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I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1310/97
av den 30 juni 1997

om ändring av förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentra
tioner

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artiklarna 87 och 235 i detta,

ovannämnda målen . Dessa kriterier bör ha formen av

nya tröskelvärden och uttryckas som de berörda före
tagens sammanlagda omsättning både i hela världen
och inom gemenskapen och i åtminstone tre
medlemsstater.

med beaktande av kommissionens förslag ('),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande (3), och

4. Kommissionen bör efter en inledande etapp av
tillämpningen av denna förordning rapportera till
rådet om genomförandet av alla tillämpliga tröskel
värden och kriterier för att rådet, enligt artikel 145 i

fördraget, skall kunna ändra kriterierna eller anpassa
tröskelvärdena i denna förordning.

med beaktande av följande:
1 . Koncentrationer som har påtaglig inverkan i flera
medlemsstater och som inte når upp till de tröskel
värden som avses i rådets förordning (EEG) nr
4064/89 (4) kan uppfylla villkoren för undersökning
inom ramen för ett antal nationella system för
koncentrationskontroll . Flerfaldiga anmälningar av
samma transaktion ökar dessutom den rättsliga
osäkerheten, svårigheterna och kostnaderna för före
tagen samt kan leda till motstridiga bedömningar.

2. Utvidgningen av gemenskapens koncentrationskon
troll till att också omfatta koncentrationer som har

en påtaglig inverkan i flera medlemsstater kommer
att garantera ett system med en enda kontroll ("one
stop shop") och kommer, i enlighet med subsidiari
tetsprincipen, att möjliggöra en bedömning av
sådana koncentrationers effekt på konkurrensen
inom gemenskapen som helhet.

3. Tilläggskriterier för genomförandet av gemenskapens
koncentrationskontroll bör uppställas för att nå de
(')
(2)
O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

C 350, 21.11.1996, s. 8 och s. 10.
C 362, 2.12.1996, s. 130.
C 56, 24.2.1997, s . 71 .
L 395, 30.12.1989, s. 1 . Förordningen rättad genom
L 257, 21.9.1990, s. 13, och ändrad genom 1994 års

anslutningsakt.

5. Begreppet koncentration bör definieras på ett sådant
sätt att det omfattar sådana transaktioner som medför

en varaktig förändring i de berörda företagens struk
tur. Vad gäller det specifika fallet gemensamma

företag bör alla självständigt fungerande gemen
samma företag omfattas av förfarandet i förordning
(EEG) nr 4064/89. Förutom den bedömning av
dominerande ställning som görs enligt artikel 2 i den
nämnda förordningen, bör det föreskrivas att
kommissionen skall tillämpa kriterierna i artikel 85.1
och 85.3 i fördraget på sådana gemensamma företag,
i den mån som en avsevärd inskränkning av konkur
rensen mellan företag som förblir oberoende blir den
direkta konsekvensen av bildandet av dessa gemen
samma företag. Om sådana gemensamma företags
påverkan på marknaden i första hand är strukturell,
är artikel 85.1 som regel inte tillämplig. Artikel 85.1
kan tillämpas om åtminstone två moderföretag
förblir verksamma på gemenskapsföretagets marknad
eller, i förekommande fall, om bildandet av det

gemensamma företaget syftar till eller resulterar i att
konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids
mellan moderföretagen på angränsande marknader.
Mot bakgrund av detta måste bedömningen av alla
konkurrensaspekter i samband med bildandet av det
gemensamma företaget göras enligt samma förfa
rande .

Nr L 180/2
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6. I syfte att beräkna omsättningen för kreditinstitut
och finansiella institut är bankintäkter ett bättre

kriterium än storleken på tillgångarna, eftersom de
bättre återspeglar hela banksektorns faktiska ekono
miska läge .

9 . 7. 97

skapa eller stärka en dominerande ställning på denna
avgränsade marknad.

12. Undantagsvis bör det vara möjligt att tillfälligt
upphäva den tidsfrist inom vilken kommissionen
måste fatta ett beslut i samband med förfarandets

första etapp.
7. Det bör uttryckligen föreskrivas att beslut som fattas
efter förfarandets första etapp skall omfatta de
begränsningar som har direkt anknytning till och är
nödvändiga för att genomföra en koncentration.

8 . Kommissionen kan under förfarandets andra etapp
förklara att en koncentration är förenlig med den
gemensamma marknaden mot bakgrund av
åtaganden av parterna som står i proportion till
konkurrensproblemet och som helt löser detta. Det
är lämpligt att godta åtaganden under förfarandets
första etapp när konkurrensproblemet kan avgränsas
tydligt och lösas på ett enkelt sätt. Det bör uttryck
ligen föreskrivas att kommissionen i dessa fall kan

13. Det bör uttryckligen föreskrivas att två eller flera

medlemsstater får lämna in en gemensam begäran
enligt artikel 22 i förordning (EEG) nr 4064/89. För
att säkerställa en effektiv kontroll bör åtgärder vidtas
för att tillfälligt upphäva koncentrationer som
hänskjutits till kommissionen av en eller flera
medlemsstater.

14. Kommissionen bör i förekommande fall bemyndigas
att anta tillämpningsföreskrifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

förena sina beslut med villkor och ålägganden ,

öppenhet och reelt samråd med medlemsstaterna
och berörda tredje parter bör garanteras under förfa
randets båda etapper.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 4064/89 ändras på följande sätt:
9.

För att säkerställa en effektiv kontroll bör koncentra

tionerna tillfälligt upphävas tills ett slutligt beslut
fattas. Samtidigt bör det vara möjligt att i lämpliga
fall bevilja undantag från ett tillfälligt upphävande .

1 . I artikel 1

a) ersätts punkt 1 med följande text:

Kommissionen bör i sina beslut om att eventuellt

"1 .

bevilja undantag beakta alla relevanta faktorer, såsom
arten och omfattningen av den skada som vållas de

gemenskapsdimension

företag som berörs av koncentrationen eller tredje
man, och det konkurrenshot som koncentrationen
innebär.

Om inte annat följet av artikel 22 gäller

denna förordning för alla koncentrationer med en

mellan kommissionen och medlemsstaterna bör ses

över samtidigt som tilläggskriterier uppställs för
genomförandet av gemenskapens koncentrationskon
troll . Genom dessa regler skyddas medlemsstaternas
konkurrensintressen på lämpligt sätt och rättssäker
heten och principen om en enda kontroll ("one-stop
shop") beaktas. Förfarandena för hänskjutande bör
dock i vissa hänseenden förbättras eller förtydligas.

11 . Kommissionen

kan

förklara

en

koncentration

oförenlig med den gemensamma marknaden endast
om koncentrationen hämmar en effektiv konkurrens

på en väsentlig del av denna. I de fall då en koncen
tration påverkar konkurrensen på en avgränsad
marknad inom en medlemsstat som inte utgör en
väsentlig del av den gemensamma marknaden, är det
därför särskilt lämpligt att tillämpa nationell konkur

definitionerna

i

b) ersätts punkt 2 med följande text:

"3.
10. Reglerna för att hänskjuta koncentrationsärenden

enligt

punkterna 2 och 3 ."

Vid tillämpning av denna förordning har en

koncentration som inte uppnår de tröskelvärden
som bestäms i punkt 2 en gemenskapsdimension
om

a) den sammanlagda omsättningen i hela världen
för samtliga berörda företag överstiger 2,5
miljarder ecu,

b) den sammanlagda omsättningen för samtliga
berörda företag i var och en av åtminstone tre
medlemsstater överstiger 100 miljoner ecu,
c) i var och en av åtminstone tre medlemsstater
enligt punkt b, den totala omsättningen för vart
och ett av åtminstone två av de berörda före

tagen överstiger 25 miljoner ecu,

d) den sammanlagda omsättningen inom gemen
skapen för vart och ett av åtminstone två av de
berörda företagen överstiger 100 miljoner ecu,
om inte vart och ett av de berörda företagen

renslagstiftning. I detta fall skall den berörda
medlemsstaten, i sin begäran om hänskjutande, inte

uppnår mer än två tredjedelar av sin sammanlagda

vara skyldig att visa att koncentrationen hotar att

medlemsstat ",

omsättning inom gemenskapen i en och samma
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c) läggs följande nya punkter till:

Nr L 180/3

av mervärdesskatt och andra skatter som har

direkt anknytning till dessa intäkter:
"4. Före den 1 juli 2000 skall kommissionen
rapportera till rådet om genomförandet av tröskel
värdena och kriterierna i punkterna 2 och 3 .

i) Ränteintäkter och liknande intäkter.

ii) Intäkter från värdepapper:
5. Med anledning av den rapport som avses i
punkt 4 och på förslag av kommissionen får rådet
genom beslut med kvalificerad majoritet se över
tröskelvärdena och kriterierna i punkt 3 .".

— Intäkter från aktier och andra värde

papper med rörlig avkastning.
— Intäkter från ägarintressen .
— Intäkter

2. I artikel 2 skall följande nya punkt läggas till:

från

aktier

och

andelar

i

anknutna företag.

"4. I den utsträckning bildandet av ett gemensamt
företag som utgör en koncentration enligt artikel 3
har till syfte eller resultat att samordna konkurrensbe
teendet hos företag som förblir självständiga, skall
samordningen bedömas enligt kriterierna i artikel
85.1 och 85.3 i fördraget, i syfte att fastställa om
koncentrationen är förenlig med den gemensamma

iii) Provisionsintäkter.

iv) Nettovinst av finansiella transaktioner.

v) Övriga rörelseintäkter.
Omsättningen för ett kreditinstitut eller ett
finansiellt institut inom gemenskapen eller
i en medlemsstat skall omfatta de intäkter,

marknaden .

Vid denna bedömning skall kommissionen särskilt
beakta följande:

enligt defitionen ovan, som hänför sig till
den filial eller den avdelning av det
nämnda institutet som är etablerad inom

— Om två eller flera moderföretag samtidigt och i
betydande utsträckning är närvarande på samma
marknad som det gemensamma företaget eller på
en tidigare eller senare marknad i förhållande till
denna eller på en angränsande marknad som har
nära anknytning till denna marknad.
— Om den samordning som är ett direkt resultat av
bildandet av det gemensamma företaget ger de
berörda företagen möjlighet att eliminera konkur
rensen när det gäller en stor del av de ifrågava
rande produkterna eller tjänsterna.".
3 . Artikel 3.2 ändras på följande sätt:

a) Första stycket utgår.

b) Orden "och som inte medför en samordning av
konkurrensbeteendet mellan parterna inbördes
eller mellan dessa och det gemensamma företaget"
utgår ur andra stycket.

gemenskapen eller i medlemsstaten i fråga.
b) För försäkringsbolag: värdet av de tecknade
bruttopremierna, som skall omfatta samtliga
mottagna och utestående belopp enligt för
säkringsavtal som har tecknats av försäkrings
bolagen eller för deras räkning, inklusive utgå
ende återförsäkringspremier, efter avdrag för
skatter och skatteliknande avgifter som debi
teras på grundval av de individuella premiebe
loppen eller den totala premievolymen . Vad
beträffar artikel 1 punkt 2 b och artikel 1
punkt 3 b, c och d och den sista delen av var
och en av de nämnda två punkterna, skall
hänsyn tas till de bruttopremier som betalas av
gemenskapsinvånare respektive en medlems
stats invånare .

Q EGT nr L 372, 31.12.1986, s. 1 .",
— ersätts den inledande meningen i punkt 4 med

följande text:
4. I artikel 5

"4.

Om inte annat följer av punkt 2 skall

omsättningen för ett berört företag enligt artikel
— ersätts punkt 3 med följande text:

1.2 och 1.3 beräknas genom att omsättningen
summeras ",

"3 .

I stället för omsättning används följande:

a) För kreditinstitut och andra finansiella institut,

— ersätts den inledande meningen i punkt 5 med
följande text:

såvitt avser artikel 1.2 och 1.3 , det samman

lagda beloppet av följande intäkter enligt defi
nitionen i rådets direktiv 86/635/EEG av den 8
december 1986 om årsbokslut och samman

ställd redovisning för banker och andra finansi
ella institut Q i förekommande fall efter avdrag

"5.

Om de företag som berörs av koncentra

tionen gemensamt har de rättigheter eller befo
genheter som anges i punkt 4 b, skall vid beräk
ningen av de berörda företagens omsättning enligt
artikel 1.2 och 1.3 ".

Nr L 180 /4
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5. I artikel 6

a) i punkt 1
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klarats förenlig med den gemensamma marknaden
genom ett beslut enligt artikel 6.1 b eller artikel
8.2 eller på grundval av en presumtion enligt arti
kel 10.6 ",

— läggs följande stycke till under b:
b) utgår punkt 2,
"Det beslut genom vilket koncentrationen för
klaras förenlig med den gemensamma markna
den skall också omfatta begränsningar som har
direkt anknytning till och är nödvändiga för
koncentrationens genomförande."

c) ändras punkt 3 på följande sätt:

Orden "punkterna 1 och 2" i början av punkten
ersätts med "punkt 1 ",

— ersätts punkt c med följande text:
d) ersätts punkt 4 med följande text:

"c) Utan att det påverkar punkt la skall kom
missionen, om den finner att den anmälda
koncentrationen omfattas av denna förord

ning och ger anledning till allvarliga tvivel
när det gäller dess förenlighet med den ge
mensamma marknaden, besluta att inleda
ett förfarande ",

b) införs följande punkter:
" la.

Om kommissionen sedan de berörda före

tagen har vidtagit ändringar finner att en anmäld
koncentration inte längre ger anledning till allvar
liga tvivel enligt punkt 1 c, får den besluta att för
klara koncentrationen förenlig med den gemen
samma marknaden enligt punkt 1 b.

"4. Kommissionen kan på begäran medge dis
pens från de skyldigheter som åläggs enligt punk
terna 1 eller 3 . En begäran om dispens skall vara
motiverad. När kommissionen fattar beslut i an

ledning av en begäran skall den bland annat beak
ta hur upphävandet påverkar det eller de företag
som berörs av koncentrationen eller tredje man
och till det hot mot konkurrensen som koncentra

tionen innebär. En sådan dispens kan förenas med
villkor och ålägganden för att säkerställa förutsätt
ningarna för en effektiv konkurrens. En dispens
kan begäras och medges när som helst, även före
anmälan eller efter transaktionen ",

e) ersätts punkt 5 med följande text:

Kommissionen kan förena det beslut som den fat

tar enligt punkt 1 b med villkor och ålägganden i
syfte att säkerställa att de berörda företagen fullgör
de åtaganden som de har gjort gentemot kommis
sionen för att göra koncentrationen förenlig med
den gemensamma marknaden.

Ib .

Kommissionen kan aterkalla det beslut som

den har fattat enligt punkt 1 a eller 1 b, om

a) beslutet grundar sig på oriktiga uppgifter för vil
ka ett av de berörda företagen är ansvarigt eller
om det har utverkats på ett bedrägligt sätt, eller

"5. Giltigheten av en transaktion som genom
förs i strid mot punkt 1 skall vara beroende av ett
beslut enligt artikel 6.1 .b eller 8.2 eller 8.3 eller av
en presumtion enligt artikel 10.6.
Denna artikel skall dock inte påverka giltigheten
av transaktioner med värdepapper, inklusive såda
na som kan konverteras till andra värdepapper
som kan vara föremål för handel på en marknad
under offentligt erkända myndigheters kontroll
och tillsyn, vilken fungerar regelmässigt och direkt
eller indirekt är tillgänglig för allmänheten, såvida
inte köparen och säljaren visste eller borde ha ve
tat att transaktionen genomfördes i strid mot
punkt 1 ".

b) de berörda företagen åsidosätter ett åläggande
som beslutet är förenat med.

lc. I de fall som avses i punkt lb får kommis
sionen fatta ett beslut enligt punkt 1 utan att vara

7. I artikel 8

a) ersätts punkt 2 med följande text:

bunden av de tidsfrister som avses i artikel 10.1 ".
"2.
6. I artikel 7

När kommissionen finner att en anmäld

koncentration, i förekommande fall sedan de be

rörda företagen har vidtagit ändringar, uppfyller
kriteriet i artikel 2.2 och, i de fall som avses i arti

a) ersätts punkt 1 med följande text:
" 1 . En koncentration enligt artikel 1 får varken
genomföras före anmälan eller innan den har för

kel 2.4, kriterierna i artikel 85.3 i fördraget, skall
den fatta ett beslut enligt vilket koncentrationen
förklaras förenlig med den gemensamma markna
den .
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Kommissionen kan förena sitt beslut med villkor

Nr L 180/ 5

9 . I artikel 10

och ålägganden för att säkerställa att de berörda

företagen fullgör de åtaganden som de har gjort
gentemot kommissionen för att göra koncentratio
nen förenlig med den gemensamma marknaden .
Beslutet att förklara koncentrationen förenlig med

a) läggs följande text till i slutet av andra stycket i
punkt 1 :

den gemensamma marknaden skall även omfatta

"eller om de berörda företagen, sedan en koncen
tration har anmälts, gör åtaganden enligt artikel

sådana begränsningar som har direkt anknytning
till och är nödvändiga för koncentrationens ge

6.1 b, som parterna vill skall beaktas i ett beslut
enligt artikel 6.1 a ".

nomförande .",

b) ersätts punkt 3 med följande text:
När kommissionen finner att en koncentra

"3 .

tion uppfyller kriteriet i artikel 2.3 eller, i de fall
som avses i artikel 2.4, inte uppfyller kriterierna i
artikel 85.3 i fördraget, skall den fatta ett beslut
enligt vilket koncentrationen förklaras oförenlig
med den gemensamma marknaden .".
8 . I artikel 9

a) ersätts punkt 2 med följande text:
"2 .

Inom tre veckor från det att en medlemsstat

mottar en kopia av anmälan skall den underrätta
kommissionen som i sin tur skall underrätta de

berörda företagen om att
a) en koncentration hotar att skapa eller förstärka
en dominerande ställning som medför att den
effektiva konkurrensen påtagligt kommer att
hämmas på en marknad inom medlemsstaten
som uppvisar alla kännetecken på en avgränsad
marknad, eller om att

b) en koncentration påverkar konkurrensen på en
marknad inom medlemsstaten som uppvisar
alla kännetecken på en avgränsad marknad och
som inte utgör någon väsentlig del av den
gemensamma marknaden ",

b) görs följande ändringar i punkt 3:
— punkt b) ersätts med följande text:
"b) Den skall hänskjuta hela ärendet eller delar
av detta till den berörda medlemsstatens

behöriga myndigheter för att denna stats
nationella konkurrenslagstiftning skall
tillämpas ",

— följande stycke läggs till:
"I sådana fall där en medlemsstat underrättar

kommissionen om att en koncentration påver

kar konkurrensen på en avgränsad marknad på
dess territorium som inte utgör någon väsentlig
del av den gemensamma marknaden, skall
kommissionen hänskjuta hela ärendet eller de
delar av detta som har anknytning till den be
rörda marknaden, om kommissionen anser att

en sådan avgränsad marknad påverkas ",

c) ersätts punkt 10 med följande text:
" 10 .

Denna artikel kan ses över samtidigt med

de tröskelvärden som nämns i artikel 1 ".

b) skall, i början av punkt 4, orden "Den tidsfrist som
anges i punkt 3" ersättas med orden "De tidsfrister
som bestäms i punkterna 1 och 3".
10 . I artikel 18

a) skall orden "artikel 7.2 och 7.4" i punkt 1 ersättas
med "artikel 7.4",

b) skall punkt 2 ersättas med följande text:
"2. Med avvikelse från punkt 1 kan ett interimi
stiskt beslut om att medge undantag enligt artikel
7.4 preliminärt fattas utan att de berörda personer

na, företagen eller företagarsammanslutningarna
lämnas tillfälle att på förhand framföra sina syn
punkter, förutsatt att kommissionen lämnar dem

tillfälle att göra detta så snart som möjligt efter det
att den har fattat sitt beslut.".

11 . I artikel 19 kompletteras punkt 1 med följande
mening:

"Dessa handlingar skall omfatta de åtaganden som
parterna vill skall beaktas i ett beslut enligt artikel
6.1 b eller artikel 8.2".
12. I artikel 22

a) skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande text:

" 1 . Endast denna förordning är tillämplig på
koncentrationer enligt definitionen i artikel 3, och
förordningarna nr 17 ('), (EEG) nr 1017/68 (2),
(EEG) nr 4056/86 (3) och (EEG) nr 3975/87 (4) är
inte tillämpliga, utom på gemensamma företag
som inte har en gemenskapsdimension men som
har till syfte eller resultat att samordna självständi
ga företags konkurrensbeteende .",

b) ändras punkt 3 enligt följande :
"3 .

Om kommissionen på begäran av en med

lemsstat eller på gemensam begäran av flera med
lemsstater konstaterar att en koncentration enligt
definitionen i artikel 3, som saknar gemenskapsdi
mension enligt artikel 1 , skapar eller förstärker en
dominerande ställning som medför att den effekti
va konkurrensen inom den berörda medlemssta
tens eller de berörda medlemsstaternas territorier

påtagligt hämmas kan den, i den mån koncentra
tionen påverkar handeln mellan medlemsstaterna,
fatta beslut enligt artikel 8.2 andra stycket, 8.3 och
8.4.",

Nr L 180/6
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c) ersätts punkt 4 med följande text:
"4.

Artiklarna 2.1 a och 2.1 b, 5, 6, 8 och

10 — 20 är tillämpliga på en begäran som inges i

enlighet med punkt 3. Artikel 7 är tillämplig i den
utsträckning koncentrationen inte är genomförd
den dag då kommissionen underrättar parterna om
att en begäran har lämnats in .
Den tidsfrist inom vilken ett förfarande enligt arti

kel 10.1 kan inledas löper från den dag då den
ifrågavarande medlemsstatens eller de ifrågavaran
de medlemsstaternas begäran mottas. En sådan be
gäran skall göras senast en månad efter det att
koncentrationen bringas till den medlemsstats el
ler de medlemsstaters kännedom som har gjort en

gemensam anmälan, eller efter det att koncentra
tionen är genomförd. Denna tidsfrist löper från
den tidpunkt när den första av dessa händelser in
träffar.",

9. 7. 97

e) utgår punkt 6.
13 . I artikel 23

a) ersätts orden "tidsfrister enligt artikel 10" med or
den "tidsfrister enligt artiklarna 7, 9, 10 och 22 ",

b) läggs ett nytt stycke till:
"Kommissionen har rätt att fastställa förfarande

och tidsfrister för att göra åtaganden enligt
artiklarna 6.1a och 8.2 ".
Artikel 2

Denna förordning skall inte tillämpas på koncentrationer
som har varit föremål för ett avtal eller ett offentliggöran
de eller om kontroll har förvärvats enligt artikel 4.1 i för
ordning (EEG) nr 4064/89 före den 1 mars 1998 och den
skall inte under några omständigheter tillämpas på kon
centrationer för vilka ett förfarande före den 1 mars 1998

har inletts av en medlemsstats myndighet som är behörig
på konkurrensområdet.

d) orden "eller de medlemsstater" läggs till efter

Artikel 3

orden "inom territoriet i den medlemsstat" i punkt

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998 .

5,

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 30 juni 1997.

På rådets vägnar
A. NUIS

Ordförande

9. 7. 97
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Nr L 180/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1311/97
av den 8 juli 1997

om ändring för tredje gången av förordning (EG) nr 2177/96 om införande av
förebyggande destillation enligt artikel 38 i rådets förordning (EEG) nr 822/87 för
produktionsåret 1996/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

föreskrivs i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2177/96 för
leverans av vin. Av denna anledning bör datumet för leve

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

rans av vin skjutas fram till den 31 juli 1997.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av
den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen
av marknaden för vin ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 536/97 (2), särskilt artikel 38.5 i denna, och

med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

med beaktande av följande:
De administrativa myndigheterna i vissa vinodlingsom
råden har ställts inför oöverkomliga svårigheter med att
hålla de tidsfrister för godkännande av kontrakt och
destillationsdeklarationer som anges i kommissionens

förordning (EG) nr 2177/96 (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 814/97 (4). Av denna anledning bör
datumet för godkännande av kontrakt och meddelande
till kommissionen om vilka mängder vin som omfattas av
kontrakt skjutas fram till den 5 juni 1997 respektive den
15 juni 1997.
Destillerierna i vissa vinodlingsområden har ställts inför
oöverkomliga svårigheter med att hålla de tidsfrister som

Förordning (EG) nr 2177/96 skall ändras enligt följande:
1 . I artikel lb.3 skall " 16 maj 1997" ersättas med "5 juni
1997" och skall "23 maj 1997" ersättas med " 15 juni
1997".

2. I artikel 2.2 skall " 15 juni 1997" ersättas med "31 juli
1997".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(*)
H
4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

84, 27.3.1987, s.
83, 25.3.1997, s.
291 , 14.11.1996,
116, 6.5.1997, s.

1.
5.
s. 17.
21 .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1312/97
av den 8 juli 1997

om ändring av förordning (EG) nr 3582/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2073/92 om främjande av konsumtionen inom
gemenskapen och breddande av marknaderna för mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

organ som utsetts av det behöriga organet efter kommis
sionens godkännande.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Till följd av Europeiska gemenskapens senaste utvidgning,
måste bilagan med förteckningen över behöriga organ

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2073/92 av
den 30 juni 1992 om främjande av konsumtionen inom
gemenskapen och breddande av marknaderna för mjölk

enligt artikel 4.2 ändras.

och mjölkprodukter ('), särskilt artikel 4 i denna, och

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och
mjölkprodukter.

med beaktande av följande:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I artikel 4.4 b i kommissionens förordning (EG) nr
3582/93 av den 21 december 1993 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 2073/92 om

främjande av konsumtionen inom gemenskapen och
breddande av marknaderna för mjölk och mjölkpro

dukter ^), senast ändrad genom förordning (EG) nr 750/
97 (3), föreskrivs att ansökningarna om finansiering enligt
förordningen är giltiga endast om de åtföljs av en skriftlig
försäkran att sökanden på egen bekostnad kommer att låta
utföra en utvärdering på begäran av kommissionen eller
det behöriga organet.

Mot bakgrund av den erfarenhet som gjorts och för att
säkerställa att reklamåtgärderna är likvärdiga med rek
lamåtgärder för andra jordbruksprodukter, bör dessa
bestämmelser ändras. Utvärderingar bör utföras för alla
avtal om reklamåtgärder. Utvärderingarna bör räknas till
åtgärderna i programmet och bör som en följd av detta
finansieras enligt samma villkor som andra planerade

åtgärder. Utvärderingen bör genomföras av ett oberoende

Artikel 1

Förordning (EG) nr 3582/93 skall ändras på följande sätt:
1 . Artikel 4.4 b skall ersättas med följande:
"b) till den behöriga myndigheten och till kommis
sionen skicka resultaten av en utvärdering som
skall utföras av ett oberoende organ som har utsetts
av den behöriga myndigheten efter kommissionens
godkännande . Utvärderingen skall finansieras på
samma sätt som andra planerade åtgärder."
2. Bilagan skall ersättas med bilagan till denna förord
ning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den

har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

C) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 67.
(2) EGT nr L 326, 28.12.1993, s. 23.
f EGT nr L 110, 26.4.1997, s. 28.
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BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA ORGAN ENLIGT ARTIKEL 4.2

Behörigt organ

Medlemsstat

Österrike

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

Belgien

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
Danmark

EU-Di rektoratet

Kampmannsgade 3
DK- 1 780 København K
Finland

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Kluuvikatu 4A
PO BOX 232

FIN-001 71 Helsinki
Frankrike

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

Tyskland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 18 02 30

D-60083 Frankfurt am Main
Grekland

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

Irland

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

Italien

Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA)
Via Palestro 81

1-00185 Rome

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
Nederländerna

Productschap Zuivel
Sir Winston Churchilllaan 275
Postbus 5806

NL-2280 HV Rijswijk
Sverige

Jordbruksverket
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping

Nr L 180/9
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Behörigt organ

Medlemsstat

Förenade kungariket

Intervention Board

Kings House, 33 Kings Road
PO Box 69

UK-Reading RGl 3BU
Spainien

Secretaría General de Alimentación

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

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
(INGA)
Rua Camilo Castelo Branco, 45, 2?
P- 1 000 Lisboa
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1313/97
av den 8 juli 1997

om ändring av anpassningsstödet och tilläggsstödet till sockerraffinerings
industrin för regleringsåret 1997/1998

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

ecu per 100 kg vitsocker. Detta belopp är mindre än
beloppet som tillämpades regleringsåret 1996/1997. Med

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 599/96 (2), särskilt artikel 36.6 i denna, och
med beaktande av följande:
I artikel 36 i förordning (EEG) nr 1785/81 fastställs att ett
anpassningsstöd på 0,10 ecu per 100 kg socker, uttryckt
som vitsocker, skall beviljas som interventionsåtgärd för
raffinering av förmånsrårörsocker inom gemenskapen
under regleringsåren 1995/96 — 2000/01 . Enligt samma
artikel skall ett tilläggsstöd, som motsvarar anpassnings
stödet, beviljas under samma period för raffinering av
rårörsocker som producerats i de franska utomeuropeiska
departementen.
I artikel 36.4 i förordning (EEG) nr 1785/81 fastställs att
anpassningsstödet och tilläggsstödet får ändras för ett
bestämt regleringsår med hänsyn till den lagringsavgift
som fastställts för det året och föregående justeringar.
Lagringsavgiften för regleringsåret 1997/ 1998 fastställs i
kommissionens förordning (EG) nr 1208/97 (3) till 2,00

hänsyn till föregående justeringar bör därför beloppet på
dessa stöd fastställas till 2,92 ecu per 100 kg socker,
uttryckt som vitsocker, för regleringsåret 1997/ 1998;

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Beloppet för det anpassningsstöd respektive för det
tilläggsstöd som avses i artikel 36.1 och 36.3 i förordning
(EEG) nr 1785/81 skall höjas till 2,92 ecu per 100 kg
socker, uttryckt som vitsocker, för regleringsåret 1997/
1998 .

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
(2) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 43.
O EGT nr L 170, 28.6.1997, s. 34.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1314/97
av den 8 juli 1997

om öppnande av tullkvoter vid import av rörråsocker på särskilda förmåns
villkor från AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderierna under

perioden 1 juli 1997 — 28 februari 1998
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av

I de tidigare nämnda avtalen föreskrivs att de berörda
raffinaderierna skall betala ett lägsta inköpspris som
motsvarar garantipriset för råsocker, minskat med det
anpassningsstöd som fastställts för regleringsåret i fråga.
Man bör därför fastställa detta minimipris med hänsyn
tagen till de faktorer som är tillämpliga för regleringsåret
1997/98 .

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning

(EG) nr 1 599/96 (2), särskilt artiklarna 14.2 och 37.6 i
denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:

I artikel 37 i förordning (EEG) nr 1785/81 föreskrivs att,

under regleringsåren 1995/96 — 2000/01 och för att åstad
komma en lämplig försörjning till gemenskapens raffina
derier, en särskild reducerad tullsats skall tas ut för import
av rörråsocker med ursprung i de stater med vilka gemen

skapen har slutit avtal om leverans på förmånliga villkor.
För närvarande har sådana avtal, genom rådets beslut
95/284/EG f), bara slutits med å ena sidan de AVS-länder
som undertecknat protokoll 8 om AVS-socker vilket var

Artikel 1

För perioden 1 juli 1997 — 28 februari 1998 skall, inom
ramen för beslut 95/284/EG, följande tullkvoter öppnas
för import av rörråsocker för raffinering:

a) En tullkvot på 255 000 ton uttryckt som vitsocker med
ursprung i de AVS-länder som avses i detta beslut, och

b) en tullkvot på 10 000 ton uttryckt i vitsocker med
ursprung i Indien.

bifogat den fjärde AVS-EEG-konventionen, och å andra
sidan med Indien .

De kvantiteter särskilt förmånssocker som skall import

Artikel 2

1 . En särskild reducerad tull på 5,41 ecu per 100 kg
råsocker av standardkvalitet skall tillämpas vid import av

eras bestäms i enlighet med artikel 37 i förordning (EEG)
nr 1785/81 på grundval av en årlig prognos inom gemen

de kvantiteter som avses i artikel 1 .

skapen. En sådan prognos visar att det är nödvändigt att
importera råsocker och att i detta läge öppna en särskild

2.

reducerad tullkvot för regleringsåret 1997/98, såsom före

skrivs i de tidigare nämnda avtalen, i syfte att täcka
behoven hos gemenskapens raffinaderier under en del av
detta regleringsår. Prognoserna om rörråsockerproduk
tionen för regleringsåret 1997/98 finns nu tillgängliga. En

Utan

hinder

av

artikel

7

i

kommissionens

förordning (EG) nr 191 6/95 (4) skall det lägsta inköpspris
som gemenskapens raffinaderier skall betala fastställas för
den period som anges i artikel 1 till 49,68 ecu per 100 kg
råsocker av standardkvalitet.

sådan tullkvot avseende en del av regleringsåret bör i detta

skiftet öppnas. Mot bakgrund av de uppskattade maximala
raffineringsbehoven som fastställts av varje medlemsstat
och de kvantiteter som fattas enligt prognosen, bör man

föreskriva om importtillstånd för socker för raffinering för
perioden 1 juli 1997-28 februari 1998 .
(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
(2) EGT nr L 206, 16.8.1 996, s. 43.
P) EGT nr L 181 , 1.8.1995, s. 22.

Artikel 3

Följande medlemsstater skall, inom ramen för de kvoter
som fastställs i artikel 1 och på de villkor som anges i
artikel 2.1 , tillåtas importera följande kvantiteter som
saknas uttryckta som vitsocker:
(4) EGT nr L 184, 3.8.1995, s. 18 .
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a) 48 000 ton när det gäller Finland,

Nr L 180 / 13
Artikel 4

c) 205 000 ton när det gäller Portugal (fastlandet),

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

d) 0 ton när det gäller Förenade kungariket.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1997.

b) 1 2 000 ton när det gäller Frankrike (moderlandet),

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1315/97
av den 8 juli 1997

om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

HAR

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av
den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för frukt och grönsaker ('),
med beaktande av kommissionens förordning (EG)

nr 903/97 av den 21 maj 1997 om en skyddsåtgärd som
är tillämplig vid import av vitlök med ursprung i Kina (2),
särskilt artikel 1.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1859/93 (3),
ändrad genom förordning (EG) nr 1 662/94 (4), skall över

censer överstiger de ansökta kvantiteterna den 4 juli 1997
den angivna månatliga maximikvantiteten i nämnda

förordning för juli månad 1997. Det bör därför fastställas i
vilken omfattning importlicenser kan utfärdas för dessa
ansökningar. Det finns därför anledning att avslå li
censansökningar som inlämnas efter den 4 juli 1997 och
före den 5 augusti 1997.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De importlicenser som varit föremål för ansökan enligt
artikel 1 i förordning (EEG) nr 1859/93 den 4 juli 1997
för vitlök som klassificeras enligt KN-nummer
0703 20 00 med ursprung i Kina, utfärdas för en kvantitet

gången till fri omsättning i gemenskapen av vitlök som
importeras från tredje länder omfattas av uppvisandet av

motsvarande 0,16877 % av den ansökta kvantiteten, med

en importlicens.

sionen den 7 juli 1997.

Enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 903/97 begränsas
utfärdandet av importlicenser för vitlök med ursprung i
Kina, och för ansökningar som inkommer från och med
den 1 juni 1997 till och med den 31 maj 1998, till en
månatlig maximikvantitet.

För ovannämnda produkter skall ansökningar om import
licenser som inlämnas efter den 4 juli 1997 och före den
5 augusti 1997 avslås.

Med hänsyn till de kriterier som fastställs i artikel 1.2 i
nämnda förordning och till redan utfärdade importli

hänsyn tagen till de uppgifter som inkommit till kommis

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 297, 21.11.1996, s. 1 .
(2) EGT nr L 130, 22.5.1997, s. 6.

h) EGT nr L 170, 13.7.1993, s. 10.
M EGT nr L 176, 9.7.1994, s. 1 .
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Nr L 180/ 15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1316/97
av den 8 juli 1997

om fastställande för juni månad 1997 av den särskilda jordbruksomräknings
kursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring
av socker

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaderna för socker ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 1 599/96 (2),
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemen

samma jordbrukspolitiken (3),
förordning (EG) nr 1 50/95 (4),

senast ändrad genom

jordbruksomräkningskurs som gällt under lagringsmåna
den. Denna särskilda jordbruksomräkningskurs måste
fastställas varje månad för föregående månad.
Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att den
särskilda jordbruksomräkningskursen för det belopp som
skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av
socker måste fastställas för juni månad 1997 i de olika
nationella valutorna i enlighet med bilagan till denna
förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

med beaktande av kommissionens förordning (EEG)
nr 1713/93 av den 30 juni 1993 om särskilda bestäm
melser för tillämpningen av jordbruksomräkningskurserna
på sockerområdet O, senast ändrad genom förordning

(EEG) nr 59/97 (6), särskilt artikel 1.3 i denna, och
med beaktande av följande:

I artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 1713/93 föreskrivs att
det belopp som enligt artikel 8 i förordning (EEG)
nr 1785/81 skall utgå som ersättning för lagringskost
nader skall omräknas till nationell valuta med hjälp av en
särskild jordbruksomräkningskurs, vilken skall vara lika
med den tidsproportionellt beräknade genomsnittliga

Den särskilda jordbruksomräkningskurs som skall
användas för de olika nationella valutorna för omräkning
av det belopp som skall utgå som ersättning för de

lagringskostnader som avses i artikel 8 i förordning (EEG)
nr 1785/81 skall fastställas för juni månad 1997 på det
sätt som anges i bilagan .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 1997.
Den skall tillämpas från och med den 1 juni 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.

(2) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 43.
(3) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
< EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .

O EGT nr L 159, 1.7.1993, s. 94.

M EGT nr L 14, 17.1.1997, s. 25.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 8 juli 1997 om fastställande för juni månad 1997 av
den särskilda jordbruksomräkningskursen för det belopp som skall utgå som ersättning
för kostnaderna för lagring av socker
Särskilda jordbruksomräkningskurser

1 ecu =

40,4285
7,49997
1,95929
312,011
165,571
6,61023
0,759189
1 973,93
2,20397

13,7910

198,202
6,02811
8,88562
0,723694

belgiska och luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark

grekiska drakmer
spanska pesetas
franska franc

irländska pund
italienska lire

nederländska gulden
österrikiska schilling
portugisiska escudos
finska mark
svenska kronor

pund sterling
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Nr L 180/17

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1317/97
av den 8 juli 1997

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsfö

reskrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2375/96 (2), sär
skilt artikel 4.1 i denna,

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena

vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i

förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,

förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen

och

i bilagan.

Artikel 1

med beaktande av följande:
Artikel 2

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguay

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2 EGT nr L 325, 14.12.1996, s. 5.
(3) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .

b) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 8 juli 1997 om fastställande av schablonvärden vid
import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

ex 0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0808 10 71 , 0808 10 73, 0808 10 79

0808 20 47

0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

Kod för tredje land (')

Schablonvärde

vid import

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

87,1

512

70,6

524

68,4

528

71,6

800

140,9

804

96,8

999

87,5

388

70,0

512

34,0

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

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 68/96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 6).
Koden "999" betecknar "övriga ursprung".
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Nr L 180/ 19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1318/97
av den 8 juli 1997

om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen (ör import av
vissa sockerprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 599/96 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföre
skrifter för import av produkter inom sockersektorn med
undantag av melass (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 143/97 (4), särskilt andra stycket i artikel 1.2 och
artikel 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:
De representativa priserna och tilläggsbeloppen för

import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar
fastställs genom kommissionens förordning (EG)

nr 1222/97 (^

ändrad

genom

I enlighet med de regler och villkor för fastställande som

ningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning
(EG) nr 1423/95 skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 1997.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 177, 1. /.1V81 , s. 4.

b) EGT nr L 165, 24.6.1997, s. 11 .

(EG)

anges i förordning (EG) nr 1423/95 medför de uppgifter
som kommissionen har kännedom om att de belopp som
nu är i kraft bör ändras enligt bilagan till den här förord

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

(2) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 43.
O EGT nr L 141 , 24.6.1995, s. 16.

förordning

nr 1286/97 (6).

O EGT nr L 173, 1.7.1 997, s. 3.
6 EGT nr L 175, 3.7.1997, s. 18.

Nr L 180/20
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 8 juli 1997 om ändring av de representativa priser och de

tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt
KN-nummer 1702 90 99

(ecu)
KN-nummer

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 (3)

Representativt pris per
100 kg nettovikt

Tilläggsbelopp per 100 kg

av produkten i fråga

av produkten i fråga

23,43

4,58
9,82
4,39

23,43
23,43

nettovikt

23,43

9,39

27,77

11,35

27,77
27,77

6,83
6,83

0,28

0,37

(') Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 431 /68 (EGT nr L 89,
10.4.1968, s. 3), såsom den ändrats.
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 793/72 (EGT nr L 94,
21.4.1972, s. 1 .

P) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
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Nr L 180/21

RÅDETS DIREKTIV 97/40/ EG

av den 25 juni 1991
om ändring av direktiv 93/113/EG om användning och saluföring av enzymer
och mikroorganismer och preparat av dessa i djurfoder
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag ('),

terna, fatta beslut om alla ansökningar om tillstånd; det är
därför lämpligt att förlänga den tid före vilken kommis
sionen måste fatta beslut med 1 8 månader så att kommis

sionen och medlemsstaterna förfogar över den tid som är
nödvändig för att noggrant gå igenom de ansöknings
handlingar som lämnats in .

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

yttrande (3), och
med beaktande av följande:
I rådets direktiv 70/ 524/EEG av den 23 november 1970

om fodertillsatser (4) föreskrivs principerna för godkän
nande och användning av tillsatser.

Enligt rådets direktiv 93/ 113/EG av den 14 december
1993 om användning och saluföring av enzymer och

mikroorganismer och preparat av dessa i djurfoder (*) får
medlemsstaterna tillfälligt tillåta användning och salufö
ring av produkterna i fråga, under förutsättning att dessa,
på grundval av nuvarande kunskap, inte utgör någon fara

Artikel 1

I artikel 5 i direktiv 93/ 113/EG skall den 1 januari 1997
ersättas med den 1 juli 1998 .
Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter att det
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Artikel 3

för människors eller djurs hälsa.

Enligt bestämmelserna i direktiv 93/ 113/EG skall före
den 1 januari 1997 beslut fattas om de ansökningshand

lingar som medlemsstaterna har lämnat in före den 1
januari 1996 för att erhålla ett gemenskapstillstånd enligt
bestämmelserna i direktiv 70/524/ EEG .

Det stora antal ansökningshandlingar som lämnats in av

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1997.
På rådets vägnar

medlemsstaterna har gjort det omöjligt att fram till den 31

J. VAN AARTSEN

december 1996, med full kännedom om omständighe

Ordförande

(') EGT nr C 95, 24.3.1997, s. 30.

(2) EGT nr C 85, 17.3.1997, s. 176.
O EGT nr C 133, 28.4.1997, s. 26.

(4) EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1 . Direktivet senast ändrat
genom kommissionens direktiv 96/66/EG (EGT nr L 272,
25.10.1996, s. 32.)

(s) EGT nr L 334, 31.12.1993, s. 17.
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RÅDETS DIREKTIV 97/43/EURATOM

av den 30 juni 1997

om skydd (ör personers hälsa mot faror vid joniserande strålning i samband med
medicinsk bestrålning och om upphävande av direktiv 84/466/Euratom
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

5. Mot bakgrund av nya vetenskapliga rön pa stral
skyddsområdet, tillämpade på medicinsk bestrålning,
granskade Internationella strålskyddskommissionen
frågan i sina rekommendationer från 1990 och 1996.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 31 i detta,
6. Denna utveckling gör det nödvändigt att upphäva
direktiv 84/466/Euratom .

med beaktande av kommissionens förslag som utarbetats

sedan en av Vetenskapliga och tekniska kommittén
utsedd grupp avgivit sitt yttrande,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande ('),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

7. I direktiv 96/29/Euratom föreskrivs grundläggande
säkerhetsnormer för skydd för arbetstagare som utför
medicinska bestrålningar och för enskilda personer ur
befolkningen. Genom samma direktiv säkerställs att
hela tillskottet till den bestrålning som hela befolk
ningen utsätts för hålls under uppsikt.

yttrande (2), och
med beaktande av följande:

1 . Rådet har antagit direktiv om utfärdande av grundläg

gande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas

8. Hälso- och säkerhetskrav, inklusive stralskyddsaspek
ter, beträffande utformning, tillverkning och utsläp
pande på marknaden av medicintekniska produkter
behandlas i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni
1993 om medicintekniska produkter ^. Enligt artikel
1.8 i det direktivet, skall de relevanta direktiv som

och allmänhetens hälsa mot faror vid joniserande
strålning, senast ändrade genom direktiv 96/29/
Euratom (3).

antagits enligt Euratomfördraget inte påverkas av dess
bestämmelser. Det är nödvändigt att föreskriva strål
skyddskrav för den medicinska användningen av
radiologiska anläggningar från och med den dag de
tas i bruk.

2. Enligt artikel 33 i fördraget skall varje medlemsstat
utfärda de lagar och andra författningar som är
lämpliga för att säkerställa att de fastställda grundläg
gande normerna iakttas och vidta de åtgärder som
behövs i fråga om undervisning och yrkesutbildning.

9.

Bestämmelser behöver antas om skydd mot bestrål
ning av frivilliga och personer som medvetet och av
fri vilja bistår personer som genomgår medicinsk
undersökning eller behandling.

3. Den 3 september 1984 antog rådet direktiv 84/466/
Euratom om fastställande av grundläggande strål

skyddsåtgärder för personer som genomgår medicinsk
undersökning eller behandling (4).

10. Europarådets ministerkommitté antog den 6 februari
1990 rekommendation nr R(90)3 om medicinsk
forskning på människor vilken bland annat rör inrät
tande av en etisk kommitté .

4. Liksom under år 1984 utgör medicinsk bestrålning
fortfarande den största källan till bestrålning såvitt

avser icke-naturliga källor för joniserande strålning
som medborgarna i Europeiska unionen utsätts för.
Användningen av joniserande strålning har möjlig
gjort stora framsteg på många områden inom medici

11 . Detaljerade krav behövs för en riktig tillämpning av
principerna om berättigande och optimering när det
gäller bestrålning inom detta direktivs räckvidd.

nen . Verksamhet som innebär medicinsk bestrålning
måste utföras under optimala strålskyddsförhållanden .

12. Ansvaret för utförande av medicinsk bestrålning
C) EGT nr C 167, 2.6.1997.

måste fastställas.

2 EGT nr C 212, 22.7.1996, s. 32.

O EGT nr L 159, 29.6.1996, s. 1 .
(«) EGT nr L 265, 5.10.1984, s. 1 .

O EGT nr L 169, 12.7.1993, s. 1 .
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13. Lämplig utbildning av berörd personal, införande av
kvalitetssäkrings- och uppföljningsprogram samt
inspektioner av de behöriga myndigheterna är
nödvändiga för att säkerställa att medicinsk bestrål
ning sker under goda strålskyddsförhållanden.
14. Särskilda bestämmelser krävs med avseende på speci
ella verksamheter, gravida och ammande kvinnor,
frivilliga i forskningsprogram och personer som biträ
der.

Nr L 180/23

samheter, förfaranden och resultat granskas mot veder
tagna normer för goda medicinska radiologiska förfa
randen, där verksamheterna ändras när det är moti

verat och nya normer tillämpas om det är nödvändigt.

— kliniskt ansvar, ansvar för medicinsk bestrålning av
personer, vilket vilar på den medicinskt ansvarige, i
synnerhet när det gäller berättigande, optimering,
klinisk utvärdering av resultatet, samarbete med andra

specialister och personalen om praktiska aspekter när
så är lämpligt, inhämtande av information om tidigare

15. Potentiell bestrålning måste beaktas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och räckvidd
1 . Detta direktiv fyller ut direktiv 96/29/Euratom och
föreskriver allmänna principer för strålskydd för personer
i samband med den bestrålning som avses i punkterna 2
och 3 .

undersökningar vid behov,

a) Bestrålning av patienter som ett led i deras egen medi
cinska diagnos eller behandling.

b) Bestrålning av personer som ett led i yrkesbetingade

av

— behöriga myndigheter, varje myndighet som en
medlemsstat har utsett.

— diagnostiska referensnivåer, dosnivåer inom medi
cinsk radiodiagnostik eller, när det gäller radioaktiva
läkemedel, aktivitetsnivåer för typiska undersökningar
av grupper av normalstora patienter eller standard

fantomer för vitt definierade slag av utrustning. Dessa
nivåer

2. Detta direktiv skall gälla följande slag av medicinsk
bestrålning:

tillhandahållande

befintlig radiologisk information och/eller journaler
till andra medicinskt ansvariga och/eller remitterande
läkare vid behov, och när så lämpligt, information om
den fara som patienter och andra personer utsätts för
vid joniserande strålning.

förväntas

inte

överskridas

vid

standard

förfaranden om goda och normala förfaranden

används vid diagnostik och tekniskt genomförande.
— dosrestriktion: begränsning av de framtida doser för
personer från en närmare bestämd källa, begräns
ningen används på planeringsstadiet vid optimering av
strålskyddet.

hälsoundersökningar.

c) Bestrålning av personer som en del av program för
hälsoscreening.

d) Bestrålning av friska personer eller patienter som frivil
ligt deltar i medicinska eller biomedicinska forsknings
program av diagnostisk eller terapeutisk art.
e) Bestrålning av personer som ett led i rättsmedicinska
förfaranden .

3.

Detta direktiv skall också gälla bestrålning av

personer som medvetet och av fri vilja (utanför sin yrkes
utövning) hjälper till att stödja och bistå personer som
utsätts för medicinsk bestrålning.

— bestrålning, processen att utsättas för joniserande
strålning.

— hälsoscreening. förfarandet med tidig diagnostik i
utsatta befolkningsgrupper med användning av radio
logiska anläggningar.

— innehavare, varje fysisk eller juridisk person som
enligt nationell lag har det lagliga ansvaret för en viss
radiologisk anläggning.

— men för individen: skadlig inverkan som kan iakttas
kliniskt hos personer eller deras avkomlingar vilken
antingen uppkommer genast eller med fördröjd
verkan och där det i det senare fallet är sannolikt

Artikel 2
Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de
betydelser som här anges:

— klinisk uppföljning: systematisk granskning eller
översyn av medicinska radiologiska förfaranden i syfte
att förbättra kvaliteten och resultatet i patientvården
genom strukturerad översyn, varvid radiologiska verk

snarare än säkert att den kommer att uppkomma.

— inspektion: en behörig myndighets undersökning för
att kontrollera att nationella regler avseende strålskydd
vid radiologisk verksamhet, utrustning som är i bruk
eller radiologiska anläggningar följs.

— sjukhusfysiker, en expert på strålningsfysik eller strål
ningsteknik med tillämpning på bestrålning, inom
detta direktivs räckvidd, var utbildning och kompetens
är erkänd av de behöriga myndigheterna och som vid
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behov handlar eller ger rad om patientdosimetri, om
utveckling och användning av komplexa metoder och
utrustning, om optimering, kvalitetssäkring, inklusive
kvalitetskontroll samt om frågor som rör strålskydd
när det gäller bestrålning inom detta direktivs
räckvidd.
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— radiodiagnostisk avser diagnostisk nukleärmedicin in
vivo, medicinsk diagnostisk radiologi samt odontolo
gisk radiologi.

— radioterapeutisk: avser radioterapi, vari ingår nukleär
medicin i terapeutiskt syfte.

— medicinskt radiologiskt förfarande, varje förfarande
som avser medicinsk bestrålning.
Artikel 3

— rättsmedicinska förfaranden: förfaranden som
genomförs i försäkringsmässigt eller rättsligt syfte utan

Berättigande

medicinsk indikation .

— yrkesbetingade hälsoundersökningar, hälsokontroll
för arbetstagare enligt medlemsstaternas eller behöriga
myndigheters bestämmelser.

1 . Medicinsk bestrålning som avses i artikel 1 .2 skall ge
en tillräcklig nettofördel, där den totala potentiella diag
nostiska eller terapeutiska fördel den åstadkommer vägs

— patientdos: dos som gäller för patienter eller andra
personer som utsätts för medicinsk bestrålning.

in, inklusive den direkta hälsofördelen för personens hälsa
och fördelarna för samhällsnyttan räknas in och ställs mot
den men för personen som bestrålningen kan orsaka, med

— patientdosmetri: dosimetri som gäller för patienter
eller andra personer som utsätts för medicinsk bestrål
ning.

— praktiska aspekter, fysiskt utförande av all bestrålning
som avses i artikel 1.2 och alla stödåtgärder, däribland
hantering och användning av radiologisk utrustning
samt fastställande av tekniska och fysiska parametrar,
inklusive stråldoser, kalibrering och underhåll av
utrustning, beredning och administrering av radioak
tiva läkemedel samt framkallning av film.

— medicinskt ansvarig, läkare, tandläkare eller annan
person som är yrkesverksam inom sjukvården som har
behörighet att ta kliniskt ansvar för medicinsk bestrål
ning av personer i enlighet med nationella krav.
— remitterande läkare, läkare, tandläkare eller annan

person som är yrkesverksam inom sjukvården som har
behörighet att till en medicinskt ansvarig remittera
personer för medicinsk bestrålning i enlighet med
nationella krav.

— kvalitetssäkring: alla planerade och systematiska
åtgärder som är nödvändiga för att skapa tillräcklig
tilltro till att en anläggning, ett system, en komponent
eller ett förfarande fungerar tillfredsställande i enlighet
med vedertagna normer.

— kvalitetskontroll: den del av kvalitetssäkringen som
omfattar de åtgärder (planläggning, samordning,

genomförande) som är avsedda att bibehålla eller

beaktande av effektiviteten, fördelarna och riskerna med

tillgängliga alternativa metoder som har samma mål men
som innebär ingen eller mindre utsättning för joniserande
strålning.
Särskilt skall

a) — alla nya slag av verksamhet där medicinsk bestrål

ning ingår på förhand bedömas som berättigade
innan de används allmänt,

— befintliga slag av verksamhet där medicinsk bestrål
ning ingår omprövas varje gång nya viktiga bevis

framkommer om deras effektivitet och följder,
b) all medicinsk bestrålning av personer på förhand
bedömas som berättigad med beaktade av de särskilda
målen för bestrålningen och särdragen hos personen i
fråga,

Även om ett slags verksamhet som innebär medicinsk
bestrålning inte är berättigad i allmänhet, kan en
särskild individuell bestrålning av detta slag vara berät
tigad under särskilda omständigheter och skall
bedömas från fall till fall.
Den remitterande läkaren och den medicinskt ansva

rige enligt medlemsstaternas bestämmelser skall, där så
är möjligt, försöka inhämta tidigare diagnostisk infor
mation eller medicinska journaler, som har betydelse
för den planerade bestrålningen, och beakta dessa
uppgifter för att undvika onödig bestrålning.

förbättra kvaliteten. Den omfattar övervakning, utvär

dering och bibehållande på erforderlig nivå av utrust
ningens alla prestanda som kan definieras, mätas och
kontrolleras .

c) medicinsk bestrålning för biomedicinsk och medicinsk
forskning skall granskas av en etisk kommitté som
skall inrättas i överensstämmelser med nationella förfa

randen och/eller av de behöriga myndigheterna,

— radiologisk: avser radiodiagnostik, radioterapeutiska
förfaranden samt interventioneli radiologi eller annan

radiologi som används för planering och vägledning.
— radiologisk anläggning: en anläggning med radiolo
gisk utrustning.

d) särskild uppmärksamhet skall ägnas berättigandet av

sådan medicinsk bestrålning som inte medför några
direkta hälsofördelar för den person som utsätts för
bestrålning och i synnerhet sådan bestrålning som sker
på rättsmedicinska grunder.
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2. Bestrålning som avses i artikel 1.3 skall visa en till
räcklig nettofördel också när hänsyn tas till den direkta
hälsofördelen för patienten, fördelarna för personer som
avses i artikel 1.3, samt det men som bestrålningen kan

Nr L 180/25

praktiska aspekterna, kvalitetssäkring med kvalitetskon
troll och bedömning och utvärdering av patientdoser eller
administrerad aktivitet med beaktande av ekonomiska och
sociala faktorer.

vålla.

4.

3 . Bestrålning som inte kan bedömas som berättigad
bör förbjudas.

Medlemsstaterna skall säkerställa att

a) dosrestriktioner införs för bestrålning som avses i arti
kel 1.3 av sådana personer som medvetet och av fri

vilja (utanför sin yrkesverksamhet) hjälper till att stödja
och bistå patienter vid medicinsk diagnos eller be

Artikel 4

Optimering

handling när så är lämpligt,

b) lämplig vägledning införs för bestrålning som avses i
artikel 1.3,

1 . a) Alla doser som beror på medicinsk bestrålning i ra
diologiskt syfte utom de radioterapeutiska förfaran

c) i det fall då en patient genomgår behandling med eller
diagnostiseras med radionukleider, skall den medi

den som avses i artikel 1 .2 skall vara så låga som det
rimligen är möjligt med hänsyn till den önskade

cinskt ansvarige eller innehavaren av den radiologiska
anläggningen vid behov lämna patienten eller vård

diagnostiska informationen och med beaktande av

nadshavaren skriftliga instruktioner för att i så stor

ekonomiska och sociala faktorer.

utsträckning som möjligt begränsa doserna för perso
ner som är i kontakt med patienten samt lämna infor
mation om riskerna vid joniserande strålning.

b) Vid all medicinsk bestrålning av personer i radiote
rapeutiskt syfte som nämns i artikel 1.2 a skall be
strålning av målområdet planeras individuellt, med

Dessa instruktioner skall lämnas ut före utskrivning
från sjukhuset, kliniken eller någon liknande institu

beaktande av att doser för områden och vävnad

utanför målområdet skall vara så låga som det rim
ligen är möjligt med hänsyn till det avsedda radio
terapeutiska syftet med bestrålningen .
2.

tion .

Medlemsstaterna skall

Artikel 5

a) främja att diagnostiska referensnivåer införs och an
vänds vid radiodiagnostiska undersökningar, enligt arti
kel 1.2 a, 1.2 b, 1.2 c, och 1.2 e, och att vägledning
finns tillgänglig i detta syfte med beaktande av europe

iska diagnostiska referensnivåer där sådana finns,
b) vid varje biomedicinskt och medicinskt forskningspro
jekt som nämns i artikel 1.2 d säkerställa att
— de berörda personerna deltar frivilligt,
— dessa personer informeras om riskerna med bestrål
ningen,
— en dosrestriktion införs för personer som inte för
väntas få någon direkt medicinsk fördel av bestrål
ningen,

— i de fall där patienter som frivilligt genomgår expe
rimentell diagnostisk eller terapeutisk behandling
och som förväntas få diagnostisk eller terapeutisk
fördel därav, doserna för målområdet planeras indi
viduellt av den medicinskt ansvarige eller den re

Ansvar

1.

Både den remitterande läkaren och den medicinskt

ansvarige skall på det sätt som medlemsstaterna bestäm
mer på lämplig nivå delta i bedömningen av om behand
lingen är berättigad.
2.

Medlemsstaterna skall säkerställa att en medicinskt

ansvarig har det kliniska ansvaret vid all medicinsk be
strålning som avses i artikel 1.2.

3. De praktiska aspekterna av förfarandet eller del av
det får av den radiologiska anläggningens innehavare eller
den medicinskt ansvarige vid behov helt eller delvis dele
geras till en eller flera personer som är bemyndigade att
verka i detta avseende inom ett erkänt specialområde .
4.

Medlemsstaterna skall säkerställa att förfaranden in

förs som skall följas vid rättsmedicinska undersökningar.

mitterande läkaren,

c) ägna särskild uppmärksamhet åt att den dos som här
rör från rättsmedicinsk bestrålning som avses i artikel
1.2 e hålls så låg som det rimligen är möjligt.

3.

Artikel 6

Förfaranden

Optimeringsprocessen skall omfatta såväl val av

utrustning, konsekvent framställning av tillräcklig diag
nostisk information eller terapeutiska resultat som de

1 . Skriftliga protokoll skall utarbetas för varje slag av
standardiserad radiologisk verksamhet för all utrustning.

Nr L 180/26
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Medlemsstaterna skall säkerställa att rekommenda

tioner som gäller kriterier för remiss för medicinsk be
strålning, inklusive stråldoser, finns tillgängliga för remit
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-— ett aktuellt register över radiologisk utrustning för var
je radiologisk anläggning finns tillgängligt för de be
höriga myndigheterna,

terande läkare .

3 . Vid radioterapeutiska verksamheter skall arbete utfö
ras i nära samarbete med en sjukhusfysiker. Vid standardi
serade terapeutiska nukleärmedicinska verksamheter och
vid diagnostiska nukleärmedicinska verksamheter skall
sjukhusfysiker finnas tillgänglig. Vid andra radiologiska
verksamheter skall en sjukhusfysiker vid behov delta för
att ge råd om optimering inklusive patientdosimetri och
kvalitetssäkring inklusive kvalitetskontroll samt också ge
råd i strålskyddsfrågor vid medicinsk bestrålning där så

— lämpliga program för kvalitetssäkring, inbegripet åt
gärder för kvalitetskontroll och bedömning av patient
doser eller av administrerad aktivitet genomförs av in
nehavaren, och

— kontrollbesiktning genomförs före den första kliniska
användningen av utrustningen och därefter funk

tionskontroll med jämna mellanrum och efter varje
större underhållsarbete .

krävs.

4.

Kliniska uppföljningar skall utföras i överensstäm

melse med nationella förfaranden .

5. Medlemsstaterna skall säkerställa att lämpliga kon
troller genomförs på plats närhelst diagnostiska referens
nivåer konsekvent har överskridits och att rättelseåtgärder
vidtas vid behov.

Artikel 7

Utbildning
1.

Medlemsstaterna skall säkerställa att de medicinskt

ansvariga och de personer som nämns i artiklarna 5.3 och
6.3 har tillfredsställande teoretisk och praktisk utbildning
för den radiologiska verksamheten samt relevant kompe
tens när det gäller strålskydd.
Medlemsstaterna skall för detta ändamål säkerställa att

lämpliga kursplaner utarbetas och skall erkänna motsva
rande utbildnings- och examensbevis eller andra behörig
hetsbevis .

3. De behöriga myndighterna skall vidta mått och steg
för att säkerställa att innehavaren av den radiologiska an
läggningen vidtar nödvändiga åtgärder för att avhjälpa fel
och brister i utrustningen . De skall också anta särskilda

kriterier för godkännande av utrustningen för att meddela
när lämpliga förbättringsåtgärder måste vidtas och, vid be
hov, ta utrustningen ur drift.

4. Vid fluoroskopi är undersökningar utan bildförstärk
ning eller likvärdiga tekniker inte berättigade och skall
därför förbjudas.

5. Fluoroskopiska undersökningar utan anordningar för
kontroll av dosraten skall begränsas till berättigade om
ständigheter.

6. När ny röntgendiagnostisk utrustning används, skall
den, om det är genomförbart, vara försedd med en anord
ning som informerar den medicinskt ansvarige om den
mängd strålning som alstras av utrustningen under det ra
diologiska förfarandet.

2. Personer som genomgår relevanta utbildnings
program får delta i de praktiska aspekterna av förfarande
na som nämns i artikel 5.3 .

Artikel 9

3 . Medlemsstaterna skall säkerställa tillgång till vidare
utbildning efter examen och att det, särskilt vid klinisk
användning av nya metoder, anordnas utbildning om des
sa metoder och därmed sammanhängande strålskyddskrav.
4.

Medlemsstaterna skall verka för att en kurs i strål

skydd införs i den grundläggande utbildningen vid utbild
ningsställena för läkare och tandläkare.

Särskilda verksamheter

1.

Medlemsstaterna skall se till att lämplig radiologisk

utrustning, lämpliga praktiska metoder och tillhörande
utrustning används vid medicinsk bestrålning
— av barn ,

Artikel 8

Utrustning

1.

Medlemsstaterna skall vidta sådana åtgärder som de

anser nödvändiga för att undvika onödig spridning av ra
diologisk utrustning.
2.

Medlemsstaterna skall säkerställa att

— all radiologisk utrustning som är i bruk står under
noggrann tillsyn när det gäller strålskydd,

— som del i program för hälsoscreening,
— som innebär stora doser för patienten, som interven

tionell radiologi, datortomografi eller radioterapi.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas programmen för kva
litetssäkring, inbegripet åtgärder för kvalitetskontroll och
patientdoser eller bedömning av administrerad aktivitet
som nämns i artikel 8 för sådan verksamhet.

9. 7. 97
2.

I SV I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Medlemsstaterna skall säkerställa att de medicinskt

ansvariga och de personer som avses i artikel 5.3 som
utför den bestrålning som avses i den första punkten får
lämplig utbildning i den radiologiska verksamhet som
krävs enligt artikel 7.1 och 7.2.
Artikel 10

Särskilt skydd under graviditet och amning

Artikel 12

Uppskattning av stråldoser hos befolkningen
Medlemsstaterna skall säkerställa att fördelningen av indi
viduella dosuppskattningar från den i artikel 1.2 avsedda
medicinska bestrålningen bestäms för hela befolkningen
och för relevanta referensgrupper i befolkningen på sätt
som den enskilda medlemsstaten finner nödvändigt.

1 . a) Då det gäller en kvinna i fruktsam ålder, skall både

Artikel 13

den remitterande läkaren och den medicinskt an

svarige, på sätt som medlemsstaterna föreskriver, om
det är tillämpligt, ta reda på om kvinnan är gravid
eller ammar, och

b) om graviditet inte kan uteslutas skall, beroende på
slaget av medicinsk bestrålning, i synnerhet om
mag- och bäckenregionen berörs, särskild uppmärk
samhet ägnas åt bedömning av om bestrålningen är
berättigad, och i synnerhet om den är brådskande,
samt åt optimeringen av den medicinska bestrål
ningen med hänsyn till bestrålning av såväl den bli
vande modern som det ofödda barnet.

2.

Vid nukleärmedicinsk behandling av ammande

kvinnor skall, beroende på slaget av medicinsk undersök
ning eller behandling, särskild uppmärksamhet ägnas åt
bedömningen av om behandlingen är berättigad, och i
synnerhet om den är brådskande, samt åt optimeringen av
den medicinska bestrålningen med hänsyn till bestrål
ningen av såväl modern som barnet.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.1
och 10.2 kan varje åtgärd som bidrar till att öka kvinnors
medvetenhet i fråga om denna artikel, t.ex. offentliga
meddelanden på lämpliga platser, vara till hjälp.
Artikel 11

Nr L 180/27

Inspektion

Medlemsstaterna skall säkerställa ett inspektionssystem
enligt definitionen i artikel 2 som garanterar
efterlevnaden av de bestämmelser som införs i överens
stämmelse med detta direktiv.
Artikel 14

Införlivande i nationell lag
1.

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i

lagar och andra författningar som är nödvändiga för att
följa detta direktiv senast den 13 maj år 2000. De skall
genast underrätta kommissionen om detta.
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare före
skrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje med
lemsstat själv utfärda.
2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till centrala bestämmelser i lagar och andra för
fattningar som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv.

Artikel 15

Potentiell bestrålning

Upphävande

Medlemsstaterna skall säkerställa att alla rimliga åtgärder
vidtas för att nedbringa sannolikheten för och storleken
på patientdoser genom olyckshändelse eller som orsakas
oavsiktligt vid radiologisk verksamhet, med beaktande av

Direktiv 84/466/Euratom upphävs med verkan från och
med den 13 maj 2000.

ekonomiska och sociala faktorer.

Den huvudsakliga tonvikten vid förebyggande av olyckor
bör ligga på utrustningen och förfarandena inom radiote

rapin, men viss uppmärksamhet bör ges olyckor med
diagnostisk utrustning.
Arbetsinstruktioner och skriftliga protokoll som avses i ar
tikel 6.1 , kvalitetssäkringsprogram som avses i artikel 8.2
och de kriterier som avses i artikel 8.3 är av särskild bety
delse i detta hänseende .

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 30 juni 1997.
På rådets vägnar
A. NUIS

Ordförande
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 juni 1997

om ändring av kommissionens beslut 93/24/EEG och kommissionens beslut
93/244/EEG och om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom

för svin som skall transporteras till regioner i Österrike som är fria från
sjukdomen
(Text av betydelse för EES)

(97/423/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

regionförteckning som finns i bilaga I till beslut 93/244/

FATTAT DETTA BESLUT

EEG .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

Vid transport av svin inom landets gränser tillämpar de
österrikiska myndigheterna bestämmelser som är åtmin
stone likvärdiga dem som fastställs i detta beslut.

peiska gemenskapen,
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 97/ 12/EG (2), särskilt artikel 9.3
och artikel 10.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Österrike anser att en del av landet är fri från Aujeszkys

sjukdom och har i enlighet med artikel 10 i direktiv 64/
432/EEG lämnat in dokument som styrker detta till
kommissionen .

I de berörda regionerna har ett program för utrotning av
Aujeszkys sjukdom genomförts.
I kommissionens beslut 93/244/EEG (3), senast ändrat

genom beslut 97/30/EG (4), fastställs ytterligare garantier
med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall
transporteras till vissa regioner i gemenskapen där ett
utrotningsprogram har godkänts och dessa regioner anges

Dessa ytterligare garantier får inte krävas av medlemsstater
eller regioner som själva betraktas som fria från Aujeszkys
sjukdom.
I kommissionens beslut 93/24/EEG (5), senast ändrat

genom beslut 97/30/EG, fastställs ytterligare garantier
med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall
transporteras till medlemsstater eller regioner som är fria
från sjukdomen och dessa regioner anges i bilaga I.

De regioner i Österrike som är fria från sjukdomen bör
föras in i bilaga I till beslut 93/24/EEG.

De åtgärder som föreskrivs om i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärmedicinska kommit
tén .

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

i bilaga I.

Artikel 1

Programmet i Österrike anses ha varit effektivt i utrotande
av sjukdomen i Niederösterreich, norr om Donau. Det är
därför motiverat att avlägsna dessa regioner från den
(')
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

121 , 29.7.1964, s. 1977/64.
L 109, 25.4.1997, s. 1 .
L 111 , 5.5.1993, s. 21 .
L 12, 15.1.1997, s. 39.

1.

Bilaga I i beslut 93/24/EEG skall ersättas med bilaga

I i det här beslutet.

2. Bilaga I i beslut 93/244/EEG skall ersättas med
bilaga II i det här beslutet.
O EGT nr L 16, 25.1.1993, s . 18 .
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Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 1997.
Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 30 juni 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 180/29
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BILAGA I

BILAGA I

Regioner som är fria från Aujeszkys sjukdom och som inte tillåter vaccinering
Danmark:

Samtliga regioner

Förenade kungariket:

Samtliga regioner i England, Skottland och Wales

Frankrike:

Departementen Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vienne, Aude, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyré
nées-Atlantiques, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées,
Tarn, Tarn-et-Garonne

Finland:

Tyskland:

Samtliga regioner

Förbundsstaterna Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom
mern, Sachsen-Anhalt

Österrike:

Samtliga regioner

Sverige:

Samtliga regioner."

BILAGA II
"BILAGA I

Luxemburg:

Hela medlemsstaten

Tyskland:

Alla regioner utom förbundsstaterna Thuringen, Sachsen, Brandenburg, Meck
lenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt."

9 . 7. 97

9. 7. 97

iSvH

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr L 180/31

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 juni 1997
om frisläppande av det minimilager och partiellt frisläppande av det överförda

lager som hålls av sockerföretagen i Spanien för försörjning av landets sydliga
region under perioden 1 juli — 30 november 1997
(Endast den spanska texten är giltig)

(97/424/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

pa omkring 1 00 000 ton socker när det gäller försörj
ningen i denna region under övergångsperioden juli — ok
tober 1997.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av

den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 599/96 (2), särskilt artiklarna 12.3, 27.2a och 39 i
denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa denna försörjning på normala villkor
och med tanke på att frågan är brådskande bör man fri
släppa det minimilager som hålls av sockerföretagen i
Spanien, dvs. 29 000 ton . Eftersom denna åtgärd inte är
tillräcklig för att täcka nämnda konjunkturella underskott
och med beaktande av orsakerna till detta underskott bör

artikel 27.2a i förordning (EEG) nr 1785/81 tillämpas och
man bör frisläppa den nödvändiga kvantiteten av det
överförda lager som hålls av sockerföretagen i Spanien .

Förvaltningskommittén för socker har inte avgivit något
yttrande inom den tidsfrist som dess ordförande bestämt.

För att säkerställa den normala försörjningen till gemen

skapen i dess helhet eller till något av dess områden har
varje sockertillverkande företag eller sockerraffinaderi en
permanent skyldighet att hålla minimilager inom gemen

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

skapens europeiska territorier.
Artikel 1

I artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1789/81 av den 30

juni 1981 om allmänna bestämmelser för systemet med
minimilager inom sockersektorn f), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 725/97 (4), fastställs nivån på minimi
lagret till 5 % av den verkliga tillverkningen inom A
kvoten eller till 5 % av den kvantitet socker som har raffi

1 . Genom undantag från artikel 1.2 i förordning (EG)
nr 1436/96 skall, för perioden 1 juni — 30 november 1997,
de procentsatser som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr
1436/96 sänkas till 0 % för sockerföretagen i Spanien .

nerats under de tolv månader som föregår den aktuella

2.

månaden .

procentsatser som anges i artikel 1 a och b i förordning
(EEG) nr 1789/81 sänkas till 3 % för sockerföretagen i

Enligt artikel 12.1 i förordning (EEG) nr 1785/81 får
denna procentsats minskas. I artikel 4 i förordning (EEG)

Från och med den

nens förordning (EG) nr 1436/96 (*) har denna procentsats
sänkts till 3 % .

Södra Spanien har drabbats av kraftiga översvämningar
och allvarlig torka vilket förstört omkring 1 5 000 hektar
mark. Följaktligen finns det ett konjunkturelit underskott

december 1997 skall de

Spanien.

nr 1789/81 fastställs att om en normal försörjning av

socker till gemenskapen inte längre kan säkerställas får
den berörda parten helt eller delvis befrias från skyldig
heten att lagerhålla sockret i fråga. Genom kommissio

1

Artikel 2

1 . Den obligatoriska lagringsperiod som avses i artikel
27.2 andra stycket punkt a i förordning (EEG) nr 1785/81

skall löpa ut den 1 juli 1997 för sockerföretagen i Spanien
för en sammanlagd kvantitet om högst 71 000 ton socker
uttryckt i vitsocker.

2. Spanien skall fördela den kvantitet som avses i
punkt 1 mellan de sockerföretag som håller det överförda
sockret, i förhållande till de överförda kvantiteter som

(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
P) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 43.

företagen håller.

(«) EGT nr L 108, 25.4.1997, s. 13.
H EGT nr L 184, 24.7.1996, s. 27.

3.

b) EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 39.

Spanien skall omedelbart meddela kommissionen de

kvantiteter överfört socker som frisläppts per företag.

Nr L 180/32

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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