande av direktiv 77/435/EEG i 1 ), senast ändrat

Det granskningssystem som infördes genom förordning
(EEG) nr 4045/89 skall inte tillämpas på de åtgärder som
förtecknas i bilagan till detta beslut.

genom förordning ( EG) nr 3235/94 (2 ), särskilt artikel 1.4

Artikel 2

i detta, och

med beaktande av följande:
I artikel 1.4 i förordning ( EEG ) nr 4045/89 föreskrivs
uttryckligen att en förteckning skall upprättas över åtgär
der som förordningen inte skall tillämpas på . En sådan
förteckning bör omfatta åtgärder som är av ett sådant
slag att de inte lämpar sig för kontroll i efterhand i form
av granskning av affärshandlingar.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Fondkommittén .

(») EGT nr L 388 , 30.12.1989, s . 18 .
(2 ) EGT nr L 338 , 28.12.1994, s. 16 .

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 april 1996 .

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

T .p.damnt av knmmissinnpn
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BILAGA

ÅTGÄRDER SOM GRANSKNINGSSYSTEMET I ENLIGHET MED RÅDETS FÖRORDNING ( EEG)
Nr 4045/89 INTE SKALL TILLÄMPAS PÅ

Rådets förordning ( EEG ) nr 1308/70 av den 29 juni 1970 om den gemensamma organisationen av
marknaden för lin och hampa : ( EGT L 146 , 4.7.1970 , s . 1 .)

De åtgärder som anges i artikel 4, i den utsträckning hjälpen betalas till producenten.
Rådets förordning (EEG ) nr 1096/88 av den 25 april 1988 om införande av en gemenskapsordning för att
främja nedläggning av jordbruk . ( EGT nr L 110, 29.4.1988 , s . 1 .)

Rådets förordning (EEG ) nr 1442/88 av den 24 maj 1988 om beviljande av bidrag för produktionsåren
1988/89—1995/96 för slutgiltig nedläggning av vinodlingsarealer. ( EGT L 132, 28.5.1988, s. 3 .)
Rådets förordning ( EEG) nr 1196/90 av den 7 maj 1990 om sanering av gemenskapens produktion av
mandariner. ( EGT L 119 , 11.5.1990, s . 55 .)

Rådets förordning (EEG ) nr 1200/90 av den 7 maj 1990 om förbättring av gemenskapens produktion av
äpplen. ( EGT L 119, 11.5.1990, s. 63 .)

Rådets förordning (EEG) nr 1703/91 av den 13 juni 1991 om införande av en temporär ordning för att ta
åkermark ur bruk för regleringsåret 1991 /92 och om särskilda åtgärder för detta regleringsår enligt den
ordning för att ta mark ur bruk som avses i förordning (EEG ) nr 797/85. (EGT nr L 162, 26.6.1991 ,
s. 1 .)

Rådets förordning ( EEG ) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbruksstrukturens
effektivitet . ( EGT nr L 218 , 6.8.1991 , s . 1 .)

Följande avsnitt:
Avdelning I

— Uttag av åkermark,

Avdelning II

— Extensifiering av produktionen,

Avdelning VII

— Stöd i områden där skydd av miljö och naturresurser samt bevarande av naturen och
landskapet har särskild betydelse,
— Skogsbruksåtgärder i jordbruksföretag.

Avdelning VIII

Rådets förordning (EEG ) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är
förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven. ( EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 85 .)
Rådets förordning (EEG ) nr 2079/92 av den 30 juni 1992 om införande av en stödordning i gemenskapen
för förtidspensionering från jordbruk. ( EGT nr L 215, 30.7.1992, s . 91 .)
Rådets förordning ( EEG ) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till
skogsbruksåtgärder inom jordbruket. ( EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 96.)
Rådets förordning (EG ) nr 2505/95 av den 24 oktober 1995 om reglering av gemenskapens produktion av
persikor och nektariner. ( EGT nr L 258 , 28.10.1995, s . 1 .)
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KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 april 1996

om ändring av beslut 94/278/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder
från vilka medlemsstater får importera vissa produkter som omfattas av rådets beslut
92/ 118/EEG

(Text av betydelse för EES )
( 96/285/EG )

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso

och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av
sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.l till direktiv
89/662/EEG och, i fråga om patogener, till direktiv 90/425/EEG, samt för import till

gemenskapen av sådana produkter (*), senast ändrat genom kommissionens beslut
96/103/EG (2 ), särskilt artikel 10.2 a i detta, och
med beaktande av följande:

I kommissionens beslut 94/278/EG (3 ), senast ändrat genom kommissionens beslut
96/166/EG (4 ), upprättas en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstater får
importera vissa produkter som omfattas av direktiv 92/118/EEG.

I kommissionens beslut 95/338/EG (5 ) ändras kapitel 1 i bilaga II till direktiv 92/118/EEG
så att det föreskriver urskiljning av de tredje länder i förteckningen från vilka medlems
stater får importera färskt fjäderfäkött och vissa fjäderfäprodukter.
Följaktligen bör man ändra den nuvarande förteckningen över de tredje länder från vilka
medlemsstater får importera ägg och äggprodukter enligt vad som anges i del VIII i
bilagan till beslut 94/278/EG i syfte att anpassa förteckningen för äggprodukter till den
för värmebehandlade fäderfäprodukter.

Den förteckning över tredje länder som fastställs i beslut 94/278/EG innehåller dessutom
en förteckning över länder från vilka medlemsstater får importera sällskapsdjursfoder som

innehåller lågriskmaterial enligt definitionen i rådets direktiv 90/667/EEG (6 ).
Efter en begäran från srilankesiska myndigheter har kommissionen utfört en djurhälso
kontroll i Sri Lanka. Denna kontroll har visat att Sri Lanka uppfyller hygienkraven för
vissa typer av foder till sällskapsdjur. Därför bör Sri Lanka tas med i den förteckning
över länder som godkänns för import till Europeiska gemenskapen av vissa typer av foder
till sällskapsdjur.
(») EGT nr L 62, 15.3.1993 , s. 49 .

(2)
(3)
(4 )
(5)
(6 )

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

24 , 31.1.96 , s. 28 .
120, 11.5.1994, s . 44 .
39 , 17.2.1996 , s . 25 .
200, 24.8.1995, s . 35 .
363 , 27.12.1990, s . 51
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Efter en begäran från indiska myndigheter bör Indien tas med i den förteckning över
tredje länder från vilka medlemsstater får importera sniglar.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga
veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bilagan till beslut 94/278/EG skall ändras på följande sätt:
1 . Del VIII skall ersättas med följande:
" DEL VIII

Förteckning över tredje länder från vilka medlemsstater tillåter import av ägg och
äggprodukter avsedda som människoföda

A. Ägg
Alla de tredje länder som förtecknas i kommissionens beslut 94/85/EG.

B. Äggprodukter
Alla de tredje länder som förtecknas i del I i bilagan till rådets beslut
79/542/EEG ."

2. I del X skall följande ord läggas till:
och följande länder:
( LK) Sri Lanka (*)

(*) endast ogarvade ätbara produkter för sällskapsdjur gjorda av skinn från hovdjur
(tuggben )"

3 . I del XI skall följande rad införas enligt ISO-kodens alfabetiska ordning:
"( IN ) India "
Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna .

Utfärdat i Bryssel den 12 april 1996 .

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

T p.dnmnt au hnmmiccinnpn
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