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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1484/97
av den 22 juli 1997

om stöd till befolkningspolitik och befolkningsprogram i utvecklingsländer
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 130w i detta,
med beaktande av kommissionens förslag ('),

befolkningstillväxt främja ekonomisk utveckling, men
den mycket höga befolkningstillväxten i ett antal
utvecklingsländer gör det omöjligt att täcka de därav
följande behoven och öppna möjligheter för en
hållbar utveckling, särskilt vad gäller miljön .

5. En mattligare demografisk utveckling skulle främjas
genom

i enlighet med det i artikel 1 89c i fördraget angivna förfa
randet ^), och
med beaktande av följande:

1 . De flesta utvecklingsländer möter många hinder för
en hållbar mänsklig utveckling, varav ett är den höga
befolkningstillväxten . Dessa länder har antagit natio
nella befolkningsprogram .

— en rättvisare inkomstfördelning mellan olika
samhällsgrupper,

— en ekonomisk politik som möjliggör för fattiga
kvinnor och män att utveckla en varierad försörj
ning,

— investeringar i infrastruktur, vilka är av betydelse
för människors hälsa, t.ex. rent vatten, förbättrade

avloppssystem och acceptabla bostäder,
2. Vid den internationella konferensen i Kairo 1994 om

befolkning och utveckling antogs ett åtgärdsprogram.

— en politik på hälsoområdet som förbättrar
tillgången till hälsovård för fattiga, och

3 . I sin resolution av den 11 november 1986 om befolk

ning och utveckling och den av den 18 november
1992 om familjeplanering och samarbete med utveck
lingsländerna erkände rådet det akuta behovet av att
avhjälpa efterfrågan på familjeplaneringstjänster och
underströk samtidigt behovet av att hjälpa utveck
lingsländerna att genomföra breda befolkningspro

gram, som omfattar alla de olika faktorer som ingår i
födelsekontroll .

4. Vid Europaparlamentets utfrågning den 25 november
1993 belystes det komplicerade förhållandet mellan
befolkning och utveckling. Upp till en viss gräns kan
(') EGT nr C 310, 22.11.1995, s. 13
EGT nr C 323, 29.10.1996, s . 7.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 24 maj 1996 (EGT nr C

166, 10.6.1996, s. 252), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22
november 1996 (EGT nr C 6, 9.1.1997, s. 8) och Europaparla
mentets beslut av den 13 mars 1997 ( EGT nr C 115, 14.4.1997, s .
133).

— förbättrad tillgång till och kvalitet i den allmänna
utbildningen för kvinnor och flickor.

6. Några utvecklingsländer har gått in i en demografisk
övergångsfas, som kännetecknas av en avsevärd sänk
ning av födelsetalen, vilket tyder på att en attitydför
ändring har ägt rum, vilken bidrar till att familjestor
leken sjunker. Andra utvecklingsländer har inte
kommit in i denna fas och bör därför få särskilt
bistånd .

7. Kvinnors, mäns och framför allt ungdomars individu

ella valfrihet genom fullgod tillgång till information
och tjänster i frågor som rör deras rättigheter i
samband med fortplantning är ett betydande inslag i
utveckling och framåtskridande.
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8 . Gemenskapen har sedan 1990 finansierat särskilda
åtgärder och pilotprojekt i syfte att uppnå dessa mål.
Det är nu dags för gemenskapen att öka samarbetet
på detta särskilda område i enlighet med åtgärdspro
grammet från den nämnda konferensen i Kairo.

9.

17. Åtgärder enligt denna förordning skall finansieras
med anslag från gemenskapens budget.

18 . Ett finansiellt referensbelopp i den mening som avses
i punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommis
sionens förklaring av den 6 mars 1995 har förts in i

denna förordning för den totala programtiden, utan
att budgetmyndighetens befogenheter, så som de fast
ställs i fördraget, påverkas.

Gemenskapen hävdar individers rätt att välja antal
barn och avståndet mellan födslarna och fördömer

varje kränkning av mänskliga rättigheter genom
tvångsabort, tvångssterilisering, barnamord och utstöt
ning av, övergivande av och övergrepp mot oönskade
barn som ett sätt att bromsa befolkningstillväxten .

10. Inget stöd kommer, enligt denna förordning, att ges
till stimulansåtgärder för att uppmuntra sterilisering
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19 . Administrativa bestämmelser och förfaranden måste

fastställas för samarbete på detta område .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

eller abort eller till otillbörlig testning av preventiv
metoder i utvecklingsländer.
Artikel 1

1 1 . Gemenskapen har åtagit sig att följa upp den förut
nämnda internationella konferensen i Kairo, särskilt

genom att öka sitt ekonomiska stöd till befolknings
program i utvecklingsländerna.

Gemenskapen skall inleda samarbete för att stödja befolk
ningspolitik och befolkningsprogram i utvecklingsländer.

Artikel 2

12. När samarbetsåtgärder genomförs, måste det beslut
som antogs vid den internationella konferensen i
Kairo om att abort aldrig får främjas som familjepla
neringsmetod efterlevas strikt.

13 . Mottagarländerna måste ges hjälp att införa befolk
ningsprogram, som är förenliga med en hållbar ut
veckling samt att utveckla strategier som syftar till att
ge kvinnor bestämmanderätt och uppnå jämlikhet

Åtgärder som vidtas enligt denna förordning skall huvud
sakligen inriktas på de länder som har svårast att uppfylla
de kriterier som fastställdes av den internationella befolk

nings- och utvecklingskonferensen i Kairo, på de fatti
gaste och minst utvecklade länderna och på de mest
missgynnade delarna av befolkningen i utvecklingslän
derna .

Artikel 3

mellan kvinnor och män, vilket är avgörande faktorer

för att ge kvinnor möjlighet att välja när det gäller
barnafödande, utnyttjande av familjeplanering och
kontroll över sin egen reproduktiva hälsa, genom

åtgärder inom flera olika sociala, ekonomiska och
kulturella

områden

och

särskilt

inom

nyckelområdena utbildning och hälsa.

Det bistånd som skall ges enligt denna förordning skall
komplettera och förstärka det bistånd som ges enligt
andra instrument för utvecklingssamarbete på utbild
nings- och hälsoområdet för att befolkningsfrågorna full
ständigt skall beaktas och integreras i gemenskapspro
grammen .

14. För att bli effektiva i praktiken måste sådana befolk

ningsprogram utgöra en del av en allmän politik för

Artikel 4

att bekämpa fattigdom och avvärja hoten mot miljön .
1.

1 5. Nya åtgärder av detta slag kan endast bli effektiva om
de åtföljs av en hållbar utveckling, som möjliggör för
utvecklingsländerna att harmoniskt och successivt
integreras i världsekonomin .

För verksamhet som finansieras under det samarbete

som avses i artikel 1 måste hänsyn tas till följande priori
terade mål :

— Att göra det möjligt för kvinnor, män och ungdomar
att fritt och välinformerat välja antal barn och avstånd
mellan födslarna .

16. Icke-statliga organisationer och privata aktörer kan
spela en avgörande roll för att säkerställa att politiska
program för hälsa, utbildning och familjeplanering
blir framgångsrika, särskilt bland kvinnor, som spelar
en central roll i all politik för en hållbar mänsklig
utveckling, och ungdomar.

— Att bidra till att skapa en sociokulturell, ekonomisk
och utbildningsmässig miljö som befrämjar fullständig
valfrihet inom detta område , särskilt för kvinnor och

ungdomar, i synnerhet genom att fördöma och utrota
alla former av sexuellt våld, stympning och övergrepp,
vilka kränker deras värdighet och hälsa.
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— Att bidra till att utveckla eller reformera hälsovardssy
stemen för att förbättra tillgängligheten till och kvali
teten på reproduktiv hälsovård för kvinnor och män
inklusive ungdomar, och därigenom i hög grad
minska hälsoriskerna för kvinnor och barn .

Nr L 202/3

myndigheter för att undvika program av tvångskaraktär
eller program som är diskriminerande eller kränker
grundläggande mänskliga rättigheter, Hänsyn skall tas till

de berörda befolkningsgruppernas ekonomiska, sociala
och kulturella bakgrund och universella mänskliga rättig
heter respekteras.

2. Gemenskapsstöd får beviljas till projekt
omfattar verksamhet på följande områden :

som

— Stöd till inrättande av, utveckling av och ökad
tillgänglighet till tjänster som rör reproduktiv hälso
vård som ett led i en politik och i program som
genomförs av regeringar, internationella organ, icke
statliga organisationer och privata aktörer, med
särskild inriktning på sådana grupper för vilka frågan
är särskilt angelägen, som t.ex. ungdomar, gravida
kvinnor och andra grupper som bestäms lokalt.

— Hjälp med utformningen, tillämpningen eller finansi
eringen av politik som bidrar till en bättre reproduktiv
hälsa hos kvinnor och flickor.

— Förbättring av reproduktiv hälsovård, omfattande
säkrare graviditeter, perinatal vård, familjeplanering,
förebyggande och behandling av sexuellt överförda
sjukdomar, inklusive aids, när det gäller infrastruktur,
utrustning, leveranser, utbildning eller forskning.
— Stöd till informations-, utbildnings- och upplysnings
kampanjer i syfte att främja en bättre reproduktiv
hälsa och en förståelse för befolkningsfrågor, bl.a. de
omfattande sociala fördelar som en snabbare demogra
fisk övergång innebär.

Särskilt kvinnor skall uppmuntras att delta i utformning,
planering, genomförande och utvärdering av alla befolk
ningpsrojekt och program .

Artikel 7

1 . De medel som skall användas under de åtgärder som
utförs enligt artikel 2 skall omfatta studier, tekniskt
bistånd, utbildning eller andra tjänster, leveranser och
arbeten samt revision och utvärderings- och övervaknings
uppdrag.
2. Beroende pa behoven i samband med de ifrågava
rande åtgärderna kan gemenskapens finansiering täcka
både kapitalinvesteringar, bortsett från köp av fast egen
dom, och driftskostnader i utländsk eller lokal valuta . Med

undantag för utbildningsprogram kan driftskostnaderna
emellertid normalt endast täckas under inledningsskedet
och med successiv nedtrappning.

— Familjeplaneringspolitik och familjeplaneringstjänster,
inbegripet information om säkra och effektiva
metoder för familjeplanering.

3 . Ett ekonomiskt bidrag från de parter som anges i
artikel 5 skall sökas för varje samarbetsprojekt. Bidrag
skall begäras från dem inom gränserna för de berörda
parternas möjligheter och beroende på ifrågavarande

— Utveckling av strukturer på gräsrotsnivå, frivilligsek
torn, lokala icke-statliga organisationer och syd-syd
samarbete för genomförande av program, utbyte av

åtgärds art.

erfarenhet och stöd till nätverk för samarbete mellan

parter.

Artikel 5

De samarbetsparter som är berättigade till ekonomiskt
stöd enligt denna förordning är regionala och internatio
nella organisationer, icke-statliga organisationer med sin

bas på lokalnivå och på medlemsstatsnivå, nationella,
regionala och lokala förvaltningsavdelningar och förvalt
ningsbyråer, gräsrotsorganisationer inklusive kvinnoorga
nisationer, institut och offentliga och privata aktörer.

Artikel 6

Samarbetssinitiativen skall genomföras på grundval av
dialog med berörda nationella, regionala och lokala

4. Ett ekonomiskt bidrag från de lokala parterna,
särskilt när det gäller driftskostnaderna, skall sökas med
prioritet när det gäller projekt som är avsedda för att sätta
igång långsiktig verksamhet, för att säkerställa genomför
barheten hos sådana projekt när gemenskapens finansie
ring upphör.
5. Möjligheterna till samfinansiering med andra
bidragsgivare kan eftersträvas, särskilt med medlemssta
terna .

6. Kommissionen skall säkerställa att gemenskapska
raktären hos det bistånd som ges enligt denna förordning
kommer till uttryck.

7. För att förverkliga fördragets mål om konsekvens
och komplementaritet och i syfte att garantera optimal
effektivitet för alla ifrågavarande åtgärder, får kommis
sionen vidta alla nödvändiga samordningsåtgärder, särskilt
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a) införande av ett system för systematiskt utbyte och
analys av information om de finansierade åtgärderna

30 . 7. 97

— erfarenheter av åtgärder av samma slag.

och de åtgärder som gemenskapen och medlemssta
terna avser att finansiera,

b) samordning på den plats där åtgärderna genomförs
genom regelbundna möten och informationsutbyte
mellan

företrädare

för

kommissionen

och

för

3 . Beslut som avser anslag på mer än 2 miljoner ecu
för enskilda åtgärder, som finansieras enligt denna förord
ning, och andra förändringar som innebär en ökning på
mer än 20 % av det belopp som ursprungligen godkändes
för åtgärden, skall antas enligt det förfarande som fastställs
i artikel 1 1 .

medlemsstaterna i mottagarlandet.

För att uppnå största möjliga effekt totalt och natio

Kommissionen skall kortfattat informera den kommitté

nellt skall kommissionen tillsammans med medlemssta

som avses i artikel 1 1 om de finansieringsbeslut som den
har för avsikt att fatta i fråga om projekt och program,
vilkas värde understiger 2 miljoner ecu . Denna informa
tion skall göras tillgänglig senast en vecka innan beslutet

8.

terna ta alla nödvändiga initiativ för att säkerställa god
samordning och nära samarbete med mottagarländerna
och bidragsgivarna och andra inblandade internationella

organ, särskilt dem inom FN-systemet, och i synnerhet

fattas .

Förenta nationernas befolkningsfond.
4.

Kommissionen skall bemyndigas att, utan att dessfö

rinnan höra den kommitté som avses i artikel

11 ,

godkänna de ytterligare åtaganden som kan behövas för

Artikel 8

att täcka sådana överskridanden som kan förutses eller

Ekonomiskt stöd enligt denna förordning skall lämnas
som gåvobistånd.

som har konstaterats i samband med dessa åtgärder, om
överskridandet eller det ytterligare behovet understiger

eller uppgår till 20 % av det ursprungliga åtagande som
fastställs genom finansieringsbeslutet.

Artikel 9

5.

I alla överenskommelser eller avtal om finansiering,

som ingås enligt denna förordning, skall föreskrivas att
Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av

detta program för tiden 1998-2002 skall uppgå till 35
miljoner ecu .

kommissionen och revisionsrätten kan utföra kontroller

på plats i enlighet med de sedvanliga förfaranden som
kommissionen fastställer inom ramen för gällande
bestämmelser, särskilt bestämmelserna i den förordning
som hänvisas till i punkt 1 .

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten
inom ramen för budgetplanen .

6. När åtgärderna omfattas av finansieringsöverens
kommelser mellan gemenskapen och mottagarlandet,
skall i dessa överenskommelser föreskrivas att betalning av
skatter, tullar och andra avgifter inte skall erläggas av
gemenskapen .

Artikel 10

1.

Kommissionen

skall

ansvara

för

bedömning,

godkännande och förvaltning av de åtgärder som omfattas
randen och andra förfaranden, särskilt dem som fastställs i

7. Deltagande i anbudsförfaranden och tilldelning av
kontrakt skall vara öppna på lika villkor för alla fysiska
och juridiska personer i medlemsstaterna och i mottagar

budgetförordningen av den 21 december 1977 (') för

landet. Det kan utsträckas till andra utvecklingsländer.

av denna förordning i enlighet med gällande budgetförfa
Europeiska gemenskapernas allmänna budget.
2.

Bedömningen av projekt och program skall beakta

följande faktorer

— åtgärdernas effektivitet och genomförbarhet,

8.

Leveranser

skall

härröra

från

medlemsstaterna,

mottagarlandet eller andra utvecklingsländer. Om omstän
digheterna motiverar det kan leveranser i undantagsfall
härröra från annat håll .

— kultur-, samhälls-, köns- och miljöaspekter,

9.

— vilken institutionell utveckling som krävs för att
uppnå projektmålen,

— sträva efter kostnadseffektivitet och hållbara effekter i

(!) EGT nr L 356, 31.12.1977, s . 1 . Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2335/95 (EGT nr L 240, 7.10.1995,

— klart ange och övervaka mål och lämna uppgift om

s . 12).

Särskild uppmärksamhet skall ägnas at att

samband med att projektet utformas,

resultaten för alla projekt.
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Artikel 11

1 . Kommissionen skall biträdas av en geografiskt fast
ställd kommitté för utveckling.

2. Kommissionens
företrädare
skall
förelägga
kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra
sig över förslaget inom den tid som ordföranden
bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är.
Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt
artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som
rådet skall fatta på förslag av kommissionen . Medlemssta
ternas företrädares röster i kommittén skall vägas enligt

Nr L 202/ 5

aret samt en utvärdering av hur denna förordning har
genomförts under den perioden .

Sammanfattningen skall i synnerhet innehålla upplys
ningar om dem, med vilka kontrakt har slutits.

2. Kommissionen skall regelbundet utvärdera de
åtgärder som gemenskapen finansierar för att fastställa om
de mål som ställdes upp för dessa åtgärder har uppnåtts
och för att ange riktlinjer för att förbättra framtida åtgär
ders

effektivitet.

Kommissionen

skall

överlämna

en

sammanfattning av de utvärderingar som har gjorts till

bestämmelserna i samma artikel . Ordföranden får inte

den kommitté som avses i artikel 11 , vilka denna vid

rösta .

behov skall kunna granska. Utvärderingsrapporterna skall
göras tillgängliga för de medlemsstater som efterfrågar

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är för
enligt med kommitténs yttrande .

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande,
eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan
dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas.
Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.
Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader
från det att förslaget mottagits, skall kommissionen
besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas .

3 . En gång om året skall utbyte av åsikter äga rum på
grundval av en framställning från kommissionens företrä
dare om de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall
vidtas under det kommande året inom ramen för ett

gemensamt möte mellan de kommittéer som avses i
punkt 1 .
Artikel 12

1 . Efter varje budgetår skall kommissionen överlämna
en rapport till Europaparlamentet och rådet med en
sammanfattning av de åtgärder som har finansierats under

dem .

3.
Kommissionen skall senast en månad efter det att
den har fattat sitt beslut informera medlemsstaterna om

godkända åtgärder och projekt med angivande av kostnad,
art, mottagarland och parter.
Artikel 13

1 . Denna förordning träder i kraft den tredje dagen
efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemen
skapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas till och med den 31 december 2002.

2. Tre år efter att denna förordning har trätt i kraft
skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet
överlämna en samlad utvärdering av de åtgärder som har
finansierats av gemenskapen inom ramen för denna
förordning, vilken utvärdering får innehålla förslag om
denna förordnings framtid och, vid behov, förslag till
förändring eller förlängning av den .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 juli 1997.

På rådets vägnar
J. POOS

Ordförande

Nr L 202/6
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1485/97
av den 29 juli 1997
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningarna om importlicens för
vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juli 1997 inom ramen för
förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251 /96 kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1474/95 (') om öppnande och förvaltning av tulltaxor för

ägg och äggalbumin, senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1242/97 (2), särskilt artikel 5.5 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1251 /96 av den 28 juni 1996 om öppnande och förvalt

ning av tulltaxor om fjäderfäkött (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1211 /97 (4) särskilt artikel 5.5 i denna,
och

med beaktande av följande :

De ansökningar om importlicens som lämnats in för det
tredje kvartalet 1997 underskrider eller är lika med de
tillgängliga kvantiteterna för vissa produkter varför dessa
kan godkännas i sin helhet, medan de för andra produkter
överskrider de tillgängliga kvantiteterna och därför bör

nedsättas med en fastställd procentsats för att säkerställa
en rättvis fördelning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . De ansökningar som importlicens för perioden 1
juli — 30 september 1997 som ges in i enlighet med
förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251 /96
skall behandlas på det sätt som avses i bilaga.

2. Under de första tio dagarna av perioden 1 oktober
till 31 december 1997 får ansökningar lämnas in i
enlighet med förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr
1251 /96 för importlicenser som uppgår till den totala
kvantitet som anges i bilaga II .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

145,
173,
161 ,
170,

29.6.1995 , s. 19 .
1.7.1997, s . 77.
29.6.1996, s . 136.
27.6.1997, s. 40 .
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Nr L 202/7

BILAGA I

Grupp

Andel beviljade ansökningar om
importlicens som inlämnats
under perioden
1 juli — 30 september 1997 (i procent)

El

_

E2

64,23

E3

100,00

Pl
P2

5,46

P3

4,49

P4

7,41

BILAGA LL

(ton )

Grupp

Total disponibel kvantitet
för perioden
1 oktober — 31 december 1997

El

48 090,50

E2

1 615,75

E3

4 527,94

Pl

1 240,00

P2

400,00

P3

88,00

P4

100,00

Nr L 202/ 8
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1486/97
av den 29 juli 1997
om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juli 1997
om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som
fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien, kan godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Artikel 1

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr

1 . Ansökningar om importlicenser för perioden 1
juli — 30 september 1997 som har lämnats in i enlighet
med förordning (EG) nr 571 /97 skall godkännas i enlighet
med bilagan I.

571 /97 av den 26 mars 1997 om närmare bestämmelser

för tillämpningen inom grisköttssektorn av det interim
avtal som ingåtts mellan gemenskapen och Slovenien ('),
särskilt artikel 4.4 i denna, och

med beaktande av följande :

De ansökningar om importlicens som lämnats in för det
tredje kvartalet 1997 gäller kvantiteter som är mindre än
de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i
sin helhet .

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period .

Det är lämpligt att uppmärksamma aktörerna på att licen
serna endast kan användas för produkter som uppfyller
samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i
gemenskapen .
Denna förordning är till alla delar bindande

2. Under de första tio dagarna under perioden 1 okto
ber — 31 december 1997 kan ansökningar om importli
cens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga II i
denna förordning, i enlighet med bestämmelserna i
förordning (EG) nr 571 /97.
3 . Licenser får endast användas för de produkter som
uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbe
stämmelser i gemenskapen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 1997 .

direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997 .
Pa kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 85, 27.3.1997, s . 56.
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BILAGA I

Grupp

Andel beviljade ansökningar om
importlicens som inlämnats
under perioden
1 juli — 30 september 1997 (i procent)

23

100,00

24

100,00

BILAGA II

(ton)

Grupp nr

Total disponibel kvantitet
för perioden
1 oktober — 31 december 1997

23

50,0

24

100,0

Nr L 202/ 10
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1487/97

av den 29 juli 1997
om fastställande av den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 1997 för
vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen
mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2305/95 av den 29 september 1995 om närmare bestäm
melser för tillämpningen inom grisköttssektorn av de
frihandelsavtal som ingåtts mellan gemenskapen och Lett
land, Litauen och Estland ('), senast ändrad genom förord

ning (EG) nr 691 /97 (2), särskilt artikel 4.4 i denna, och

1997 lägga de kvantiteter som förts över fran perioden
mellan den 1 juli 1997 och den 30 september 1997.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Den disponibla kvantiteten för perioden från och med
den 1 oktober till och med den 31 december 1997 i kraft

av förordning (EG) nr 2305/95 finns angiven i bilagan .

med beaktande av följande :

För att säkerställa fördelningen av de disponibla kvantite
terna är det lämpligt att till de disponibla kvantiteterna
för perioden mellan den 1 oktober och den 31 december

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 233, 30.9.1995, s. 45.
2 EGT nr L 102, 19.4.1997, s . 12.
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BILAGA

(ton)

Grupp nr

Total tillgänglig kvantitet
för perioden
1 oktober — 31 december 1997

18

550

19

550

20

110

21

550

22

275

Nr L 202/ 12
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1488 /97

av den 29 juli 1997

om ändring av till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion
av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livs
medel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av
den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruks
produkter och uppgifter därom på jordbruksprodukter

dessa önskemal visade att diammoniumfosfat och vissa

pyretroider uppfyller villkoren i artikel 7.1 i den förord
ningen, eftersom dessa produkter godkänns endast när de
skall användas i fällor, samt för hydrolyserade proteiner
när de skall användas i fällor eller i enlighet med
godkända användningsmetoder tillsammans med andra
växtskyddsmedel som ingår i bilaga II, del B till förord
ning (EEG) nr 2092/91 .

I enlighet ed artikel 7.1a i förordning (EEG) nr 2092/91

Komposterat hushallsavfall, kalk fran sockerindustrin,
extrakt från Nicotiana tabaccum, kopparföreningar,
mineraloljor, metaldehydfällor och pyretroidfällor bör
läggas till under en begränsad period på fem år, i avvaktan
på resultaten från ytterligare undersökning som skall
ytterligare förfina villkoren eller eventuellt ersätta dessa
produkter med andra alternativa lösningar. Denna
förnyade undersökning bör påbörjas så fort som möjligt
på grundval av ytterligare uppgifter som lämnas in av de

skall de villkor som föreskrivs i artikel 7.1 i den förord

medlemsstater som är intresserade av att behålla dessa

ningen inte gälla för produkter, som innan förordningen
antogs allmänt användes inom ekologisk odling i enlighet

produkter.

och livsmedel ('), senast ändrad genom kommissionens

förordning (EG) nr 418 /96 (2), särskilt artikel 13 i denna,
och

med beaktande av följande:

med de rekommendationer för ekologisk odling som
tillämpades i gemenskapen .
Ett antal medlemsstater har till kommissionen överlämnat

de tillämpliga uppgifterna om de produkter som före den

24 juni 1991 allmänt användes vid ekologisk odling på
deras territorium och som inte ingår i bilaga II till förord

ning (EEG) nr 2092/91 . De har också meddelat att dessa
produkter fortfarande får användas i det traditionella jord
bruket i de berörda medlemsstaterna. Efter genomgången
av medlemsstaternas önskemål visade det sig vara lämplig

att nu lägga till produkten "leror" bland jordförbättrarna
och följande produkter bland växtskyddsmedlen : azadirak
tin , bivax, vissa kopparförenligar, etylen , gelatin, kalialun ,

Restriktiva användningsvillkor och/eller krav pa inne
hållet behöver upprättas för vissa gödselmedel och för alla
växtskyddsmedel . Särskilt för kopparförenligar och extrakt
av Nicotiana tabaccum bör ytterligare restriktioner för
användningsvillkoren för vissa grödor och/eller skadegö
rare utforskas så snart som möjligt och inte senare än den
30 juni 1999 .

Det har framgatt att vissa växtskyddsmedel i bilaga II, del
B till förordning (EEG) nr 2092/91 inte används och
därför skulle kunna utgå ur den bilagan .

svavelkalk, lecitin , extrakt från Nicotiana tabaccum,

preparat av mikroorganismer, mineraloljor, kaliumper
mangat och kvatssand.
I samband med detta behöver även vissa produkter

(komposterat hushållsavfall, kalk från sockerindustrin),
vilka traditionellt används i Österrike, Finland och Sverige
läggas till .

Några medlemsstater har begärt att vissa produkter skall
läggas till i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 och
att mer restriktiva användningsvillkor skall införas för
vissa produkter som inte kommer från jordbruket och
som redan är upptagna i den bilagan . Efter en undersök
ning av önskemålen visade det sig att dessa uppfyller
kraven i artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 och i
artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 207/93 (3),
ändrad genom förordning (EG) nr 345/97 (4).

Några medlemsstater har dessutom begärt att vissa andra
gödselmedel, växtskyddsprodukter och andra produkter
En övergångsperiod bör tillatas för att avveckla lagren av

som används inom jordbruket skall upptas i bilaga II till
förordning (EEG) nr 2092/91 för att dessa produkter skall
kunna användas vid ekologisk odling. En undersökning av

produkter som utgår ur bilagorna eller som underkastas
strängare villkor.

C ) EGT nr L 198 , 22.7.1991 , s . 1 .

O EGT nr L 25, 2.2.1993, s. 5.

2 EGT nr L 59, 8.3.1996, s . 10 .

4 EGT nr L 58 , 27.2.1997, s . 38 .
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Förordning (EEG) nr 2092/91 bör ändras i enlighet
härmed .

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från den kommittén som anges i artikel 14
i förordning (EEG) nr 2092/91 .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och VI till förordning (EEG) nr 2092/91 skall
ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen .

Nr L 202/ 13

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

De produkter som förtecknas i del B i bilaga II och
delarna B och C i bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/
91 , fram till dess att den här förordningen träder i kraft,
kan även fortsättningsvis användas på samma villkor som
tidigare tillämpats tills de befintliga lagren har tömts,
dock längst till och med den 31 mars 1998 .
De produkter som anges i bilagorna II och VI till förord
ning (EEG) nr 2092/91 för vilka strängare villkor gäller
genom den här förordningens ikraftträdande, kan även
fortsättningsvis användas på samma villkor som tidigare
tillämpats tills de befintliga lagren har tömts, dock längst
t.o.m . den 31 mars 1998 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 202/ 14
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BILAGA

1 . Bilaga II, del A till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:
a) Titeln skall ersättas med följande:

"Gödselmedel och markberedningsmedel".
b) Följande skall införas i rubriken till bilagan under titel:
"Allmänna villkor för alla produkter:
— används enligt bestämmelserna i bilaga I,

— används endast enligt bestämmelserna i den lagstiftning om gödselmedel som är tillämplig inom
varje medelmsstat."

c) Följande produkt skall införas efter "Flytande exkrement från djur":
Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor för användning

Namn

"Komposterat hushållsavfall

Kompost av källsorterat hushållsavfall

Endast vegetabilisk och animalisk avfall .

Producerat i ett slutet och kontrollerat insamlingssystem
som godtagits av medlemsstaten .

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrsubstans : kad
mium : 0,7, koppar 70, nickel 25, bly 45, zink 200,
kvicksilver 0,4, krom (totalt) 70, krom (VI) 0 (*)
Endast under en period som löper ut den 31 mars 2002
Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontroll
myndigheten
(*) Detektionsgräns".

d) Följande produkt skall införas efter "Torv":
Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor för användning

Namn

"Leror (perlit, vermikulit m.fl.)"

e) Följande skall läggas till i kolumnen "beskrivning; krav pa sammansättning; villkor för användning"
för nedan nämnda produkter:
Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor för användning

Namn

Högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg torrsubstans: 0 (*)

" Päls

(") Detektionsgräns".

f) Livsmedlen "alger och därav beredda produkter" och deras "beskrivning; krav på sammansättning; vill
kor för användning" skall ersättas med följande:
Namn

"Alger och därav beredda produkter

Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor för användning

När dessa har erhållits direkt genom
i) fysiska processer, däribland torkning, infrysning och
malning,

ii) extraktion med vatten eller sur och/eller alkalisk
lösning,
iii) jäsning.
Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontroll
myndigheten ."
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g) Följande produkter skall läggas till efter "Kalciumsulfat (gips)":
Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor för användning

Namn

" Kalk

från

sockerframställning

Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontroll
myndigheten

I

Endast under en period som löper ut den 31 mars 2002"

2. Bilaga II, del B till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med följande:
" B. VÄXTSKYDDSMEDEL

Allmänna villkor som gäller från alla produkter som består av eller innehåller de nedan nämnda verk
samma ämnena

— används endast enligt kraven i bilaga I ,

— endast i enlighet med de särskilda bestämmelserna i lagstiftningen om växtskyddsmedel som gäller i
den medlemsstat där produkten används (om så är relevant (*))

I. Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung
Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor för användning

Namn

Azadiraktin ,

från

Azadirachta

indica (Nimträd)

Insektsmedel . Får endast användas

på moderplantor vid produktion av utsäde och på för
äldraplantor vid produktion av andra vegetativa odlings
material, samt på prydnadsväxter

Q B ivax

Sårbalsam

Gelatin

Insektsmedel

f) Hydroliserade proteiner

Lockämne

Endast för användning i enlighet med godkända an
vändningsmetoder tillsammans med andra lämpliga
produkter i del B i denna bilaga II
Lecitin

Medel mot svamp

Extrakt (vattenlösning) från Nicotiana

Insektsmedel .

taba eu m

Endast mot bladlöss i subtropiska fruktträd (t.ex. apelsi
ner, citroner) och tropiska grödor (t.ex. bananer)
Används endast i början av växtperioden .

Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontroll
myndigheten.
Endast under en period som löper ut den 31 mars 2002

Vegetabiliska oljor (t.ex. olja av mynta,
tall och kummin)

Medel mot insekter, kvalster och svamp, groddhämmare

Pyretriner från Chrysanthemum cinera
riaefolium

Insektsmedel

Kvassia från Quassia amara

Insektsmedel, medel för avskräckning

Rotenon från Derris spp, Loncho
carpus spp och Therphrosia spp

Insektsmedel

Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontroll
myndigheten

(*) I vissa medlemsstater betraktas inte de produkter som är markerade med * som växtskyddsprodukter och är där
med inte underkastade bestämmelserna i lagstiftningen om växtskydd.
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II. Mikroorganismer som används vid biologisk bekämpning av skadedjur
Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor for användning

Namn

Mikroorganismer (bakterier, virus och
svamp etc.) t.ex. Bacillus thuringensis,

Endast produkter, inte genetiskt modifierade i enlighet
med rådets direktiv 90/220/EEG (')

Granulosis virus etc.

(') EGT nr L 117, 8.5.1990, s. 15.

III. Ämnen som får användas endast i fällor och/eller dispenserer
Generella villkor är följande:

— Fällorna och/eller dispensererna måste förhindra att ämnena tränger ut i den omgivande miljön
och förhindra att ämnena kommer i kontakt med den grödor som odlas.
— Efter det att de har använts måste fällorna samlas in och förvaras säkert.

Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor för användning

Namn

(*) Diammoniumfosfat

Lockämne

som endast används i fällor

Metaldehyd

Medel mot sniglar
Endast i fällor innehållande avskräckande medel mot

högre djurarter

Endast under en period som löper ut den 31 mars 2002
Insektsmedel, lockämne

Feromoner

Endast i fällor och dispenserer

Pyretroider (endast

deltametrin

eller

Insektsmedel

lambdacyhalotrin)
som endast används i fällor med särsilda lockämnen

Endast mot Batrocera oleae och Ceratitis capitata
wied

Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontroll
myndigheten

Endast under en period som löper ut den 31 mars 2002
f) I vissa medlemsstater betraktas inte de produkter som är markerade med * som växtskyddsprodukter och är där
med inte underkastade bestämmelserna i lagstiftningen om växtskydd .

IV. Andra ämnen som traditionellt anävnds i ekologiskt jordbruk
Namn

Koppar i form av kopparhydroxid,
kopparoxiklorid, (tribasisk) kopparsulfat,
oxid av kopparföreningar

Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor för användning

Medel mot svamp

Endast under en period som löper ut den 31 mars 2002
Behovet konstaterat av kontrollorganet eller av kontroll
myndigheten
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Beskrivning; krav på sammansättning;
villkor för användning

Namn

(*) Etylen

För eftermognad av bananer

Kaliumsalt (såpa) av fettsyror

Insektsmedel

(*) Kalialun (Kalinit)

För att motverka mognad av bananer

Svavelkalk

(Kalcium

Nr L 202/ 17

polysulfid)

Medel mot svamp, insekter, och kvalster
Endast för behandling av fruktträd, olivträd och vin un
der vintern

Paraffinolja

Medel mot insekter och kvalster

Mineraloljor

Medel mot insekter och svamp
Endast i fruktträd och vin, olivträd och tropiska gröder
(t.ex. bananer)
Endast under en period som löper ut den 31 mars 2002
Behovet konstaterat av kontrollorganet eller av kontroll
myndigheten

Kaliumpermanganat

Medel mot svamp och bakterier.
Endast i fruktträd, olivträd och vin

(") Kvartssand

Medel för avskräckning

Svavel

Medel mot svamp och kvalster, medel för avskräckning

(*) I vissa medlemsstater betraktas inte de produkter som är markerade med * som växtskyddsprodukter och är där
med inte underkastade bestämmelserna i lagstiftningen om växtskydd ."

3. Bilaga VI till förordning nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:
a) Del A, avsnitt A.5 (mineraler — inklusive spårämnen — och vitaminer) skall ersättas med följande:
"A.5 Mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och andra kväveföreningar
Mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och andra kväveföreningar är tillåtna endast
om det är särskilt föreskrivet att det/de skall användas i livsmedlen i fråga."
b) Del B skall ändras på följande sätt:
i) De särskilda villkoren för natriumhydroxid skall ersättas med följande:
"— Sockerframställning
— oljeframställning från raps (Brassica spp), endast under en period som löper ut den 31 mars
2002";

ii) Följande produkter skall införas efter "Natriumkarbonat":
Namn

"Citronsyra

Särskilda villkor

oljeproduktion och stärkelsehydrolys"

c) I del C skall följande produkt utgå i underavsnitt C.2.3: "Citronsaft".
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1489/97
av den 29 juli 1997

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2847/93 vad beträffar satellitbaserade kontrollsystem för fartyg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

den 12 oktober 19932 om införande av ett kontrollsystem

I denna förordning fastställs närmare bestämmelser för
hur medlemsstaterna skall upprätta och driva de satellit
baserade kontrollsystem för fartyg som föreskrivs i artikel
3 i förordning (EEG) nr 2847/93 .

för den gemensamma fiskeripolitiken ('), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 686/97 (2), särskilt artikel 3.10 i

Artikel 2

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av

denna, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att upprätta förteckningar över fiske

fartyg på vilka kontrollsystemet för fartyg tillämpas
liksom förteckningar över fartyg som undantas från
kontrollsystemet.

Det är nödvändigt att fastställa driftskapaciteten hos, såväl
som de specifika uppgifter som skall överföras av, de
satellitföljare som installerats ombord på vissa av gemen

1 . Varje medlemsstat skall senast den 31 december
1997 upprätta en förteckning över de fiskefartyg som för
dess flagg, är registrerade i gemenskapen och på vilka
kontrollsystemet tillämpas i enlighet med artikel 3.1 i
förordning (EEG) nr 2847/93 samt en förteckning över de
fartyg som hör till kategorierna i artikel 3.1 i den förord
ningen och som undantas från kontrollsystemet i enlighet
med artikel 3.3 i den förordningen och översända dem till
kommissionen och till övriga medlemsstater om dessa så
begär.

och en kustmedlemsstats centrum för fiskekontroll vad

2. Varje medlemsstat skall senast den 30 juni 1999
upprätta en förteckning över de fiskefartyg som för dess
flagg, är registrerade i gemenskapen och på vilka kontroll
systemet tillämpas i enlighet med artikel 3.2 i förordning
(EEG) nr 2847/93, samt en förteckning över de fiskefartyg
som hör till kategorierna i artikel 3.2 i den förordningen

beträffar fiskefartyg som fiskar i farvatten som lyder under
en kustmedlemsstats överhöghet eller jurisdiktion .

som och undantas från kontrollsystemet i enlighet med
artikel 3.3 i den förordningen och översända dem till

skapens fiskefartyg.

Samordning bör säkerställas mellan en flaggmedlemsstats

Det är nödvändigt att fastställa i vilka fall överföringen av

uppgifter via kontrollsystemet kan anses vara den överfö
ring av rapporter över fiskeansträngning som avses i
artikel 19b och 19c i förordning (EEG) nr 2847/93 .

En alternativ överföring av uppgifter måste säkerställas för
den händelse en satellitföljare är tekniskt bristfällig eller
ur funktion .

kommissionen och till övriga medlemsstater om dessa så
begär.

3 . När en medlemsstat inför ett kontrollsystem på ett
fartyg som för dess flagg och som är registrerat i gemen

skapen men som inte omfattas av artiklarna 3.1 och 3.2 i
förordning (EEG) nr 2847/93 skall den medlemsstaten

upprätta en förteckning över de fartygen och översända
den till kommissionen och till övriga medlemsstater om
dessa så begär.

4.

Det är nödvändigt att säkerställa att kommissionen på
särskild begäran därom får direkt tillgång till uppgifterna
från fiskefartygen så att den på ett kostnadseffektivt sätt
kan utföra sina uppgifter enligt artiklarna 29 och 30 i
förordning (EEG) nr 2847/93 .

Förteckningen skall innehålla följande uppgifter om

varje fartyg:
— flaggstat,
— intent nummer i registret över fiskefartyg,
— distriktsbeteckning,
— namn, och

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och

— internationell radioanropssignal.

vattenbruk.

5. Varje medlemsstat skall omedelbart informera
kommissionen och övriga berörda medlemsstater som har
begärt förteckningarna om alla eventuella ändringar av

C ) EGT nr L 261 , 20.10.1993, s. 1 .
2 EGT nr L 102, 19.4.1997, s. 1 .

dessa.
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Nr L 202/ 19

lemsstatens kontrollcentrum och i överensstämmelse med

det format som anges i bilaga II .
1.
De satellitföljare som installeras ombord pa fiskefar
tygen skall säkerställa automatisk överföring vid alla
tidpunkter till flaggmedlemsstatens centrum för fiskekon
troll, nedan kallat kontrollcentrum, av uppgifter rörande

2. Varje medlemsstat skall före den 31 december 1997
till de övriga berörda medlemsstaterna överföra en full

ständig förteckning över de latitud- och longitud-koordi
nater som avgränsar dess exklusiva ekonomiska zon eller
exklusiva fiskezon .

— identifiering av fartyg,
— fartygets senaste geografiska position, med positionsfel
på mindre än 500 meter och med en noggrannhets
grad på 99 % , samt
— datum och tidpunkt för fastställande av denna far
tygsposition .
2.

Varje

flaggmedlemsstat

skall

vidta

nödvändiga

åtgärder för att kontrollera att de uppgifter som avses i
punkt 1 är riktiga.

3 . Utan att det påverkar de särskilda föreskrifterna i
fiskeavtalen mellan gemenskapen och trejde land eller i
internationella konventioner till vilka gemenskapen eller
någon av dess medlemsstater är part, skall varje flaggmed
lemsstat vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
dess kontrollcentrum minst varannan timme om inte

annat framgår av bilaga I via kontrollsystemet erhåller de

uppgifter som begärs i punkt 1 om de fiskefartyg som för
dess flagg och är registrerade i gemenskapen . Kontroll
centrumet får besluta om att begära positionen med
kortare tidsintervall. Om ett kontrollsystem inte kan regi
strera fiskefartygens position skall den berörda medlems

staten vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
kontrollcentrumet en gång i timmen erhåller fiskefarty
gens position .

4.

Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder

för att säkerställa att den medlemsstatens kontrollcentrum

via kontrollsystemet övervakar datum och tidpunkt för
insegling i och utsegling från de fiskeområden som anges
i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 685/95 (') och från
tredje lands farvatten som görs av fartyg som för dess flagg
och är registrerade i gemenskapen.

Artikel 4

1 . Varje flaggmedlemsstats kontrollsystem skall auto
matiskt överföra uppgifter till kustmedlemsstatens
kontrollcentrum beträffande identifiering av och geogra
fisk position för de fiskefartyg som för dess flagg, är regi
strerade i gemenskapen, omfattas av kontrollsystemet och
fiskar i den kustmedlemsstatens vatten , uttryckt i grader
och minuter latitud och longitud, samt datum och

tidpunkt för fastställandet av denna position. Denna över
föring skall ske samtidigt som överföringen till flaggmed
(') EGT nr L 71 , 31.3.1995, s . 5.

3 . Kustmedlemsstater som gemensamt övervakar ett
område får ange en gemensam mottagare av de överfö
ringar som avses i punkt 1 . De skall informera kommis
sionen och övriga medlemsstater om detta.

4. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för
att säkerställa samordningen mellan deras behöriga
myndigheter när det gäller att införa förfaranden för över
föring till en kustmedlemsstats kontrollcentrum och hur
dessa förfaranden fungerar.

Artikel 5

Den dataöverföring som i enlighet med artiklarna 3 och 4
i denna förordning görs via kontrollsystemet av ett fiske
fartyg från gemenskapen som fiskar i de fiskeområden
som anges i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 685/95
skall anses vara den överföring av rapporten över fiskean
strängning som avses i artikel 19b och 19c i rådets förord
ning (EEG) nr 2847/93 .

Artikel 6

1 . Om en satellitföljare som installerats på ett fiske
fartyg är tekniskt bristfällig eller ur funktion skall
fartygets befälhavare eller ägare eller dennes representant
åtminstone en gång per dygn, från det att händelsen
upptäcktes, meddela de uppgifter som anges i artiklarna
3.1 och 4.1 i denna förordning per telefax, telefon, eller
per radio över en radiostation som godkänts i gemenska
pens lagstiftning för mottagning av sådana rapporter till
kontrollcentrumet i flaggmedlemsstaten respektive den i
kustmedlemsstaten . Samma bestämmelse gäller om flagg
medlemsstatens kontrollsystem skulle vara bristfälligt eller
ur funktion . Sådana överföringar skall inte anses vara den
överföring av rapporten över fiskeansträngning som avses
i artikel 19b och 19c i förordning (EEG) nr 2847/93 .
2. Om en satellitföljare som installerats på ett fiske
fartyg är tekniskt bristfällig eller ur funktion skall
fartygets ägare eller dennes representant låta reparera eller
byta ut satellitföljaren inom en månad. Efter den perioden
skall fartygets befälhavare inte tillåtas påbörja en fiskeresa
med en defekt satellitföljare . Om en satellitföljare slutar
fungera eller blir defekt under en fiskeresa som varar
längre än en månad skall den repareras eller bytas ut så
snart fiskefartyget anlöper en hamn och fartygets befälha
vare skall inte tillåtas påbörja en fiskeresa förrän satellit
följaren har reparerats eller bytts ut.
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3 . Medlemstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för
att meddela fartygets befälhavare eller ägare eller dennes
representant om den satellitföljare som installerats på
fiskefartyget verkar vara bristfällig eller ur funktion , eller
så långt som möjligt, när deras kontrollsystem är ur funk
tion .

till kommissionen och övriga medlemsstater inom en
vecka .

Artikel 9

Medlemsstaterna

Artikel 7

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att

30 . 7 . 97

och

kommissionen

skall

meddela

varandra de åtgärder beträffande kontrollsystem för fartyg
som vidtagits i enlighet med artikel 37.1 i förordning
(EEG) nr 2847/93 .

säkerställa att kommissionen från och med den 1 oktober

1998 på särskild begäran och när som helst skall ha
fjärråtkomst med hjälp av interaktiva sessioner online till
de datafiler som innehåller de uppgifter som upptagits av
kontrollcentrumet.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall första gången före den 1 november
1997 och därefter en gång per halvår informera kommis
sionen om arbetet med att införa sina kontrollsystem .

Artikel 8

Den för kontrollcentrumet ansvariga behöriga myndighe
tens namn, adress, telefonnummer, telexnummer,
faxnummer, X.25 och eventuella övriga adresser som

används för elektronisk dataöverföring förtecknas i bilaga
III . Eventuella ändringar av dessa uppgifter skall meddelas

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Emma BONINO

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

TIDSINTERVALL FÖR POSITIONSRAPPORTERNA
Längsta tid mellan mottagande
Plats

I hamn

ICES-område norr om 62° N utanför gemenskapens vatten (')

av positionsrapporter

24 timmar (2)
6 timmar

Medelhavet utanför gemenskapens vatten NAFO-området

12 timmar

NAFO-området

12 timmar

Andra områden utanför gemenskapens vatten

24 timmar

(') Utom ICES-omrade Illd .

(2) Om fartyget stannar i hamn mer än 48 timmar får satellitföljaren stängas av medan fartyget ligger i hamn under förutsätt
ning att nästa rapport är från samma position som den senaste rapporten .
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BILAGA II

ELEKTRONISKT DATAÖVERFÖRINGSFORMAT

Tabell 1 — Definition av obligatoriska uppgifter
Uppgifter

Datafältkod

Antal
alfanumeriska
tecken

Obligatorisk/
Frivillig

Registrering påbörjad

SR

Typ av meddelande

TM

3

Obligatorisk

IR

12

Obligatorisk

Internt nummer

Definition/anmärkningar

Obligatorisk
Kod. Standardvärde är POS.

Fartygsuppgifter

Internt nummer i registret över fiskefartyg
TI

Tid

4

Obligatorisk

Tidpunkt för registrering av position (UTC)—
ttmmss

Datum

DA

8

Obligatorisk

Datum för registrering av position—ååmmdd

Latitud

LA

5

Obligatorisk

Positionsuppgift
Latitud i grader och minuter—Nggmm eller
Sggmm

Longitud

LO

6

Obligatorisk

Positionsuppgift

Longitud i grader och minuter—Vggmm eller
Oggmm

Registrering avslutad

ER

Obligatorisk

Tabell 2 — Definition av frivilliga uppgifter
Uppgifter

Kustmedlemsstat

Datafältkod

AD

Antal
alfanumeriska
tecken

3

Obligatorisk/
Frivillig

Frivillig

Definition/anmärkningar
Adressat
ISO-landskod ALPHA-3

Distriktsbeteckning

XR

14

Frivillig

Fartygsuppgift

Namn

NA

40

Frivillig

Fartygsuppgift

Flagg

FS

3

Frivillig

Fartygsuppgift
Flaggstat, ISO-landskod ALPHA-3

Internationell radioanropssignal

RC

7

Frivillig

Fartygsuppgift

Verksamhet

AC

6

Frivillig

Kod för utförd verksamhet

övrig information

OI

50

Frivillig

övrig information som inte angivits ovan

Tecken : IS08859.1

En dataöverföring struktureras på följande sätt:
— Dubbla snedstreck ("//") och en datafältkod anger var uppgiften börjar.
— Ett enkelt snedstreck ("/") avskiljer datafältkoden från uppgiften .

Frivilliga uppgifter skall införas mellan "Registrering påbörjad" och "Registrering avslutad".
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ANEXO III / BILAG III / ANHANG III / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III / ANNEX III / ANNEXE III /

ALLEGATO III / BIJLAGE III / ANEXO III / LIITE III / BILAGA III
BELGIE/BELGIQUE
DANMARK

DEUTSCHLAND

Name:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Anschrift:

Palmaille 9

Telefon :
Telefax :

22767 Hamburg
(040) 389 05-173 — (040) 389 05-180
040 389 05-128 — (040) 389 05-160

Telex :

0214/ 763

X25 :

493 /20221

ΕΛΛΑΣ

ESPANA
FRANCE
IRELAND
ITALIA

Nome:

Comando generale del corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera

Indirizzo:

Viale dell'Arte n . 16
00144 Roma

Telefono:

( + 39-6) 592 35 69 — 592 41 45 — 59 08 44 08 - 59 08 45 27

Telefax :

( + 39-6) 592 27 37 — 59 08 47 93

Telex:
E-Mail:

( + 39-6)614156 COGECP I; 614103 COGECP I; 611172 COGECP I
cogecap 3 a mail.flashnet.it

NEDERLAND
PORTUGAL

Nome:
Endereço:

Inspecção-Geral das Pescas
Ed. Vasco da Gama
Alcåntara-Mar
P-1350 Lisboa

Telefone:

(351-1)391 35 80/ 1

Telefax :
(351-1)397 9193
Endereço X25 : 268096210389
SUOMI
SVERIGE

UNITED KINGDOM
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1490 /97

av den 29 juli 1997

om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en export
bidragsnomenklatur för jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter ('), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt
artikel 17.14 i denna, och

med beaktande av följande :

I kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1 297/97 (4), upprättas

på grundval av den kombinerade nomenklaturen en
exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter. I
denna preciseras kraven beträffande produktkoder för ost
för vilken bidrag beviljas, särskilt med avseende på
maximal vattenhalt och minimal fetthalt. Det har visat sig
att kraven beträffande vissa ostsorter bör anpassas för att

bättre återspegla verkligheten med avseende på exporte
rade produkter.
Vad beträffar mesost med KN-nummer 0406 1020 och

0406 9087 bör det preciseras att ostsorterna saltad Ricotta

respektive Manouri skall klassificeras separat i exportbid
ragsnomenklaturen trots att de framställs av vassle .

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

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

I sektor 9 i bilagan till förordning (EEG) nr 3846/87 skall
uppgifterna om KN-nummer ex 0406 10 20, ex
0406 90 31 , ex 0406 90 33 , ex 0406 90 73 , ex 0406 90 76,

ex 0406 90 81 respektive ex 0406 90 87 ersättas med
uppgifterna i bilagan .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 148 , 28.6.1968 , s. 13 .
(2) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 21 .
(3) EGT nr L 366, 24.12.1987, s. 1 .
4 EGT nr L 176, 4.7.1997, s . 30 .
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Nr L 202/25

BILAGA

Kompletterande krav för
utnyttjande av produktkoden
Varuslag

KN-nummer

ex 0406 10 20

Maximal
vattenhalt

Minimifetthalten
i torrsubstansen

uttryckt i viktprocent

uttryckt i procent

Produktkod

— — Med en fetthalt av högst 40 viktprocent:
— — — Mesost utom saltad Ricotta

0406 10 20 9100

— — — Annan :

— — — — Med en vattenhalt beräknad på den fettfria substansen
av mer än 47 viktprocent men mindre än 72 viktpro
cent :

— — — — — Saltad Ricotta :

— — — — — — Tillverkad av endast fårmjölk

55

45

0406 10 20 9230

— — — — — — Annan :

55

39

0406 10 20 9290

— — — — — Cottage cheese

60

0406 10 20 9300

— — — — — — — Mindre än 5 viktprocent

60

0406 10 20 9610

— — — — — — — 5 viktprocent eller mer men mindre än 19
viktprocent

60

5

0406 10 20 9620

— — — — — — — 19 viktprocent eller mer men mindre än 39
viktprocent

57

19

0406 10 20 9630

40

39

0406 10 20 9640

50

39

0406 10 20 9650

— — — — — Annan :

— — — — — — Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av:

— — — — — — — Annan, med en vattenhalt beräknad på den
fettfria substansen av:

— — — — — — — — Mer än 47 viktprocent men högst 52 vikt
procent

— — — — — — — — Mer än 52 viktprocent men högst 62 vikt
procent

0406 10 20 9660

— — — — — — — — Mer än 62 viktprocent

— — — — Med en vattenhalt beräknad på den fettfria substansen
av mer än 72 viktprocent:
— — — — — Ost av crème fraîche med en vattenhalt beräknad

på den fettfria substansen av mer än 77 viktprocent
men högst 83 viktprocent och en fetthalt beräknad
på torrsubstansen av:
— — — — — — 60 viktprocent eller mer men mindre än 69
viktprocent

60

60

0406 10 20 9830

— — — — — — 69 viktprocent eller mer

59

69

0406 10 20 9850

— — — — — Annan

0406 10 20 9870

— — — — Annan

0406 10 20 9900

Feta 0:
ex 0406 90 31

— — — — Av fårmjölk eller buffelmjölk, i behållare innehållande
saltlake eller i behållare av får- eller getskinn:
— — — — — Tillverkad av endast fårmjölk:

— — — — — — Med en vattenhalt beäknad på den fettfria
substansen av högst 72 viktprocent:

l

l
56

43

0406 90 31 9119
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Kompletterande krav för
utnyttjande av produktkoden
KN-nummer

Varuslag

Produktkod

Maximal
vattenhalt

Minimifetthalten
i torrsubstansen

uttryckt i viktprocent

uttryckt i procent

56

43

0406 90 33 9119

— — — — — — Med en vattenhalt beräknad på den fettfria
substansen av högst 72 viktprocent:

60

39

0406 90 33 9919

— — — — — — Med en vattenhalt beräknad på den fettfria
substansen av mer än 72 viktprocent:

59

50

0406 90 33 9951

ex 0406 90 73

— — — — — — — Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 76

— — — — — — — Danbo, Fontal , Fontina, Fynbo, Havarti,

— — — — — — — — — Med en fetthalt beräknad på torrsub
stansen av 50 viktprocent eller mer
men mindre än 56 viktprocent

50

45

0406 90 76 9300

— — — — — — — — — Med en fetthalt beräknad på torrsub
stansen av 56 viktprocent eller mer

44

45

0406 90 76 9400

— — — — — — — — Med en fetthalt beräknad på torrsub
stansen av 55 viktprocent eller mer

46

55

0406 90 76 9500

— — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 33

— — — — Annan :

— — — — — Tillverkad av endast fårmjölk eller får- och
getmjölk:

— — — — — — Med en vattenhalt beräknad på den fettfria
substansen av högst 72 viktprocent:
— — — — — Annan :

Maribo, Samsö:

— — — — — — — — Med en fetthalt på torrsubstansen av 45
viktprocent eller mer men mindre är 55
viktprocent:

ex 0406 90 81

ex 0406 90 87

— — — — — — — — Mer än 52 viktprocent med högst 62 vikt
procent:

— — — — — — — — — Ost tillverkad av vassle, utom Manouri

0406 90 87 9100

— — — — — — — — — Annan, med en fetthalt beräknad på
torrsubstansen av:

— — — — — — — — — — Mindre än 5 viktprocent

60

— — — — — — — — — — 5 viktprocent eller mer men mindre
än 19 viktprocent

55

5

0406 90 87 9300

— — — — — — — — — — 19 viktprocent eller mer
mindre än 40 viktprocent

53

19

0406 90 87 9400

— — — — — — — — — — — Idiazabal, Manchego och Roncal,
tillverkade av endast fårmjölk

45

45

0406 90 87 9951

— — — — — — — — — — — Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

— — — — — — — — — — — Manouri

43

53

0406 90 87 9972

— — — — — — — — — — — Hushållsost

46

45

0406 90 87 9973

— — — — — — — — — — — Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

— — — — — — — — — — — Annan

47

40

0406 90 87 9979

0406 90 87 9200

men

— — — — — — — — — — 40 viktprocent eller mer:
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Nr L 202/27

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1491 /97
av den 29 juli 1997

om ändring av kommissionens förordning ( EG) nr 504/97 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 2201 /96 när det gäller systemet med
produktionsstöd för bearbetade produkter av frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201 /96 av
den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för bearbetade produkter av frukt

och grönsaker ('), särskilt artiklarna 4.9 och 26 i denna,

1997 som sista dag för undertecknade av avtal för dessa
produkter.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och
grönsaker.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE .

och

Artikel 1

med beaktande av följande :

I artikel 7.5 i kommissionens förordning (EG) nr 504/
97 (2) fastställs den sista dagen för undertecknade av avtal i
de fall det minimipris som skall betalas till producenter
för en bestämd produkt inte har offentliggjorts i Europe
iska gemenskapernas officiella tidning minst 15 dagar
före regleringsårets början till den femtonde dagen efter
det att priset har offentliggjorts. Mot bakgrund av de nya
krav som genom artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2201 /96

I artikel 7.5 i förordning (EG) nr 504/97 skall följande
stycke läggas till :

"För regleringsåret 1997/98 skall dock den sista dag
för undertecknande av avtal som avses i föregående
stycke vara den 31 juli 1997".
Artikel 2

införs för bearbetningsföretag och producentorganisa
tioner vad beträffar avtal , har denna tidsfrist i vissa fall

visat sig vara otillräcklig för 1997. Det är därför nödvän

digt att för det första tillämpningsåret fastställa den 31 juli

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

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

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 297, 21.11.1996, s. 29.
2 EGT nr L 78 , 20.3.1997, s . 14.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1492/97
av den 29 juli 1997

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller
villkor för destillation av viss frukt som har återtagits från marknaden
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

något annat förfarande som fastställs av medlemsstaten
och genom vilket det säkerställs att de berörda aktörerna
deltar på lika villkor.
Artikel 2

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 ('), särskilt
artikel 30.7 i denna, och

med beaktande av följande :

Artikel 3

I artikel 30.1 c i förordning (EG) nr 2200/96 fastställs att
äpplen, päron, persikor och nektariner som återtagits från
marknaden enligt bestämmelserna i artikel 23.1 får
avsättas genom bearbetning till alkohol med en styrka
som överstiger 80 volymprocent och som erhålls direkt
genom destillation av produkten .
I artikel 30.5 andra stycket i förordning (EG) nr 2200/96
fastställs att den destillation som avses i punkt 1 c skall

genomföras av destillationsindustrin antingen för egen del
eller på uppdrag av det organ som den berörda medlems
staten utser och att dessa transaktioner skall genomföras
av nämnda organ enligt lämpligaste förfarande .

Enligt artikel 30.7 i nämnda förordning bör tillämpnings
föreskrifterna

för

denna

De förfaranden och de transaktioner som avses i artikel 1

skall genomföras senast tre månader efter regleringsåret
för den aktuella produkten .

artikel

säkerställa

att

destillationen av de produkter som återtagits från mark
naden inte orsakar störningar på alkoholmarknaden . Det
bör därför föreskrivas en obligatorisk denaturering av den
alkohol som erhållits vid destillationen av den frukt som

återtagits från marknaden och att den skall användas
industriellt så att all användning för livsmedelsändamål
utesluts. Denatureringen bör ske i enlighet med kommis
sionens förordning (EG) nr 3199/93 (2), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2546/95 (3), om ömsesidigt

De organ som utsetts av medlemsstaten för den
överlåtelse eller tilldelning som avses i artikel 1 skall vara
de som anges i bilagan .
Artikel 4

Den alkohol som erhålls från de aktuella produkterna
skall genomgå en särskild denaturering i enlighet med
förordning (EG) nr 3199/93 och skall gå till industriell
användning och inte användas för livsmedelsändamål.
Artikel 5

De organ som utses av medlemsstaterna skall på plats,
genom fysiska kontroller och dokumentkontroller,
kontrollera bearbetningen av de tilldelade produkterna till
alkohol med en styrka som överstiger 80 volymprocent,
samt denaturering, destination och industriell användning.
Artikel 6

erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera
alkohol för att erhålla punktskattebefrielse .

Medlemsstatena skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att
överlåtelsen och tilldelningen av produkterna till de
berörda industriföretagen inte skall medföra någon sned
vridning av konkurrensen .

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och

Artikel 7

grönsaker.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

På begäran från kommissionen skall medlemsstaterna
inom sju dagar meddela resultaten av de transaktioner
som avses i denna förordning.
Artikel 8

som avses i artikel 30.1 c för destillation till alkohol med

Förordningarna (EEG) nr 1561 /70 och 1562/70 skall
upphöra att gälla.

en styrka som överstiger 80 volymprocent skall ske
genom stående anbudsinfordran, offentligt auktion eller

Artikel 9

Överlåtelse och tilldelning till industrin av de produkter

(') EGT nr L 297, 21.11.1996, s. 1 .
O EGT nr L 288 , 23.11.1993, s. 12.
H EGT nr L 260 , 31.10.1995, s . 45.

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER ORGAN SOM UTSETTS AV MEDLEMSSTATERNA

Belgien :

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

Danmark

EU-direktoratet
2. Markedskontor

Kampmannsgade 3
DK-1780 København V

Tyskland

Bezirksregierung Lüneburg
Dezernat 602
Auf der Hude 2
Postfach 2520

D-21332 Lüneburg
Landwirtschaftskammer Rheinland
Referat 324.4
Postfach 1 969
D-53009 Bonn

Regierungspräsidium Freiburg
D-79083 Freiburg i.Br.
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Brandenburg
Referat 42
Heinrich-Mann-Allee 103
D - 1 4473 Potsdam

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Markt und Ernährung
D-01311 Dresden

Regierungspräsidium Halle
Dezernat 51

Postfach 200256

D-06003 Halle/Saale

Freie und Hansestadt Hamburg
Wirtschaftsbehörde
Referat — LG 2 —

Alter Steinweg 4
D-20459 Hamburg

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
Abt. Markt- und Ernährungswirtschaft
Herrn Kuchler

Naumburger Straße 98
D-07743 Jena

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft
Frankfurter Straße 69
D-35578 Wetzlar

Bayrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Ludwigstraße 2
D-80539 München

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Stiftsstraße 9
D-55116 Mainz

Ministerium für ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus des Landes
Schleswig-Holstein
Dusternbrooker Weg 104
D-24105 Kiel

Ministerium für Landwirtschaft und Naturschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Paulshöher Weg 1
D-19061 Schwerin

Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr
Abteilung Landwirtschaft und Forsten
Heilbergstraße 50
D-66121 Saarbrücken
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Grekland

Υπουργείο Γεωργίας
Υπηρεσία Διαχειρίσεως και Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΥΔΑΓΕΠ )
Αχαρνών 5
Αθήνα

Spanien

Dirección General del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Nr L 202/31

Calle Beneficencia, 8
E-28004 Madrid

Frankrike

Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR)
164, rue de Javel
F-75739 Paris

Irland

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House,
IRL-Kildare Street, Dublin 2

Italien

Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro, 81
I-Roma

Luxemburg

Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA)
16, route d' Esch
BP 1904

L- 1019 Luxembourg
Administration des douanes et accises
BP 26

L-2010 Luxembourg
Nederländerna

Ministerie van Landbouw

Bezuidenhoutseweg 73, EK Den Haag
Portugal

Instituto Nacional de Garantia Agrária (INGA)
Rua C. Castelo Branco, 45
P - 1 000 Lisboa

Österrike

Agrarmarkt Austria
Geschäftsbereich II
Dresdner Straße 70
A- 1 200 Wien

Finland

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö
PL 232, FIN-00171 Helsinki

Sverige

Jordbruksverket
Interventionsenheten

Vallgatan 8 ,
S-55182 Jönköping
Förenade Kunga
riket

Horticultural Marketing Inspectorate 9th floor
Eastbury House
30134 Albert Embarkment
London SE17TL
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1493/97

av den 29 juli 1997

om ändring av förordning (EG) nr 412/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på godkännande av producent
organisationer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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 ('), särskilt
artiklarna 11.2 a och 48 i denna , och

med beaktande av följande :

I artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 412/97 (2),

ändrad genom förordning (EG) nr 11 19/97 (3), fastställs
det lägsta antalet producenter och den lägsta produktions
kvantitet som krävs för att erkänna en producentorganisa

tion enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 2200/96.
I artikel 1.2 a i förordning (EG) nr 412/97 definieras

"producent" som varje fysisk eller juridisk person som är
medlem i en producentorganisation .

Då en producentgrupp i vilken en eller flera medlemmar
är juridiska personer ansöker om erkännande som produ
centorganisation i enlighet med artikel 1 1 .2 i förordning
(EG) nr 2200/96, bör det, vid beräkningen av antalet
medlemmar i producentorganisationen, tas hänyn till det
antal medlemmar som varje juridisk person utgörs av. Om

detta inte görs skulle det kunna uppstå ett hinder för
omgrupperingen av utbudet och upprättandet av produ
centorganisationen .
Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grön
saker har avgivit ett positivt yttrande .
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .
Artikel 1

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 412/97 skall följande
stycke läggas till:

"Om en producentorganisation helt eller delvis utgörs
av medlemmar som i sin tur är juridiska personer som
utesluter består av producenter skall det lägsta antal
producenter som avses i första stycket beräknas på
grundval av det antal producenter som är anslutna till
var och en av de juridiska personerna."
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997 .
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(>) EGT nr L 297, 21.11.1996, s. 1 .
(2) EGT nr L 62, 4.3.1997, s. 16.

b) EGT nr L 163, 20.6.1997, s. 11 .
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Nr L 202/33

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1494/97
av den 29 juli 1997

om ändring av förordning (EEG) nr 2168 /92 om tillämpningsföreskrifter för de
särskilda åtgärderna för Kanarieöarna avseende potatis
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Förordning (EEG) nr 2168 /92 ändras på följande sätt:
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601 /92 av
den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna
rörande vissa jordbruksprodukter ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2348/96 (2), särskilt artikel 21 i denna,
och

med beaktande av följande:

Den begränsning av leveranser av matpotatis under käns
liga perioder som fastställs i avdelning III i kommissio
nens förordning (EEG) nr 21 68/92 f), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1 1 66/97 (4), genomförs med
hjälp av ett förfarande för upprättande och uppvisning av
"licenser för potatisleverans", nedan kallade "licenser".

Bestämmelserna för utfärdande av licenser bör anpassas

till kraven på bättre förvaltning av disponibla kvantiteter.
För att kunna nå regelbunden försörjning av Kanarieöarna
med matpotatis bör det särskilt undvikas att licenser
utfärdas för kvantiteter som inte är avsedda för ansökarnas

direkta behov. Det bör därför föreskrivas att de rättigheter

som följer av licenserna inte för överlåtas av innehavaren .

1 . Artikel 10.2 skall ersättas med följande :
"2.
Licensen skall utfärdas på grundval av den
importblankett som avses i bilagan till kommissionens
förordning (EEG) nr 3719/88 (').
Artikel 8.3 och 8.5 samt artiklarna 10 , 13 — 16, 19 — 22,

24 — 31 och 33 — 37 i förordning (EEG) nr 3719/88
skall tillämpas, i tillämpliga delar, om inte annat följer
av bestämmelserna i denna förordning.

De rättigheter som följer av licensen får inte överlåtas
under giltighetstiden .
Innehavarna av sådana licenser som utfärdats före den

30 juli 1997 och som inte helt har utnyttjats före
förfallodagen får, för de återstående kvantiteterna,
begära att de skall ersättas med licenser vars rättigheter
inte får överlåtas, eller begära att licenserna skall annu
leras med frisläppande av eventuell säkerhet."

2. Följande artikel skall införas som artikel 1 1 a
"Artikel Ila

Giltighetstiden för licenser för leverans av matpotatis
som omfattas av KN-nummer 0701 90 51 , 0701 90 59

De bör tillåtas att licenser som fortfarande gäller far
ersättas med licenser som inte kan överlåtas .

och 0701 90 90 till Kanarieöarna från trejde land och
övriga gemenskapen skall begränsas till den sista dagen
i den månad då de utfärdas ."

För att en bättre förvaltning av leveranserna skall kunna

uppnås bör det fastställas en giltighetstid för licenserna.

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

Artikel 2

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

(') EGT nr L 173 , 27.6.1992, s . 13 .

(2) EGT nr L 320, 11.12.1996, s. 1 .
O EGT nr L 217, 31.7.1992, s . 44 .
n EGT nr L 169 , 27.6.1997, s . 11 .

Den skall tillämpas pa licenser som utfärdats efter det att
förordningen trätt i kraft.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1495 /97
av den 29 juli 1997

om särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i förordning (EEG) nr
3719/88 inom nötköttssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött ('), senast ändrad genom kommis
sionens förordning (EEG) nr 2222/96 (2), särskilt artikel
13.2 i denna, och

med beaktande av följande :

I kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1404/97 (4), fastställs
gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen med
import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser
för jordbruksprodukter.
I kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 (5), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 266/97 (6), fastställs
tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och
exportlicenser inom nötköttssektorn .

Till följd av att en del fall av bovin spongiform encefalo
pati (BSE) konstaterats på Irland har de egyptiska myndig
heterna vidtagit sanitära åtgärder med avseende på Irlands
export av nötkött som allvarligt skadat exportörernas
ekonomiska intressen; den situation som uppstått till följd
därav har allvarligt påverkat möjligheterna till export på
de villkor som föreskrivs i förordning (EEG) nr 3719/ 88 .
Det är därför nödvändigt att begränsa dessa skadliga verk

ningar genom att vidta särskilda åtgärder i syfte att
möjliggöra att de exporttransaktioner som inte kunnat
genomföras på grund av ovan nämda omständigheter
verkställs enligt reglerna.

Artikel 1

1 . Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas
på de produkter i produktslag 3 som förekommer i bilaga
III till förordning (EG) nr 1445/95 och för vilka exportli
cens, där "Egypten" nämns i ruta 7, har utfärdats på Irland
under perioden den 30 oktober — 31 december 1996.

2.

Bestämmelserna skall tillämpas endast om den

berörda exportören skall bevisa, på ett för de behöriga
myndigheterna godtagbart sätt, att han inte har kunnat

genomföra exporttransaktionerna på grund av sanitära

åtgärder som vidtagits av myndigheterna i det mottagande
trejde landet.
Artikel 2

Exportlicenser som utfärdats i enlighet med förordning
(EG) nr 1445/95 och som gäller under perioden 30 okto
ber — 31 december 1996 skall på begäran av innehavaren
ogiltigförklaras och säkerheten frisläppas.
Artikel 3

Irland skall varje torsdag meddela vilka kvantiteter av
produkterna som under den gångna veckan varit föremål
för den åtgärd som anges i artikel 2 och man skall därvid
ange vilket datum licenserna utfärdats.
Artikel 4

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 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 148, 28.6.1968 , s. 24.

(2) EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 50.

b) EGT nr L 331 , 2.12.1988, s. 1 .
(4) EGT nr L 194, 23.7.1997, s. 5.
h) EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 35.
(') EGT nr L 45, 15.2.1997, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1496/97
av den 29 juli 1997

om ändring av förordning (EG) nr 1445 /95 om tillämpningsföreskrifter för
ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 805/ 68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma marknaden för
nötkött ('), senast ändrad genom förordning ( EG) nr
2222/96 (2), särskilt artiklarna 9 och 13 i denna, och

Artikel 1

Bilaga III i förordning (EG) nr 1445/95 (3) skall ersättas
med bilagan till denna förordning.
Artikel 2

med beaktande av följande :

Efter införandet av ett nytt belopp för exportbidrag för

vissa kvigor som inte är avsedda för slakt har det visat sig
nödvändigt att skapa en ny produktkategori för dessa

kvigor genom ändring av bilaga III till förordning (EG) nr
1445/95 .

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

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas för exportlicenser med förutfaststäl
lelse av exportbidrag för vilka ansökan ingivits från och
med dagen efter den dag då denna förordning träder i
kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 148 , 28.6.1968 , s. 24.

2 EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 50 .

O EGT nr L 143 , 27.6.1995, s. 35 .
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BILAGA

"BILAGA III

Förteckning enligt artikel 8.5

KN-nummer

Produktslag
0

0102 90 59 9000

1

0102 10 10 9120 , 0102 10 30 9120 och 0102 10 90 9120

2

0102 10 10 9130 och 0102 10 30 9130

3
4

0102 90 41 9100 , 0101 90 71 9000 och 0102 90 79 9000
0102 90 51 9000, 0102 90 61 9000 och 0102 90 69 9000

5

0201 10 00 9110 , 0201 20 30 9110 , 0201 20 50 9130

6

0201 10 00 9120 , 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 och 0201 20 90 9700

7

8

0201 10 00 9130 och 0201 20 20 9110
0201 10 00 9140 och 0201 20 20 9120

9

0201 20 50 9110

10

0201 20 50 9120

11

0201 30 00 9050

12

0201 30 00 9100

13
14

0201 30 00 9150
0201 30 00 9190

15

0202 10 00 9100 , 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 och 0202 20 90 9100

16

0202 10 00 9900 och 0202 20 10 9000

17

0202 20 50 9100

18

0202 30 90 9100

19

0202 30 90 9400

20

0202 30 90 9500
0202 30 90 9900

21

22
23

0206 10 95 9000 och 0206 29 91 9000

24

0210 20 90 9300 och 0210 20 90 9500

25

1602 50 10 9120
1602 50 10 9140
1602 50 10 9160

26
27
28
29
30

0210 20 90 9100

39

1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602

40

1602 50 39 9495, 1602 50 39 9505, 1602 50 39 9595 och 1602 50 39 9615

41

47

1602 50 39 9625
1602 50 39 9705 och 1602 50 80 9705
1602 50 39 9805 och 1602 50 80 9805
1602 50 39 9905 och 1602 50 80 9905
1602 50 80 9135
1602 50 80 9195
1602 50 80 9335

48

1602 50 80 9395

49

1602
1602
1602
1602

31

32
33

34
35

36
37
38

42

43
44
45

46

50
51
52

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50

10
10
10
10
31
31
31
31
31
31
39
39

80
80
80
80

9170
9240
9260
9280
9125
9135
9195
9325
9335
9395
9425
9435

9435
9495
9505
9515

och 1602 50 10 9190

och
och
och
och
och
och
och
och

och
och
och
och

1602
1602
1602
1 602
1602
1602
1602
1602

50
50
50
50
50
50
50
50

39
39
39
39
39
39
39
39

9125
9135
9195
9325
9335
9395
9525
9535

1602 50 80 9535

1602 50 80 9595
1602 50 80 9615
1602 50 80 9625"
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1497/97

av den 29 juli 1997

om ändring för fjärde gången av förordning (EG) nr 581 /97 om undantags
åtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Belgien
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för griskött ('), senast ändrad genom

förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 20 i denna,
och

bekämpa spridningen av klassisk svinpest. Det är därför
motiverat att tillämpa bestämmelserna i denna förordning
från och med den 16 juli 1997.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande :

Artikel 1

På grund av att klassisk svinpest utbrutit i vissa gränsom
råden i Nederländerna har undantagsåtgärder till stöd för

grisköttsmarknaden vidtagits för Belgien genom kommis

Förordning (EG) nr 581 /97 ändras på följande sätt:

sionens förordning (EG) nr 581 /97 (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1066/97 (4).

1 ) Bilaga I skall ersättas med bilaga I till denna förord

På grund av att klassisk svinpest utbrutit i flera produk

2) Bilaga II skall ersättas med bilaga II till denna förord

tagsåtgärderna till stöd för marknaden utvidgas till att
omfatta nya zoner. Det är därför nödvändigt att öka det

Artikel 2

tionsområden i Belgien och att de belgiska myndighe
terna inrättat skydds- och övervakningszoner bör undan
antal slaktsvin och smågrisar som får köpas av interven

tionsorganet och att ersätta bilaga II, i vilken de stödberät
tigade zonerna anges, med en ny bilaga.
En snabb och effektiv tillämpning av undantagsåtgärderna
till stöd för marknaden är ett av de bästa sätten att

ning.
ning.

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Den skall tillämpas från och med den 16 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1 .

2 EGT nr L 349 , 31.12.1994, s . 105.

(-1) EGT nr L 87, 2.4.1997, s. 11 .

H EGT nr L 156, 13.6.1997, s. 7.
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BILAGA I

"BILAGA I

Maximalt antal djur från och med den 18 mars 1997:
Slaktsvin :

84 000 djur

Smågrisar:

94 000 djur"

BILAGA II

"BILAGA II

Skydds- och övervakningszonerna enligt artikel 2 i ministerbeslutet av den 5 juli 1997."

Nr L 202/39
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1498 /97

av den 29 juli 1997

om ändring för åttonde gången av förordning (EG) nr 413/97 om undantags
åtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Nederländerna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för griskött ('), senast ändrad genom

förordning (EG) nr 2390/94 (2), särskilt artikel 20 i denna,
och

och skydds- och övervakningszonerna runt Stramproy och
Gulpen från och med den 1 juli 1997 bland undantagsåt
gärderna genom att ersätta bilaga II i förordning (EG) nr
413/97 med en ny bilaga.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande :
Artikel 1

Till följd av att klassisk svinpest brutit ut i vissa produk
tionsområden i Nederländerna har undantagsåtgärder

vidtagits för denna medlemsstat till stöd för griskötts
marknaden genom kommissionens förordning (EG) nr
413/97 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1293/97 (4).

Förordning (EG) nr 413/97 ändras på följande sätt:
1 ) I artikel 1.2 andra stycket skall datumet "3 augusti
1997" ersättas med "28 september 1997".

2) I artikel 4.4 skall beloppen "45 ecu", "37 ecu", "30 ecu"

På grund av problem med kapaciteten i konventionsan
läggningarna har medelvikten för stödberättigande
smågrisar tillfälligt ökat. Dessa problem består och det är
följaktligen berättigat att förlänga giltighetstiden för dessa
åtgärder.

och "28 ecu" ersättas med "40 ecu", "34 ecu", "25 ecu"
och "23 ecu".

3) Bilaga I skall ersättas med bilaga I till denna förord
ning.

4) Bilaga II skall ersättas med bilaga II till denna förord

Det beviljade stödet vid leverans av olika kategorier av

ning.

smågrisar bör anpassas till den rådande situationen på
marknaden med hänsyn till nedgången i marknadspriset.

På grund av att de veterinära och handelsmässiga begräns
ningar som har införts av de nederländska myndigheterna

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

fortsätter, är det lämpligt att höja det antal slaktsvin,

offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella

smågrisar, spädgrisar och små spädgrisar som får levereras
till de behöriga myndigheterna, för att på så sätt tillåta att
undantagsåtgärderna fortsätter att gälla under de

De bestämmelser som föreskrivs i artikel 1.3 skall dock

tidning.

kommande veckorna .

tillämpas från och med den 16 juli 1997 och de bestäm

Det är nödvändigt att inbegripa skydds- och övervak

juni 1997 när det gäller Oirlo och från och med den 1 juli

ningszonen runt Oirlo från och med den 20 juni 1997

melser som föreskrivs i artikel 1.4 från och med den 20

1997 när det gäller Stramproy och Gulpen .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1 .
(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(■') EGT nr L 62, 4.3.1997, s. 26.

4 EGT nr L 176, 4.7.1997, s . 23 .
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BILAGA I

"BILAGA I

Maximalt antal djur från och med den 18 februari 1997:
Slaktsvin

2 300 000 djur

Smågrisar och spädgrisar

3 800 000 djur

Små spädgrisar

2 100 000 djur
25 000 djur"

Utslagssuggor

BILAGA II

"BILAGA II

1 . Skydds- och övervakningszoner i följande regioner:
— Venhorst,

— Best,
— Berkel-Enschot,
— Ammerzoden ,
— Nederweert,

— Soerendonk,
— Oirlo,

— Stramproy,
— Gulpen .

2. Förbudszon för transport av svin, enligt ministerbeslut av den 14 april 1997, offentliggjort i Staatscourant
av den 15 april 1997, s. 12."
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1499/97

av den 29 juli 1997

om ändring för andra gången av förordning (EG) nr 913/97 om undantags
åtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Spanien
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för griskött ('), senast ändrad genom

förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 20 i denna,

bekämpa spridningen av klassisk svinpest. Det är därför
motiverat att tillämpa en av bestämmelserna i denna
förordning från och med den 16 juli 1997.

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

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE .

och

Artikel 1

med beaktande av följande :

På grund av att klassisk svinpest utbrutit i vissa produk
tionsområden i Spanien har undantagsåtgärder till stöd för

grisköttsmarknaden vidtagits för denna medlemsstat
genom kommissionens förordning (EG) nr 913/97 (3),
ändrad genom förordning (EG) nr 1301 /97 (4).
På grund av att de veterinära och handelsmässiga restrik
tioner som vidtagits av de spanska myndigheterna fortfa
rande gäller och att de har utvidgats till att omfatta nya
zoner, bör man öka det antal slaktsvin som får levereras
till de behöriga myndigheterna för att på så sätt möjlig

Förordning (EG) nr 913/97 ändras på följande sätt:
1 . I artikel 4.4 skall beloppen "69 ecu", "60 ecu" och "50
ecu" ersättas med "60 ecu", "52 ecu" respektive "43
ecu".

2. Bilaga I skall ersättas med bilaga I till denna förord
ning.

3 . Bilaga II skall ersättas med bilaga II till denna förord
ning.

göra fortsatta undtagsåtgärder under de kommande

Artikel 2

veckorna .

Det stöd som beviljas vid leverans av smågrisar bör

anpassas till den aktuella situationen på marknaden med
hänsyn till nedgången i marknadspriset.
En snabb och effektiv tillämpning av undantagsåtgärderna
till stöd för marknaden är ett av de bästä sätten att

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

Bestämmelserna i artikel 1.3 skall dock tillämpas från och
med den 16 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997 .
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1 .

I1) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
(3) EGT nr L 131 , 23.5.1997, s. 14.
4 EGT nr L 177, 5.7.1997, s . 3 .
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BILAGA I

"BILAGA I

Maximalt antal djur från och med den 6 maj 1997:
Slaktsvin

300 000 djur

Smågrisar

1 1 0 000 djur"

BILAGA II

"BILAGA II

— I provinsen Lérida, skydds- och övervakningszonerna enligt bilagorna I och II i föreskrift från Kataloni
ens Generalitat av den 29 april 1997.

— I provinsen Lérida, skydds- och övervakningszonerna enligt bilagorna I och II i föreskrift från Kataloni
ens Generalitat av den 12 juni 1997.

— I provinsen Lérida, skydds- och övervakningszonerna enligt bilagorna I och II i föreskrift från Kataloni
ens Generalitat av den 1 juli 1997."
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1500/97

av den 29 juli 1997

om ändring för sjätte gången av förordning (EG) nr 414/97 om undantags
åtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för griskött ('), senast ändrad genom

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 20 i denna,
och

Artikel 1

med beaktande av följande :

Till följd av att klassisk svinpest har brutit ut i vissa
produktionsregioner i Tyskland, har undantagsåtgärder
vidtagits för denna medlemsstat till stöd för griskötts
marknaden genom kommissionens förordning (EG) nr
414/97 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr

I artikel 4.4 i förordning (EG) nr 414/97 skall beloppen
"71 ecu" och "60 ecu" ersättas med "66 ecu" och "56 ecu".

Artikel 2

1294/97 (4).

Det beviljade stödet vid leverans av smågrisar bör anpassas
till den aktuella marknadssituationen med hänsyn till att
marknadspriset har gått ner.

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1 .
O EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
O EGT nr L 62, 4.3.1997, s. 29.
4 EGT nr L 176, 4.7.1997, s . 25.
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Nr L 202/45

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1501 /97
av den 29 juli 1997

om ändring av förordning (EG) nr 411 /97 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på verksamhetsprogram, driftsfonder
och ekonomiskt stöd från gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker har inte
yttrat sig inom den tid som ordföranden bestämt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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 ('), särskilt

Artikel 1

artiklarna 48 och 57 i denna, och

Förordning (EG) nr 411 /97 ändras på följande sätt:
med beaktande av följande :
1 . Följande stycke skall läggas till artikel 2.5:

I artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 411 /

97 (2), ändrad genom förordning (EG) nr 1119/97 (3), före
skrivs att taken för det ekonomiska stödet baseras på

värdet av den saluförda produktionen under det år som

föregår det år som dessa tak avser. Värdet av den saluförda
produktionen för ett givet år kan rasa kraftigt på grund av
en naturkatastrof. För att i sådant fall undvika att en

kraftig sänkning av taket för det ekonomiska stödet från
gemenskapen till en producentorganisation äventyrar
genomförandet av verksamhetsprogrammet är det nödvän
digt att införa en gräns för minskningen av värdet av den
saluförda produktionen, som läggs till grund för beräk
ningen av taket för stödbeloppet. Denna gräns bör fast
ställas i förhållande till den genomsnittliga avkastningen
och det genomsnittliga priset för producentorganisationen
under de tre år som har föregått det år då naturkatastrofen
inträffade, samt fastställas på en nivå som tar hänsyn till
normala svängningar i produktionen på grund av klima
förhållanden .

Genom artikel 15.1 i ovannämnda förordning införs vissa

övergångsåtgärder för år 1997. Med hänsyn till tidsfri
sterna för anpassning av producentorganisationerna och

beviljande av erkännande visar det sig nu vara nödvändigt
att vidta en övergångsåtgärd för att göra det möjligt för
producentorganisationerna att lämna in förslagen till verk
samhetsprogram före den 15 september 1997. Dessa
producentorganisationer, är de som har lagt fram en
ansökan om erkännande enligt förordning (EG) nr 2200/
96, men som inte har fått detta erkännande då de ovan

nämnda förslagen lämnas in. Det bör preciseras att de
förslag till verksamhetsprogram som lämnas in av produ
centorganisationer som inte erhåller erkännande inom
fristen för godkännande av programmen, rutinmässigt
avvisas .

(') EGT nr L 297, 21.11.1996, s. 1 .
(2) EGT nr L 62, 4.3.1997, s. 9.

b) EGT nr L 163, 20.6.1997, s. 11 .

"Vid en naturkatastrof som har erkänts av de behöriga
nationella myndigheterna, skall det värde av den salu
förda produktionen som avses i föregående stycke och
som tillhör en producentorganisation som har lagt
fram ett verksamhetsprogram, för en bestämd produkt
dock anses minst uppgå till 70 % av ett teoretiskt
medelvärde som är lika med

— den yta som avsatts av producentorganisationen för
produkten i fråga under det år då naturkatastrofen
inträffade, multiplicerat med

— den genomsnittliga avkastningen från denna
produkt samt produktens genomsnittliga pris som
producentorganisationen erhållit under de tre år
som föregick det år då naturkatastrofen inträffade,
eller, efter beslut av medlemsstaten, den genom
snittliga avkastning eller det genomsnittspris som
erhölls i produktionsområdet under de tre år som
föregick det år då naturkatastrofen inträffade ."
2. Följande punkt 7 skall läggas till artikel 15:
"7. De producentorganisationer som har lagt fram
en ansökan om erkännande enligt förordning (EG) nr
2200/96 får för godkännande skicka in ett förslag till
verksamhetsprogram i enlighet med artikel 3 i denna
förordning senast den 15 september 1997. De förslag
till verksamhetsprogram som läggs fram av organisa
tioner som inte får erkännande före den 15 december

1997 avvisas rutinmässigt."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

Nr L 202/46
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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Nr L 202/47

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1502/97
av den 29 juli 1997
om ändring av förordning (EEG) nr 689/92 om fastställande av förfarandet och
villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen ,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2), särskilt
artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande :

I kommissionens förordning (EEG) nr 689/92 (3), senast

ändrad genom förordning (EG) nr 1396/97 (4) fastställs
villkoren för godkännande av spannmål för intervention .
I förordning (EEG) nr 1766/92 föreskrivs att för att beakta
växtodlingssäsongen för sorghum och majs skall det inter
ventionspris som tillämpats för dessa spannmål under maj
månad gälla även för juli, augusti och september under
det följande regleringsåret.

Denna förman bör begränsas till spannmål från den tidi
gare skörden . Det är därför nödvändigt att anpassa förord
ning (EEG) nr 689/92.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål .
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

I artikel 4 i förordning (EEG) nr 689 /92 skall det sista
stycket i punkt 1 kompletteras med följande text:
"När det gäller majs och sorghum som erbjuds i
augusti och september skall bestämmelsen i detta
stycke inte tillämpas".
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

C ) EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
(2) EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.
(3) EGT nr L 74, 20.3.1992, s . 18 .
4 EGT nr L 190 , 19.7.1997, s . 41 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1503/97

av den 29 juli 1997
om ändring av förordning (EEG) nr 2836/93 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1765 /92 beträffande de regionala basarealerna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

är nödvändigt att vidta vissa justeringar vid beräkning av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

ett eventuellt överskridande av denna basareal .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

För att säkerställa dels den nödvändiga insynen, dels en
effektiv förvaltning av sanktionssystemet, bör det preci
seras vilka uppgifter medlemsstaterna skall meddela
kommissionen .

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av

den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för
producenter av vissa jordbruksgrödor ('), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1422/97 (2), särskilt artikel 12 i
denna, och

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Gemensamma förvaltningskommittén
för spannmål, oljor och fetter samt torkat foder.

med beaktande av följande:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2836/93 av den 18
oktober 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1765/92 beträffande de regionala
basarealerna (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
904/94 (4), innehåller hänvisningar till vissa förordningar
inom sektorn för jordbruksgrödor som har ändrats flera
gånger eller helt utgått, varför vissa ändringar bör göras i
denna förordning för att öka tydligheten och konsekven
sen .

För regleringsåret 1997/98 har det datum då medlemssta
terna skall meddela kommissionen sitt val vad gäller den
möjlighet som avses i artikel 2.7 i förordning (EEG) nr
1765/92 flyttas fram till den 15 september 1997. Det
finns därför anledning att tillfälligt förskjuta datumen för
fastställande

och

meddelande

till

kommissionen

av

procentsatsen med vilken den regionala basarealen har
överskridits till den 15 respektive den 30 september.

Artikel 2.7 i förordning (EEG) nr 1765/92 tillåter de
medlemsstater som har valt att fastställa en eller flera

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2836/93 ändras på följande sätt:
1 . I artikel 1.1 skall hänvisningen till "förordning (EEG)
nr 845/93" ersättas med en hänvisning till kommissio
nens "förordning (EEG) nr 1098/94 Q".
Q EGT nr L 121 , 12.5.1994, s. 12.
2. Artikel 1.3 och 1.4 skall ersättas med följande text:

"3. Summan av de arealer för vilka ansökningar har
lämnats in, justerad enligt punkt 2, skall ökas med de
arealer som besåtts med jordbruksgrödor enligt förord
ning (EEG) nr 1765/92 och som används som motive
ring för en ansökan om stöd enligt rådets förordning
(EEG) nr 805/68 Q.

nationella basarealer att dela upp dessa i delarealer. Det är

1.

därför lämpligt att definiera den minsta storleken för
dessa delarealer, dels för att säkerställa att sanktionssy

skall medlemsstaten senast den 15 september fastställa
med två decimalers noggrannhet den procentsats med

stemet tillämpas på ett effektivt sätt, dels med hänsyn till

vilken den har överskridits .

det särskilda läget i Skottland .

På grund av övergången från planekonomi till marknads
ekonomi gäller för de nya tyska delstaterna övergångsåt
gärder som tillåter en tillfällig ökning av basarealen, som
sedan minskas etappvis. Dessa övergångsåtgärder före
skrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1763/96 (5).

Denna tillfälliga ökning bör inte beaktas vid fastställande
av den nationella basarealen för hela Tyskland, varför det
C ) EGT nr L 181 , 1.7.1992, s . 12.

(2)
O
(4)
( 5)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

196,
260,
105,
231 ,

24.7.1997, s. 18 .
19.10.1993, s. 3 .
26.4.1994, s. 3.
12.9.1996, s. 8 .

Om det konstateras att basarealen har överskridits

Den sålunda fastställda procentsatsen skall användas
för att beräkna den proportionella minskningen av den
areal som berättigar till kompensationsbetalning i

enlighet med artikel 2.6 första strecksatsen i förordning
(EEG) nr 1765/92.
I de fall som avses i artikel 2.6 andra strecksatsen i

förordning (EEG) nr 1765/92 skall den procentsats
med vilken basarealen har överskridits fastställas med

en decimals noggrannhet, minskad med 85 % av de
arealer som tagits ur bruk i form av ett frivilligt uttag i
enlighet med artikel 7.6. Detta gäller utöver den obli
gatoriska procentsatsen för uttag för det berörda jord
bruksföretaget.
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Medlemsstaterna skall utan dröjsmål och senast den 30
september underrätta kommissionen . Medlemsstaterna
skall dessutom meddela producenterna så fort det före
faller möjligt att basarealen kommer att överskridas.

För regleringsåret 1997/ 1998 och som undantag från
första och fjärde stycket skall datumen 15 och 30
september flyttas fram till 10 respektive 15 oktober
1997 .

Q EGT nr L 148 , 28.6.1968 , s. 24."
3 . I artikel 3 skall hänvisningarna till "förordning (EEG)
nr 2293/92" och "förordning (EEG) nr 2595/93"
ersättas med hänvisningar till "förordning (EG) nr
762/94 O" och "förordning (EG) nr 1870/95 (").
O EGT nr L 90 . 7.4.1994, s. 8 .
O EGT nr L 179, 29.7.1995, s . 40 ."

4. Följande artiklar 3a, 3b och 3c skall införas.
"Artikel 3a

Vid tillämpningen av artikel 2.7 i förordning (EEG) nr
1765/92 avses med

a) nationell basareal: en regional basareal enligt inne
börden i artikel 2.2 i rådets förordning (EEG) nr
1765/92 men som täcker en medlemsstat,

b) delareal: en del av den nationella basarealen som
inte får understiga nivå 2 i Nomenklaturen för stati
stiska geografiska enheter (NUTS).

Vid tillämpningen av detta stycke kan de mindre
gynnade och gynnade områdena i Skottland, definie
rade i enlighet med förfarandet i rådets förordning
(EG) nr 950/97 Q, betraktas som delarealer.
Artikel 3b

Nr L 202/49

tillfälligt tilldelats de nya tyska delstaterna enligt
bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1763/
96 (¥¥) inte medräknas då den nationella basarealen fast
ställs .

Om ett eventuellt överskridande av den nationella

basarealen konstateras, skall summan av de arealer i de

nya delstaterna för vilka ansökningar lämnats in
minskas med en areal motsvarande de tillfälligt tillde
lade arealerna om denna summa överstiger 3 740 100
ha, dvs. den areal som ursprungligen tilldelades de nya
delstaterna. Minskningen får dock aldrig leda till att en
mindre areal än 3 740 100 ha medräknas .

Om den nationella basarealen underskrids tilldelas de

nya delstaterna den areal som inte utnyttjats för att
minska den sanktion som avses i artikel 2.1 i förord

ning (EG) nr 1763/96.
Artikel 3c

Medlemsstaterna skall senast den 15 maj det regle
ringsår som föregår det regleringsår ansökan gäller
meddela kommissionen följande:
a) Den nationella basareal som skall delas upp.
b) Delarealerna (antal, benämning och yta).
c) Bestämmelserna för koncentrationen av sanktio
nerna .

d) Bevis för att producenterna har meddelats.
För regleringsåret 1997/ 1998 skall detta datum dock
flyttas fram till den 15 september 1997.
O EGT nr L 142, 2.6.1997, s. 1 .
(w) EGT nr L 231 , 12.9.1996, s. 8 ."
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den

Om Tyskland väljer den möjlighet som anges i artikel
2.7 i förordning (EEG) nr 1765/92 skall de arealer som

har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 202/50
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1504/97

av den 29 juli 1997
om fastställande av exportbidrag för nötkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 2222/96 (2) särskilt artikel 13 i denna, och

under KN-nummer 0202, visst kött eller vissa slaktbipro
dukter förtecknade i bilagan under KN-nummer 0206
och andra beredningar eller konserver av kött eller slakt
biprodukter förtecknade i bilagan under KN-nummer
1602 50 10 .

Med hänsyn till den stora variationen av produkter som
omfattas

av

KN-numren

0201 20 90 700

och

0202 20 90 1 00 vilka används i exportbidragssyfte, bör
exportbidrag endast beviljas för styckningsdelar vars vikt
av ben inte överskrider en tredjedel av den totala vikten .

med beaktande av följande :
Beträffande nötkött, med eller utan ben, saltat eller torkat,
existerar det ett traditionellt handelsflöde till Schweiz . För

I artikel 13 i förordning (EEG) nr 805/68 fastställs att
skillnaden mellan priserna på världmarknaden för de
produkter som förtecknas i artikel 1 i samma förordning
och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan
täckas av ett exportbidrag.

I förordning (EEG) nr 32/82 (3), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 3169/87 (4), förordning (EEG)
nr 1964/82 (5), ändrad genom förordning (EEG)
nr 3169/87, och förordning (EEG) nr 2388/84 (6), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 3661 /92 Q, fastställs
villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag på vissa
styckningsdelar av nötkött och vissa konserverade
nötköttsprodukter.

Tillämpningen av dessa regler och villkor på den förvän
tade situationen på marknaden för nötkött medför att
bidragen bör vara de som anges nedan.
Med hänsyn till den nuvarande situationen på gemen
skapens marknad och möjligheterna till avyttring särskilt i
vissa tredje länder bör exportbidrag beviljas för dels
nötkreatur med en levande vikt om mer än 220 kg och

mindre än 300 kg avsedda för slakt, dels vuxna nötkreatur
med en levande vikt om minst 300 kg.

att denna handel skall kunna fortsätta bör exportbidraget
fastställas så att det täcker skillnaden mellan priserna på
den schweiziska marknaden och exportpriserna i
medlemsstaterna. Det finns möjlighet att exportera sådant
kött liksom saltat, rökt och torkat kött till vissa länder i

Afrika, Främre Orienten och Mellersta Östern. Denna
möjlighet bör beaktas och ett exportbidrag fastställas i
förhållande till detta .

Beträffande vissa andra styckningsdelar och konserver av
kött eller slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under
KN-numren 1602 50 31 till 1602 50 80 kan gemen
skapens andel i internationell handel bibehållas genom
beviljande av ett exportbidrag motsvarande det som för
närvarande beviljas exportörerna.

Beträffande andra nötköttsprodukter behöver ett export
bidrag inte fastställas eftersom gemenskapens andel i
internationell handel är obetydlig.

I kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (8), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1 297/97 (9), upprättas
exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter. Av
hänsyn till tydligheten bör destinationerna preciseras i en
särskild bilaga.

Exportbidrag bör beviljas till vissa destinationer av visst
färskt eller kylt kött som förtecknas i bilagan och omfattas
av KN-nummer 0201 , visst fryst kött förtecknat i bilagan
')
2)
3)
4)
5)
é)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L
L

148, 28.6.1968 , s. 24.
296, 21.11.1996, s. 50.
4, 8.1.1982, s . 11 .
301 , 24.10.1987, s. 21 .
212, 21.7.1982, s. 48 .
221 , 18.8.1984, s. 28 .

A EGT nr L 370, 19.12.1992, s. 16.

I syfte att underlätta tullklareringen vid export för mark
nadsaktörerna bör exportbidragen för alla frysta styck
ningsdelar bringas i överensstämmelse med exportbid
ragen för färska eller kylda styckningsdelar med undantag
för delar från vuxna nötkreatur av hankön .

(8) EGT nr L 366, 24.12.1987, s. 1 .
9 EGT nr L 176, 4.7.1997, s . 30.
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Det har visat sig att det i vissa fall ofta är svårt att fastställa

Nr L 202/51

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

de relevanta kvantiteterna nötkött och annat kött i bearbe

tade eller konserverade köttprodukter som omfattas av
KN-nummer 1602 50 . Rena nötköttsprodukter bör därför
särskiljas och ett nytt nummer införas för blandningar av
kött eller slaktbiprodukter. Kontrollerna av produkter som
inte består av köttblandningar eller slaktbiprodukter bör
därför intensifieras på så sätt att exportbidrag för dessa
produkter endast beviljas om de tillverkas i enlighet med
den ordning som fastställs i artikel 4 i rådets förordning
(EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetal

ning av exportbidrag för jordbruksprodukter ('), ändrad
genom förordning (EEG) nr 2026/83 (2).
Exportbidrag för hondjur bör variera i förhållande till
djurens ålder för att undvika oegentligheter vid export av
vissa renrasiga avelsdjur.

Det förekommer möjlighet att exportera kvigor till tredje
land, förutom de djur som är avsedda för slakterier. För att
undvika missbruk bör regler för kontroll fastställas så att
det endast rör sig om djur som är yngre än 36 månader.

Trots uppdelningen av Kombinerade nomenklaturen i
underavdelningar för sådant bearbetat och konserverat
kött, annat än kokt, som omfattas av KN-nummer 1602

50 har det visat sig att det finns möjlighet att från export
bidragsnomenklaturen stryka ett flertal produkter som
omfattas av KN-nummer 1602 50 31 och ändra förteck

Artikel 1

1 . Förteckningen över de produkter för vilka export
bidrag i enlighet med artikel 13 i förordning (EEG)
nr 805/68 beviljas och storleken av dessa bidrag fastställs
i bilaga I till denna förordning.
2. Destinationerna är preciserade i bilaga II till denna
förordning.
Artikel 2

För att bidrag skall beviljas för varor med produktnummer
0102 90 59 9000 i exportbidragsnomenklaturen för export
till tredje land som ligger i zon 10, som förtecknas i
bilaga II till denna förordning, skall det vid fullgörandet
av tullformaliteterna läggas fram ett veterinärintyg under
tecknat av en legitimerad veterinär, i original med en
kopia. Intyget skall visa att det verkligen rör sig om kvigor
som är yngre än 36 månader. Originalet skall återställas
till exportören och kopian, vars överensstämmelse med
originalet skall kontrolleras av tullmyndigheterna, skall
bifogas begäran om utbetalning av exportbidrag.

ningen över produkter som omfattas av KN-nummer
1602 50 80 .

Artikel 3

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

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997 .

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 62, 7.3.1980, s. 5.
(2 EGT nr L 199, 22.7.1983, s. 12.
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BILAGA I

till kommissionens förordning av den 29 juli 1997 om fastställande av exportbidrag för
nötkött

(ecu/100 kg)
Produktnummer

Bestämmelseland

Bidrag (7)

(ecu/100 kg)
Produktnummer

Bestämmelseland

— Levande vikt —

0102 10 10 9120

01

65,00

0102 10 109130

02

04

38,50
27,00
13,50

0102 10 30 9120

01

65,00

0102 10 30 9130

02

04

38,50
27,00
13,50

01

65,00

03

03

0102 10 90 9120
0102 90 41 9100

0102 90 51 9000

0102 90 59 9000

02

38,50

03

27,00

04

13,50

10

57,50 (9)

02

04

38,50
27,00
13,50

02

38,50

03

27,00

04

13,50

03

0102 90 61 9000

0102 90 69 9000

02

0102 90 79 9000

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110(1 )

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110(1 )

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130(1 )

38,50

0201 20 20 9110(1 )

28,00

02

89,00

03

61,50

04

30,00

02

58,50

03

41,00

04

20,50

02

155,50

03

103,50

04

51,50

02

102,50

03

71,00

04

35,50

02

89,00

03

61,50

04

30,00

02

58,50

03

41,00

03

38,00

04

20,50

04

19,00

02

57,50

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

02

58,50
41,00

03

38,00

03

04

19,00

04

20,50

05(4)

85,00

07 (4a)

85,00

0201 30 00 9100 (2)

02

216,50

03

148,50

03

89,00
61,50

04

30,00

04

74,00

02

58,50

06

190,50

03

41,00
20,50

08

103,00
94,50

04

122,50
82,00
41,50

09

02

81,00

03

56,00

04

28,00

02

1 22,50

02

02
03

0201 10 00 9140

04

57,50

04

0201 10 00 9130(1 )

56,00

02

0201 30 00 9050

0201 10 00 9120

81,00

03

04

— Nettovikt —

0201 1000 9110(1 )

02

27,00
13,50

03

0102 90 71 9000

— Nettovikt —

57,50

02

Bidrag (?)

03

04

I

0201 30 00 9150(6)

03

79,50

04

40,00

06

92,00

02

81,00

03

53,50

82,00

04

27,00

41,50

06

65,50

0201 30 00 9190(6)
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(ecu/100 kg)
Bestämmelseland

Produktnummer

L
0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

(ecu/100 kg)
Produktnummer

Bidrag (7)

Bestämmelseland

L

— Nettovikt —

02

58,50

03

41,00

03

04

20,50

04

02

81,00

03

56,00

04

28,00

02

81,00

03

56,00

04

28,00

02

58,50

02

1602 50 10 9140

03

04

1602 50 10 9160

02
03
04

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9400 (6)

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

0210 20 90 9100

0210 20 90 9300

0210 20 90 9500 (3)

35,50

04

35,50

20,50

02

102,50

03

71,00

04

35,50

02

58,50

03

03

41,00

04

04

20,50

02

58,50

03

03

41,00

04

04

20,50

02

1602 50 10 9260

02

02

1602 50 10 9280

85,00

03

85,00

04

—

—

—

—

—

08

103,00

1602 50 31 9125

01

102,50 (5)

09

94,50

1602 50 31 9135

01

60,00 (8)

03

79,50

1602 50 31 9195

01

29,50

04

40,00

1602 50 31 9325

01

91,50 (5)

1602 50 31 9335

01

53,50 (8)

06

0202 30 90 9500 (6)

44,00

03

41,00

04

05(4)
07 (4a)

66,50 (8)
53,50 (8)
53,50 (8)

02

03

1602 50 10 9240

0202 20 50 9900

83,00 (8)
66,50 (8)
66,50 (8)

04

03

I

93,50 (8)
75,00 (8)
75,00 (8)

44,00 (8)
35,50 (8)
35,50 (8)

02

1602 50 10 9170

1602 50 10 9190

0202 20 50 9100

— Nettovikt —

02

1602 50 10 9120

Bidrag (?)

02

I\

92,00
81,00

II
1602 50 31 9395

01

29,50

03

53,50

04

27,00

1602 50 39 9125

01

102,50 (5)

06

65,50

1602 50 39 9135

01

60,00 (8)

02

81,00

1602 50 39 9195

01

29,50

03

53,50

1602 50 39 9325

01

91,50 (5)

04

27,00

1602 50 39 9335

01

53,50 (8)

06

65,50
1602 50 39 9395

01

29,50

02

81,00

01

53,50

1602 50 39 9425

60,50 (s)

03

04

27,00

1602 50 39 9435

01

35,50 (8)

06

65,50

1602 50 39 9495

01

26,50

02

68,00

1602 50 39 9505

01

26,50

04

40,50

1602 50 39 9525

01

60,50 ( 5)

84,00

1602 50 39 9535

01

35,50 (8)

84,00

1602 50 39 9595

01

26,50

02
02
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(ecu/100 kg)
Produktnummer

Bestämmelseland

Bidrag (7)

(ecu/100 kg)
Produktnummer

Bestämmelseland

— Nettovikt —

1602 50 39 9615

01

1602 50 39 9625

01

1602 50 39 9705

01

26,50
12,00

Bidrag (7)
— Nettovikt —

1602 50 80 9495

01

26,50

1602 50 80 9505

01

26,50

1602 50 80 9515

01

12,00

1602 50 80 9535

01

35,50 (8)

1602 50 80 9595

01

26,50

—

1602 50 39 9805

01

1602 50 39 9905

01

1602 50 80 9135

01

53,50 (8)

1602 50 80 9615

01

26,50

1602 50 80 9195

01

26,50

1602 50 80 9625

01

12,00

1602 50 80 9335

01

48,00 (8)

1602 50 80 9705

01

1602 50 80 9395

01

26,50

1602 50 80 9805

01

1602 50 80 9435

01

35,50 (8)

1602 50 80 9905

01

—

—

—

—

—

( 1 ) För tillämpning av undernummer erfordras att det certifikat som anges i bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 32/82 framläggs.
(2) För tillämpning av undernummer erfordras att villkoret i den ändrade förordningen ( EEG) nr 1964/82 är uppfyllt.
(-1) Exportbidraget för nötkött i saltlake beviljas för nettovikten, efter det att vikten på saltlaken dragits av.

(4) I enlighet med föreskrifterna i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2973/79 (EGT nr L 336, 29.12.1979, s . 44).
(4a) I enlighet med föreskrifterna i kommissionens ändrade förordning (EG) nr 2051 / 96 ( EGT nr L 274, 26.10.1996, s. 18).
(?) EGT nr L 221 , 19.8.1984, s. 28 .

(6) Innehållet av magert nötkött utan fett fastställs i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning ( EEG) nr 2429/86 (EGT nr L 210,
1.8.1986, s. 39).

(7) I artikel 13.10 i den ändrade förordningen (EEG) nr 805/68 fastställs att exportbidrag inte skall beviljas för produkter som importeras från tredje land och
åter exporteras till tredje land .
(«) Exportbidraget beviljas endast för produkter som framställts i enlighet med förfarandet i artikel 4 i rådets ändrade förordning (EEG) nr 565/80 .
(9) Beviljande av exportbidrag sker under förutsättning att villkoren i artikel 2 i denna förordning uppfylls.

Obs! De beskrivningar som svarar mot produktnumren och fotnoterna är fastställda i den ändrade förordningen (EEG) nr 3846/87.
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BILAGA II

Zon 01 : alla tredjeländer
Zon 02: zon 08 — 09
Zon 03

022

Ceuta och Melilla

024

Island

028

Norge

041

Färöarna

043

Andorra

400

USA

Zon 06

809
822

044

Gibraltar

045

Vatikanstaten

053

Estland

054

Zon 05

Nya Kaledonien
Franska Polynesien

Zon 07

Lettland

Zon 09

224

Sudan

228

Mauretanien

232

Mali

236

Burkina Faso

240

Niger

244

Tchad

247 Kap Verde
248 Senegal
252

Gambia

257

Guinea-Bissau

260

Guinea

264

Sierra Leone

268

Liberia

055

Litauen

060

Polen

061

Tjeckien

272

Elfenbenskusten

063

Slovakien

276

Ghana

064

Ungern

280

Togo

066

Rumänien

046

Malta

284

Benin

068

Bulgarien

052

Turkiet

288

Nigeria
Kamerun

Albanien

Ukraina

302

070

072

091

Slovenien

073

Vitryssland

074

Moldova

075
076

Ryssland
Georgien

077

Armenien

078

Azerbajdzjan

079

Kazakstan

080

Turkmenistan

Campione d'Italia, Helgoland

081

Uzbekistan

406

Grönland

600

Cypern

082 Tadzjikistan
083 Kirgisistan

330 Angola
334 Etiopien

662

Pakistan

204

Marocko

336

Sri Lanka

208

Algeriet

338

Djibouti

212

Tunisien

342

Somalia

Libyen
Egypten

350

Uganda

352

Tanzania

355

Seychellerna

404

Zone 08

092

Kroatien

093
094
096

Bosnien-Hercegovina
Serbien och Montenegro
Före detta jugoslaviska republiken
Makedonien

109

669

Canada

Kommunerna

Livigno

och

676 Myanmar (Burma)
680

Thailand

216
220

690

Vietnam

604

Libanon

700

Indonesien

608

Syrien

708

Filippinerna

612

Irak

724

Nordkorea

616

Iran

950

Proviantering och bunkring
(destinationer som avses i artikel

624

Israel

34 i kommissionens förordning

625 Gaza och Jeriko
628 Jordanien

(EEG) nr 3665/87 med ändringar)

632

Saudiarabien

636

Kuwait

640

Bahrein

644

Qatar

Zon 04

039

Schweiz

647

Förenade Arabemiraten

649

Oman

653

Yemen

720

Kina

740

Hongkong SFO

306 Centralafrikanska republiken
310 Ekvatorialguinea
311 Säo Tomé och Principe
314

Gabon

318
322

Kongo
Demokratiska republiken Kongo

324

Rwanda

328

Burundi

329

St .
Helena
områden

och

tillhörande

och

tillhörande

Eritrea

områden
357

Brittiska
Oceanen

områden

366

Mocambique

373

Mauntius

375

Komorerna

377

Mayotte

378

Zambia

386

Malawi

388

Sydafrika

395

Lesotho

Zon 10

075

Ryssland

OBS: Länderna definieras i kommissionens förordning (EG) nr 895/97 (EGT nr L 128, 21.5.1997, s. 1 ).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1505/97
av den 29 juli 1997
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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,

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 f), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

med beaktande av följande :

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen .
Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen
i bilagan .
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 30 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 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.
Q EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
•> EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .
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Nr L 202/ 57

BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 juli 1997 om fastställande av schablonvärden vid

import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
Schablonvärde

KN-nr

Kod för tredje land (')

ex 0707 00 25

052

73,0

999

73,0

0709 90 77

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 71 , 0808 10 73 , 0808 10 79

0808 20 51

0809 10 40

0809 20 59

0809 40 30

vid import

052

73,6

999

73,6

388

68,5

524

69,1

528

44,6

999

60,7

052

132,9

412

124,1

512

122,8

600

155,4

624

171,9

999

141,4

388

84,8

400

67,8

508

76,0

512

51,9

524

72,0

528

50,6

800

154,7

804

85,3

999

80,4

388

58,5

512

65,5

528

33,6

999

52,5

052

223,3

064

108,8

999

1 66,1

052

231,4

064

184,0

400

218,6

616

180,9

999

203,7

064

139,4

624

185,5

999

162,4

(') 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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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1506/97

av den 29 juli 1997
om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete
eller råg
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2), särskilt
artikel 13.2 fjärde stycket i denna, och

genom förordning (EG) nr 1 50/95 (?), används för att
räkna om belopp som anges i tredje länders valutor och
som grundval för att fastställa jordbruksomräkningskur
serna för medlemsstaternas valutor. Närmare bestäm

melser för tillämpningen och fastställandet av dessa om
räkningskurser fastställs i kommissionens förordning

(EEG) nr 1068/93 (6), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1482/96 (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande :

Exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn
av vete eller råg fastställs i kommissionens förordning
(EG) nr 1385/97 0,

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förord
ning (EG) nr 1385/97 på de uppgifter som kommissionen
känner till medför att de exportbidrag som för närvarande

gäller bör ändras till de belopp som fastställs i bilagan till

Artikel 1

De exportbidrag som fastställs i bilagan till den ändrade
förordningen (EG) nr 1385/97 för de produkter som anges
i artikel 1 a, 1 b och 1 c i förordning (EEG) nr 1766/92
och som exporteras i obearbetat skick, ändras på så sätt
som framgår av bilagan till den här förordningen för de
produkter som anges i den .

den här förordningen .
Artikel 2

De representativa marknadskurser som fastställs i artikel 1
i rådets förordning (EEG) nr 3813/92 (4), senast ändrad

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s . 21 .
O EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.
O EGT nr L 189, 18.7.1997, s. 18 .
4 EGT nr L 387, 31.12.1992, s . 1 .

(5) EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .
(«) EGT nr L 108 , 1.5.1993, s . 106.
o EGT nr L 188 , 27.7.1996, s. 22.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 juli 1997 om ändring av exportbidragen för spannmal
och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
(ecu/ton)
Produktnummer

Bestämmelseland (')

Bidragsbelopp

—

—

(ecu/ton)
Produktnummer

1101 00 11 9000

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400

—

1001 90 99 9000
03

13,00

02

0

—

—

—

1101 00 15 9180

I

—

1101 00 90 9000
03

1003 00 90 9000

02

1004 00 00 9200

—

1004 00 00 9400

—

1005 10 90 9000

1007 00 90 9000

—

—

1101 00 159170

1101 00 159190

1003 00 10 9000

—

—

1101 00 15 9150

1002 00 00 9000

Bidragsbelopp

—

1101 00 15 9100
1101 00 159130

1001 90 91 9000

1005 90 00 9000

Bestämmelseland (')

—

-l
-I

1008 20 00 9000

5,00
0
—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200

1103 11 90 9800

—

01
—

—

—

—

30,00
—

—

~ (2)
-O

—

—

—

-(2 )

—

—

(') Bestämmelseland identifieras pa följande sätt:
01 Alla tredje länder.
02 Andra tredjeländer.
03 Schweiz, Liechtenstein .

(2) Inget exportbidrag beviljas om produkten innehåller sammanpressat mjöl.

Obs. Zonerna är de som fastställs i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2145/92 (EGT nr L 214, 30.7.1992, s. 20).
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/36/EG
av den 30 juni 1997

om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmel
ser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utföran
det av sändningsverksamhet för television
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europei

ska gemenskapen, särskilt artiklarna 57.2 och 66 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag ('),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 1 89b i fördraget angivna förfa
randet (3), och mot bakgrund av det gemensamma utkastet
som godkändes av förlikningskommittén den 16 april
1997, och

med beaktande av följande:

1 . Rådets direktiv 89/552/EEG (4) utgör den rättsliga ra
men för TV-sändningsverksamhet inom den inre

verk som är tillämpligt pa innehållet i audiovisuella
tjänster, vilket skulle bidra till att säkerställa den fria

rörligheten för sådana tjänster inom gemenskapen
och svara mot de tillväxtmöjligheter inom sektorn
som ny teknik medför samtidigt som hänsyn tas till
de audiovisuella programmens särart, särskilt deras
påverkan på kultur och samhälle oavsett på vilket sätt
de sänds .

5. Rådet välkomnade vid sitt möte den 28 september
1994 denna handlingsplan och underströk nödvän
digheten av att förbättra den europeiska audiovisuella
industrins konkurrenskraft.

6. Kommissionen har lagt fram en grönbok om skydd
för underåriga och människans värdighet inom de au
diovisuella tjänsterna och informationstjänsterna och
har åtagit sig att lägga fram en grönbok som skall vara
inriktad på utvecklingen av de nya tjänsternas kultu
rella aspekter.

marknaden .

2. I artikel 26 i direktiv 89/ 552/ EEG föreskrivs att kom
missionen senast vid slutet av det femte året efter da

gen för antagandet av nämnda direktiv till Europapar

7. Varje rättslig ram om nya audiovisuella tjänster måste
vara förenlig med det grundläggande målet för detta
direktiv, vilket är att skapa en rättslig ram för den fria
rörligheten för tjänster.

lamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommit

tén skall överlämna en rapport om direktivets

tillämpning och, om nödvändigt, utarbeta ytterligare
förslag för att anpassa det till utvecklingen inom om
rådet TV-sändning.

3 . Tillämpningen av direktiv 89/552/EEG och rapporten
om tillämpningen har visat att det är nödvändigt att

8 . Det är väsentligt att medlemstaterna vidtar åtgärder i
fråga om tjänster som är jämförbara med TV-sänd
ningar för att motverka överträdelser av de grundläg
gande principer som måste vara vägledande för infor
mationen samt för att motverka att det uppstår stora
olikheter i den fria rörligheten och konkurrensen .

förtydliga vissa definitioner eller skyldigheter för
medlemsstaterna enligt det här direktivet.
9. Stats- och regeringscheferna riktade vid Europeiska
4. Kommissionen underströk i sitt meddelande av den

19 juli 1994 med titeln "På väg mot informationssam
hället i Europa: en handlingsplan" vikten av ett regel

rådets möte i Essen den 9 och 10 december 1994 en
anmodan till kommissionen att före deras nästa möte

lägga fram ett förslag till ändring av direktiv 89/552/
EEG .

(') EGT nr C 185, 19.7.1995, s. 4 och
EGT nr C 221 , 30.7.1996, s . 10 .

(2) EGT nr C 301 , 13.11.1995, s. 35.

(-1) Europaparlamentets yttrande av den 14 februari 1996 (EGT C

65, 4.3.1996, s. 113 ), rådets gemensamma ståndpunkt av den
18 juli 1996 (EGT nr C 264, 11.9.1996, s. 52) och Europapar
lamentets beslut av den 12 november 1996 (EGT nr C 362,
2.12.1996, s. 56). Europaparlamentets beslut av den 10 juni
1997 och rådets beslut av den 19 juni 1997.
(*) EGT nr L 298, 17.10.1989, s. 23 . Direktivet ändrat genom
1994 års anslutningsakt.

10. Tillämpningen av direktiv 89/552/EEG har visat att
det är nödvändigt att klargöra begreppet jurisdiktion
när det tillämpas specifikt på den audiovisuella sek
torn . Med hänsyn till rättspraxis från Europeiska ge
menskapernas domstol bör etableringskriteriet vara
huvudkriteriet för att fastställa en enskild medlems

stats jurisdiktion .
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11 . Begreppet etablering innebär enligt de kriterier som
domstolen fastställde i sin dom av den 25 juli 1991
"Factortame "( l ) ett faktiskt utövande av ekonomisk
verksamhet genom en fast anläggning under en obe
gränsad tid.
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enligt det här direktivet vidtas för att begränsa motta
gandet eller avbryta vidaresändningen av televisions
sändningar måste vara förenlig med dessa principer.

16. Det är nödvändigt att se till att bestämmelserna i di
1 2. Etableringen av ett programföretag kan fastställas med
hjälp av vissa praktiska kriterier, exempelvis den plats
där tjänsteleverantörens huvudkontor är beläget, den
plats där besluten om programinriktningen vanligtvis
fattas, den plats där det program som skall sändas
slutgiltigt sammanställs eller den plats där en bety
dande del av den arbetskraft som krävs för att utöva

TV-sändningsverksamheten befinner sig.

rektiv 89/552/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv
verkligen tillämpas i hela gemenskapen så att fri och
rättvis konkurrens mellan företagen inom samma
bransch upprätthålls .

17. Direkt berörda tredje parter, inbegripet medborgare i
andra medlemsstater, måste ha möjlighet att göra sina
rättigheter gällande enligt nationell rätt inför de be

höriga juridiska organ eller andra myndigheter i den
medlemsstat som har jurisdiktion över det TV-pro
13 . Avsikten med att fastställa vissa praktiska kriterier är
att genom ett uttömmande förfarande kunna avgöra
att en och endast en medlemsstat har jurisdiktion i
fråga om ett programföretag när det gäller tillhanda
hållandet av de tjänster som det här direktivet avser.
Med hänsyn till domstolens rättspraxis och i syfte att
undvika fall där jurisdiktion saknas, bör dock etable
ringskriteriet enligt artikel 52 och följande i Fördraget
om upprättande av Europeiska gemenskapen nämnas
som det avgörande kriteriet för fastställande av en
medlemsstats jurisdiktion .

14. Enligt domstolens fasta rättspraxis (2) behåller en
medlemsstat rätten att vidta åtgärder mot ett pro
gramföretag som är etablerat i en annan medlemsstat,

gramföretag som eventuellt inte iakttar de nationella
bestämmelser som följer av tillämpningen av direktiv
89/552/EEG i dess lydelse enligt det här direktivet.

18 . Det är väsentligt att medlemsstaterna är i stånd att
vidta åtgärder för att skydda rätten till information
och för att säkerställa bred tillgänglighet för allmän
heten till TV-sändningar från nationella eller icke-na
tionella evenemang av särskild vikt för samhället, t.ex.
de olympiska spelen och världs- och europamäster
skapen i fotboll . För detta ändamål behåller med
lemsstaterna rätten att vidta åtgärder som är förenliga
med gemenskapsrätten och som syftar till att reglera
hur programföretag inom deras jurisdiktion utövar si
na exlusiva rättigheter att sända sådana evenemang.

men vars verksamhet uteslutande eller huvudsakligen

riktar sig mot den första medlemsstatens territorium,
om företagets etablering har gjorts i syfte att kringgå
den lagstiftning som skulle ha varit tillämplig på
detta företag om det hade etablerat sig inom den för
sta medlemsstatens territorium .

15. I artikel F 2 i Fördraget om Europeiska unionen fast
ställs att unionen som allmänna principer för gemen
skapsrätten skall respektera de grundläggande rättig
heterna, såsom de garanteras i Europakonventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Varje åtgärd som i enlighet
med artikel 2a i direktiv 89/552/ EEG i dess lydelse
C ) Mål C-221 / 89, Queen mot Secretary of State for Transport, ex

parte Factortame Ltd, and others (REG 1991 , s. 1 — 3905,
punkt 20).

(z) Jfr särskilt domen i mål 33/74 Van Binsbergen mot Bestuur
van de Bedrijfsvereniging (REG 1974, s . 1299) och domen i
mål 23/93 TV 10 SA mot Commissariaat voor de Media

(REG 1994, s . 1-4795).

19 . Det är nödvändigt att arrangemang skapas inom en
gemenskapsram för att undvika att det uppstår osä
kerhet på det rättsliga området och marknadsstör
ningar och för att samordna fri rörlighet för televisi
onstjänster med behovet att förhindra eventuellt
kringgående av sådana nationella åtgärder som syftar
till att skydda ett legitimt allmänt intresse .

20. Det är särskilt lämpligt att i detta direktiv fastställa
bestämmelser om utövande av sådana exklusiva rättig
heter som programföretagen kan ha förvärvat att sän
da evenemang som anses vara av särskild vikt för
samhället i en annan medlemsstat än den som har ju
risdiktion över programföretagen . För att undvika
spekulativa rättighetsförvärv i syfte att kringå natio
nella åtgärder är det nödvändigt att tillämpa dessa be
stämmelser på avtal som ingås efter offentliggörandet
av detta direktiv och som rör evenemang som äger
rum efter genomförandet. Avtal från tiden före offent
liggörandet av detta direktiv som förnyas anses vara
nya avtal .
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21 . Evenemang av särskild vikt för samhället bör i detta
direktiv uppfylla vissa kriterier, det vill säga vara uni
ka evenemang, som är av allmänt intresse inom Euro
peiska unionen eller i en viss medlemsstat eller i en
viktig del av en viss medlemsstat och anordnas i för
väg av en arrangör som lagligen får sälja rättigheterna
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27. Programföretag, programtillverkare, producenter, för
fattare och andra experter bör uppmuntras att ytterli
gare utveckla detaljerade begrepp och strategier i syfte
att utveckla europeiska audiovisuella spelfilmer som
riktar sig till en internationell publik.

till detta evenemang.

22. I detta direktiv avses med "fri TV" sändning på en
kanal, antingen allmän eller kommersiell, av program
som är tillgängliga för allmänheten utan extra betal
ning utöver de finansieringskällor för sändningar som
förekommer allmänt i varje medlemsstat (såsom li
censavgift och/eller grundanslutningsavgift till ett ka
belnät).

23 . Medlemsstaterna har rätt att vidta de åtgärder som de
bedömer vara lämpliga i fråga om sändningar från
tredje land och som inte uppfyller villkoren i artikel 2
i direktiv 89/552/EEG, i dess lydelse enligt det här
direktivet, dock under förutsättning att gemenskaps

rätten och gemenskapens internationella åtaganden
respekteras.

28 . Utöver vad som anförts ovan är det nödvändigt att
skapa förutsättningar för förbättrad konkurrenskraft
för programindustrin . De meddelanden om tillämp
ningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EG
som kommissionen antog den 3 mars 1994 och den
15 juli 1996 i enlighet med artikel 4.3 i det direktivet

innehåller slutsatsen att åtgärder för att främja euro
peisk produktion kan bidra till en sådan förbättring
men att hänsyn måste tas till utvecklingen på områ
det för TV-sändningar.

29 . Bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 skall inte vara

tillämpliga på kanaler som endast sänder på ett annat
språk än medlemsstaternas språk. När ett sådant språk
eller sådana språk utgör en väsentlig del av, men inte
hela kanalens sändningstid, skall bestämmelserna i
artiklarna 4 och 5 likväl inte tillämpas på denna del
av sändningstiden .

24. För att undanröja de hinder som uppstår till följd av
olikheter i nationell lagstiftning om främjande av eu

ropeiska produktioner innehåller direktiv 89/552/
EEG, i dess lydelse enligt det här direktivet, bestäm
melser som syftar till att harmonisera sådan lagstift

30. Andelarna för europeiska produktioner måste uppnäs
med hänsyn till den ekonomiska verkligheten . För att
uppnå detta mål krävs därför ett progressivt system .

ning. De bestämmelser som i allmänhet syftar till att
liberalisera handeln måste innehålla klausuler för har

monisering av konkurrensvillkoren .

25. Enligt artikel 128.4 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen krävs dessutom att gemen
skapen skall beakta de kulturella aspekterna då den
handlar enligt andra bestämmelser i fördraget.

31 . I syfte att främja framställningen av europeiska pro
duktioner är det väsentligt att gemenskapen, med be
aktande av den audiovisuella kapaciteten i varje med
lemsstat och behovet att skydda Europeiska unionens
mindre använda språk, främjar oberoende producen
ter. Vid fastställandet av begreppet "oberoende produ
cent" bör medlemsstaterna ta lämplig hänsyn till kri
terier som ägandet av produktionsföretag, antalet pro

gram som levereras till samma programföretag och
äganderätten till andrahandsrättigheterna.

26. I grönboken "Strategiska valmöjligheter för stärkande
av den europeiska programindustrin inom ramen för
Europeiska unionens audiovisuella politik", som an
togs av kommissionen den 7 april 1994, påpekas bl.a.
behovet av ytterligare åtgärder för att stödja europei
ska produktioner i syfte att främja utvecklingen av

32. Frågan om särskilda tidsfrister för olika slag av TV
visning av biograffilmer skall i första hand lösas
genom överenskommelser mellan berörda parter eller
yrkesgrupper.

denna sektor. MEDIA Il-programmet, till främjande
av utbildning, utveckling och distribution inom den
audiovisuella sektorn , är även utformat för att bidra

till att möjliggöra att framställningen av europeiska

produktioner utvecklas. Kommissionen har föreslagit
att framställning av europeiska produktioner också
bör främjas genom en gemenskapsmekanism såsom
en garantifond.

33 . Marknadsföring av humanläkemedel omfattas av be
stämmelserna i direktiv 92/28/EEG (').
(') EGT nr L 113, 30.4.1992, s . 13 .
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34. Den dagliga sändningstid som programföretaget an
vänder för annonsering i samband med de egna pro
grammen och produkter med programanknytning
som har direkt koppling till dessa, eller för meddelan
den till allmänheten och välgörenhetsuppmaningar
som sänds gratis, skall inte inkluderas i den längsta
sändningstid per dygn eller timme som får användas
för reklam och TV-köp.

35. I syfte att undvika snedvridning av konkurrensen bör
detta undantag begränsas till annonsering av produk
ter som uppfyller det dubbla villkoret att de har både
anknytning och direkt koppling till de berörda pro
grammen . Uttrycket har anknytning till produkter
som är särskilt avsedda att ge dem som ser på pro
grammen möjlighet att få fullt utbyte av eller medver
ka vid dessa .
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program skall emellertid betraktas som program.
Egenreklam är ett nytt och relativt okänt fenomen,

och därför kan bestämmelserna om egenreklam ses
över särskilt när detta direktiv granskas i framtiden .

40. Det är nödvändigt att precisera reglerna för skydd av
underårigas fysiska, mentala och moraliska utveck
ling. Fastställandet av en klar skillnad mellan
program som omfattas av totalförbud och sådana som
kan tillåtas på villkor att lämpliga tekniska medel
finns bör tillgodose den omsorg om allmänintresset
som medlemsstaterna och gemenskapen givit uttryck
för.

41 . Inte i någon bestämmelse i detta direktiv rörande
skydd av underåriga och allmän ordning krävs det att

åtgärderna i fråga nödvändigtvis måste genomföras i
form av föregående kontroll av TV-sändningar.
36. Med hänsyn till utvecklingen av TV-köp, som utgör
en ekonomiskt betydande verksamhet för samtliga
aktörer och en viktig distributionskanal för varor och
tjänster inom gemenskapen, är det väsentligt att an
passa bestämmelserna om sändningstid och säkerstäl
la fullgott konsumentskydd genom att anta lämpliga

normer för reglering av sådana sändningars form och
innehåll .

37. Det är viktigt att de behöriga nationella myndigheter
na, när de övervakar genomförandet av de relevanta
bestämmelserna — i fråga om kanaler som inte en
bart ägnar sig åt TV-köp — kan skilja på
sändningstid för TV-köpinslag, reklaminslag och an
dra former av reklam, å ena sidan, och sändningstid
som används för sändningsblock för TV-köp, å andra
sidan . Det är därför nödvändigt och tillräckligt att
varje sändningsblock tydligt anges med optiska och
akustiska hjälpmedel, åtminstone i början och i slutet
av sändningsblocket.

38 . Direktiv 89/552/EEG, i dess lydelse enligt det här di
rektivet, är tillämpligt på kanaler som uteslutande äg
nas TV-köp eller egenreklam, utan konventionella

programinslag som exempelvis nyheter, sport, filmer,
dokumentärer och drama, dock endast för de syften

42. En undersökning av kommissionen, i samarbete med
de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, av

möjliga för- och nackdelar med ytterligare åtgärder i
syfte att underlätta för föräldrar eller vårdnadshavare

att kontrollera de program som underåriga får se skall
bl.a. omfatta det önskvärda av att

— det ställs krav på att nya TV-apparater har sådan tek
nisk utrustning att föräldrar eller vårdnadshavare har
möjlighet att spärra vissa program,
— upprätta lämpliga bedömningsmetoder,

— främja politik för familjens TV-tittande och andra åt
gärder för utbildning och medvetandegörande,
— beakta erfarenheter som gjorts på detta område i Euro
pa och på andra ställen och inhämta åsikter från be
rörda parter, t.ex. programföretag, producenter, lärare,
mediespecialister och berörda sammanslutningar,

i syfte att, om sa är nödvändigt före den tidsfrist som fast
ställs i artikel 26, lägga fram lämpliga förslag till lagstift
ning eller andra åtgärder.

som avses i direktiven och utan att förhindra att såda

na kanaler kan komma att omfattas av andra gemen
skapsinstrument.

43 . Direktiv 89/552/EEG bör ändras så att fysiska eller ju

39 . Det är nödvändigt att klargöra att egenreklam är en
särskild form av reklamverksamhet, där programföre
taget gör reklam för sina egna produkter, tjänster,
program eller kanaler. Trailrar som består av utdrag ur

ridiska
personer,
vars
verksamhet
omfattar
tillverkning eller försäljning av medicinska produkter
och medicinsk behandling som är receptbelagda,
skall få möjlighet att sponsra TV-program, under för
utsättning att denna sponsring inte kringgår förbudet
om TV-reklam för medicinska produkter och medi
cinsk behandling som är receptbelagda.
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44. Förfaringssättet i direktiv 89 / 552/EEG och i det här
direktivet har antagits för att uppnå den grundläggan
de harmonisering som är nödvändig och tillräcklig
för att säkerställa den fria rörligheten för TV-sänd
ningar i gemenskapen . Det står medlemsstaterna fritt
att gentemot de programföretag som står under deras
jurisdiktion tillämpa mer detaljerade eller striktare
regler för områden som omfattas av detta direktiv, in
klusive regler som bl.a. kan omfatta språkpolitiska
mål, skydd av allmänintresset i fråga om televisionens
uppgift att tillhandahålla information, utbildning,
kultur och underhållning, behovet av att säkerställa
mångfalden hos informationsindustrin och media
samt skydd av konkurrensen för att förhindra miss
bruk av dominerande ställning och/eller upprättandet
eller stärkandet av dominerande ställning, genom
sammanslagningar, överenskommelser, förvärv eller
liknande initiativ. Sådana regler skall dock vara för
enliga med gemenskapsrätten .

45. Målet att stödja audiovisuell produktion i Europa kan
efterkommas i medlemsstaterna inom ramen för orga
nisationen av programtjänster, bl.a. genom att ett of
fentligt uppdrag fastställs för vissa programföretag, in
begripet skyldigheten att väsentligt bidra till investe
ringar i europeiska produktioner.
46. I artikel B i Fördraget om Europeiska unionen anges
att unionen skall ha som mål att till fullo upprätthålla
gemenskapens regelverk.
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ning eller sändning för egenreklam, som utförs
av ett offentligt eller privat företag i samband
med handel, affärsverksamhet, hantverk eller

yrke i avsikt att främja tillhandahållande mot
betalning av varor eller tjänster, inklusive fast
egendom, eller rättigheter och förpliktelser."
c) Punkterna 1 c och 1 d skall betecknas punkterna 1
d och 1 e .

d) Följande punkt 1 f skall läggas till:

"f) TV-köp: sändning av direkta erbjudanden till
allmänheten med avseende på att mot betal
ning tillhandahålla varor eller tjänster,
inklusive fast egendom, eller rättigheter och
förpliktelser."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande :
"Artikel 2

1 . Varje medlemsstat skall säkerställa att alla TV
sändningar som sänds av programföretag inom dess
jurisdiktion överensstämmer med bestämmelserna i
det rättssystem som gäller för sändningar avsedda för
allmänheten i denna medlemsstat.

2. I detta direktiv avses med programföretag inom
medlemsstatens jurisdiktion följande :

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

— De programföretag som enligt punkt 3 är etablera
de i den medlemsstaten .

— De programföretag på vilka punkt 4 är tillämplig.
Artikel 1

3.
I detta direktiv bedöms ett programföretag vara
etablerat i en medlemsstat i följande fall :

Direktiv 89/ 552/ EEG ändras pa följande sätt:
a) Programföretaget har sitt huvudkontor i medlems
1 . Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) En ny punkt 1 b skall införas:

"b) Programföretag: den fysiska eller juridiska per
son som har det redaktionella ansvaret för sam

mansättningen av TV-program enligt a och
som sänder ut eller låter sända ut dem genom
tredje part."

b) Punkt 1 b skall betecknas punkt 1 c och ha följan
de lydelse:

staten och redaktionella beslut om programsam
mansättningen fattas i den medlemsstaten .

b) Om ett programföretag har sitt huvudkontor i en
medlemsstat medan redaktionella beslut om pro
gramsammansättningen fattas i en annan med
lemsstat skall programföretaget anses vara etablerat
i den medlemsstat där en betydande del av arbets
styrkan som arbetar med TV-sändningsverksamhe
ten är verksam . Om en betydande del av arbets
styrkan som arbetar med TV-sändningsverksamhe
ten är verksam i båda medlemsstaterna, skall pro
gramföretaget bedömas som om det vore etablerat
i den medlemsstat där det har sitt huvudkontor.

"c) TV- reklam: varje form av sänt meddelande an
tingen mot betalning eller mot liknande ersätt

Om en betydande del av arbetsstyrkan som arbetar
med TVsändningsverksamheten inte är verksam i
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någon av de medlemsstaterna, skall programföreta
get bedömas vara etablerat i den medlemsstat där
det först började sända i enlighet med den med
lemsstatens rättssystem, under förutsättning att det
upprätthåller en varaktig och verklig anknytning

Nr L 202/65

2. Medlemsstaterna kan tillfälligt göra undantag
från punkt 1 om följande villkor uppfylls:
a) En TV-sändning som kommer från en annan

medlemsstat överträder uppenbarligen, allvarligt

till ekonomin i den medlemsstaten .

och grovt artikel 22.1 eller 22.2 och/eller artikel
22a .

c) Om ett programföretag har sitt huvudkontor i en
medlemsstat medan beslut om programsamman
sättningen fattas i ett tredje land, eller vice versa,
skall programföretaget anses vara etablerat i den
berörda medlemsstaten under förutsättning att en
betydande del av arbetsstyrkan som arbetar med
TV-sändningsverksamheten är verksam i den med
lemsstaten .

b) Programföretaget har under de föregående tolv må
naderna

överträtt bestämmelsen /bestämmelserna

som avses i a vid minst två tillfällen .

c) Den berörda medlemsstaten har skriftligen under
rättat programföretaget och kommissionen om de
angivna överträdelserna och om de åtgärder staten
avser att vidta om en sådan överträdelse skulle in

4. Programföretag pa vilka bestämmelserna i punkt
3 inte är tillämpliga skall anses höra under en med
lemsstats jurisdiktion i följande fall:

a) De använder sig av en frekvens som har upplåtits
av den medlemsstaten .

b) Utan att använda sig av en frekvens som har
upplåtits av en medlemsstat, använder de sig av en
satellitkapacitet som hör till den medlemsstaten .

träffa igen .
d) Samråd med den sändande medlemsstaten och
kommissionen har inte resulterat i någon uppgö
relse i godo inom 15 dagar efter den skriftliga un
derrättelsen enligt c och den angivna överträdelsen
fortsätter.

Kommissionen skall inom två månader från underrät

telsen om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaten
besluta om åtgärderna är förenliga med gemenskaps
rätten . Om kommissionen beslutar att så inte är fallet,

c) Utan att vare sig använda en frekvens som har
upplåtits av en medlemsstat eller en satellitkapaci
tet som hör till en medlemsstat använder de sig av
en satellitupplänk belägen i denna medlemsstat.

5. Om frågan om en medlemsstats jurisdiktion inte
kan avgöras enligt punkterna 3 och 4 är den behöriga
medlemsstaten den i vilken programföretaget är eta

blerat enligt artikel 52 och följande i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen .

måste medlemsstaten skyndsamt avsluta åtgärderna i
fråga.
3 . Punkt 2 skall inte påverka tillämpningen av för
faranden,
åtgärder
eller
sanktioner
mot
överträdelserna i fråga i den medlemsstat som har ju
risdiktion över det berörda programföretaget."

4. Artikel 3 skall ersättas med följande :
"Artikel 3

6.
Detta direktiv skall inte omfatta sändningar som
är avsedda uteslutande för mottagning i tredje land

1.

och som inte tas emot direkt eller indirekt av allmän
heten i en eller flera medlemsstater."

TV-programföretagen inom deras jurisdiktion skall
följa mer detaljerade eller striktare regler inom de

Medlemsstaterna skall ha frihet att föreskriva att

områden som omfattas av detta direktiv.

3 . Följande artikel skall införas:
"Artikel 2a

2. Medlemsstaterna skall inom ramen för sin lag
stiftning och på lämpligt sätt säkerställa att TV-pro
gramföretagen inom deras jurisdiktion effektivt
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

3.
1.
Medlemsstaterna skall säkerställa fri mottagning
och får inte begränsa vidaresändning inom sina terri
torier av TV-sändningar från andra medlemsstater av
skäl som hör under områden som omfattas av detta
direktiv.

Åtgärderna skall omfatta lämpliga förfaranden så

att en tredje part som är direkt berörd, inbegripet
medborgare från andra medlemsstater, skall kunna
vända sig till behörigt juridiskt organ eller annan
myndighet för att se till att bestämmelserna efterlevs
fullständigt i enlighet med nationella bestämmelser.
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Artikel 3a

1 . Varje medlemstat får vidta åtgärder som är för
enliga med gemenskapsrätten för att säkerställa att
programföretag inom dess jurisdiktion inte, med
utnyttjande av exklusiva rättigheter, sänder evene
mang som av den medlemsstaten anses vara av sär
skild vikt för samhället på ett sådant sätt att en vä
sentlig del av allmänheten i den medlemsstaten ute

b) I punkt 1 skall följande stycke införas:
"Tillämpningen av bestämmelserna i b och c är
beroende av att produktioner som härrör från
medlemsstaterna inte är föremål för diskrimineran

de åtgärder i de berörda tredje länderna."
c) Punkt 3 skall ersättas med följande:

stängs från möjligheten att följa sådana evenemang
genom direktsändning eller tidsförskjuten sändning i

"3. De produktioner som anges i punkt 1 c är
produktioner som har utförts av producenter eta
blerade i ett eller flera europeiska tredje länder

fri TV. I sådana fall skall den berörda medlemsstaten

uppprätta en förteckning över de evenemang, natio

med vilka gemenskapen har slutit avtal som om

nella eller icke-nationella, som den anser vara av sär

fattar

skild vikt för samhället. Detta skall göras på ett klart

antingen

punkt skall införas:

nen anmäla alla åtgärder som har vidtagits eller kom
mer att vidtas enligt punkt 1 . Inom en period på tre

"4.

De produktioner som inte är europeiska pro

duktioner enligt punkt 1 men som har framställts

månader efter anmälan skall kommissionen verifiera

inom ramen för bilaterala avtal om samproduktion,
som har ingåtts mellan medlemsstaterna och tredje

att
sådana
åtgärder
är
förenliga
med
gemenskapsrätten och meddela dem till de andra
medlemsstaterna. Den skall inhämta yttrande från
den kommitté som inrättas i enlighet med artikel

land, skall anses utgöra europeiska produktioner
om samproducenterna från gemenskapen bidrar
med huvuddelen av de totala produktionskostna
derna och produktionen inte kontrolleras av en el
ler flera producenter som är etablerade utanför

23a . Den skall i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning skyndsamt offentliggöra de åtgärder

3 . Medlemsstaterna skall — med lämpliga medel
och inom ramen för sin lagstiftning — säkerställa att
programföretag inom deras jurisdiktion inte utövar de
exklusiva rättigheter som förvärvats av dessa program
företag efter den dag då detta direktiv offentliggörs på
sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i en
annan medlemsstat utestängs från möjligheten att fö
lja evenemang på det sätt som den andra medlemssta
ten bestämt i enlighet med föregående punkter helt
eller delvis via direktsändning eller när det är nöd
vändigt eller lämpligt på grundval av objektiva orsa

sektorn,

d) Punkt 4 skall betecknas punkt 5 och följande

Medlemsstaterna skall omdelbart till kommissio

som har vidtagits samt minst en gång om året den
konsoliderade förteckningen över de åtgärder som har
vidtagits av medlemsstaterna.

audiovisuella

blerade i en eller flera medlemsstater, om dessa
produktioner huvudsakligen har utförts med förfat
tare och personal som är bosatta i en eller flera eu
ropeiska stater."

lemsstaten skall härvid också bestämma om dessa

2.

den

ensamma eller i samarbete med producenter eta

och öppet sätt i rätt och god tid. Den berörda med
evenemang skall vara tillgängliga helt eller delvis via
direktsändning eller, när det är nödvändigt eller läm
pligt på grundval av objektiva orsaker i allmänhetens
intresse, helt eller delvis via tidsförskjuten sändning.
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medlemsstaterna ."

e) I den nya punkten 5 skall orden "och punkt 4" in
föras efter orden "enligt punkt 1 ".
8 . Artikel 7 skall ersättas med följande :
"Artikel 7

Medlemsstaterna skall säkerställa att programföretag
inom deras jurisdiktion inte sänder biograffilmer ut
över de perioder som det avtalats om med rättighets
innehavarna."

ker i allmänhetens intresse , helt eller delvis via tids

förskjuten sändning i fri TV så som den andra med
lemsstaten har bestämt i enlighet med punkt 1 ."
5. I artikel 4.1 skall orden "och teletexttjänster" ersättas
med "teletexttjänster och köp-TV".

6. I artikel 5 skall orden "och teletexttjänster" ersättas
med "teletexttjänster och köp-TV".

9. Artikel 8 skall utgå.

10. Artikel 9 skall ersättas med följande :
"Artikel 9

Detta kapitel skall inte gälla TV-sändningar som är
avsedda för en lokal publik och som inte ingår i ett
nationellt nät."

7. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 a skall ersättas med följande:

11 . Överskriften till Kapitel IV skall ersättas med följan
de :

"a) produktioner som härrör från medlemsstater
na",

"TV-reklam, sponsring och köp-TV".
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12. Artikel 10 skall ersättas med följande:

Nr L 202/67

14 . I artikel 12 skall de inledande orden ersättas med

följande:
"Artikel 10

"TV-reklam och köp-TV får inte . . ."
1.

TV-reklam och köp-TV skall vara lätta att känna

igen som sådana och hållas klart åtskilda från andra
delar av programtjänsten med optiska och/eller aku
stiska hjälpmedel .

15. Artikel 13 skall ersättas med följande :
"Artikel 13

2.
Enstaka reklaminslag och köp-TV-inslag skall
förekomma endast undantagsvis.

Alla former av TV-reklam och köp-TV för cigarretter
och andra tobaksvaror skall vara förbjudna ."

Reklam och köp-TV får inte använda sublimi

16. I artikel 14 skall den befintliga texten betecknas
punkt 1 och följande punkt läggas till :

3.

nalteknik .

4.

Smygreklam och smyg-köp-TV är förbjudna."

13. Artikel 11 skall ersättas med följande :
"Artikel 11

1 . Reklam och köp-TV-inslag skall infogas mellan
programmen . Under förutsättning att villkoren i
punkterna 2 — 5 uppfylls får reklam och köp-TV-in
slag också infogas i program på sådant sätt och med
hänsyn till naturliga pauser samt programmets sänd
ningslängd och karaktär, att varken programmets in
tegritet och värde eller innehavarnas rättigheter

"2. Köp-TV för medicinska produkter skall vara
förbjudet om det krävs försäljningstillstånd för dem i
enlighet med rådets direktiv 65/65/EEG av den 26 ja
nuari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som

fastställts genom lagar eller andra författningar och
som gäller farmaceutiska specialiteter Q, och köp-TV
för medicinsk behandling skall också vara förbjudet.
(*) EGT nr 22, 9.2.1965, s. 369 . Direktivet senast än
drat genom direktiv 93/ 39/ EEG (EGT nr L 214,
24.8.1993, s . 22)"
17. I artikel 15 skall de inledande orden ersättas med fö

ljande :

kränks.

2. I program som består av fristående delar eller i
sportprogram och evenemang som struktureras på lik
nande sätt samt i föreställningar som innehåller pau
ser, får reklam och köp-TV-inslag infogas endast mel
lan sådana delar eller i pauserna.

3 . Sändningar av audiovisuella produktioner såsom
spelfilm och filmer gjorda för TV (utom TV-serier,
lätta underhållningsprogram och dokumentärer) får,
under förutsättning att deras programlagda sändnings
tid överstiger 45 minuter, avbrytas en gång för varje
hel period om 45 minuter. Ytterligare ett avbrott är
tillåtet om den programlagda sändningstiden är minst
20 minuter längre än två eller flera fullständiga 45
minutersperioder.

4. Om andra program än de som omfattas av
punkt 2 avbryts av reklam eller köp-TV-inslag skall
en period om minst 20 minuter förflyta mellan rek
laminslagen i programmet.

5. Reklam och köp-TV får inte infogas i sändning
ar av gudstjänster. Nyhetsprogram och program om
aktuella samhällsfrågor, dokumentärprogram, religiösa
program och barnprogram får inte avbrytas av reklam
eller TV-köp om deras programlagda sändningstid är
mindre än 30 minuter. Om deras programlagda sänd
ningstid är 30 minuter eller mer skall de ovan
angivna styckena gälla."

"TV-reklam och köp-TV för alkoholhaltiga drycker
skall uppfylla följande kriterier:"

18 . I artikel 16 skall nuvarande text betecknas punkt 1
och följande punkt läggas till :
"2. Köp-TV skall uppfylla bestämmelserna i punkt
1 och dessutom inte uppmana underåriga att ingå av
tal om köp eller förhyrning av varor och tjänster."
19 . Artikel 17 skall ändras enligt följande:
a) Punkt 2 skall ersättas med följande :

"2. TV-program får inte sponsras av företag vars
huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller för
säljning av cigarretter och andra tobaksvaror."

b) Punkt 3 skall betecknas punkt 4 och följande
punkt skall införas:

"3 . Om företag, vars verksamhet inbegriper
tillverkning eller försäljning av medicinska pro
dukter och medicinsk behandling, sponsrar TV
program får denna sponsring främja företagets
namn eller anseende, men inte särskilda medicin

ska produkter eller medicinska behandlingar som
är tillgängliga endast efter ordination i den med
lemsstat under vars jurisdiktion programföretaget
hör."
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20 . Artikel 18 skall ersättas med följande:
"Artikel 18

1 . Sändningstiden för köp-TV-inslag, reklaminslag
och andra former av reklam, med undantag för sänd
ningsblock för köp-TV i enlighet med artikel 18a, får
inte överstiga 20 % av den dagliga sändningstiden .
Sändningstiden för reklaminslag får inte överstiga 15
% av den dagliga sändningstiden .
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24. Artikel 20 skall ersättas med följande :
"Artikel 20

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 får
medlemsstaterna, med vederbörlig hänsyn till gemen
skapsrätten, fastställa andra villkor än de som fastställs
i artikel 1 1 .2 — 1 1 .5 och i artiklarna 1 8 och 1 8a i

fråga om sändningar som är avsedda uteslutande för
det nationella territoriet och som inte kan tas emot,
direkt eller indirekt, av allmänheten i en eller flera
andra medlemsstater."

2. Reklaminslagens och köp-TV-inslagens längd
inom en given timme mellan hela klockslag får inte
överstiga 20 % .

25. Artikel 21 skall utgå.

3.

26. Överskriften till kapitel V skall ersättas med följande:

I denna artikel anses följande inte utgöra reklam

— Programföretagens annonseringar i samband med
företagets egna program och produkter med pro
gramanknytning som har direkt koppling till pro
grammen .

— Meddelanden till allmänheten och välgörenhets

uppmaningar som sänds gratis."
21 . Följande artikel skall införas:
"Artikel 18a

1 . Sändningsblock för köp-TV- i en kanal som inte
uteslutande är avsedd för köp-TV skall ha en sam
manhängande varaktighet av minst 15 minuter.

2. Det högsta antalet sändningsblock per dag skall
vara åtta. Den sammanlagda sändningstiden får inte
överstiga tre timmar per dag. De skall tydligt anges
som sändningsblock för köp-TV med optiska och
akustiska hjälpmedel ."
22. Artikel 19 skall ersättas med följande :
"Artikel 19

Kapitlen I, II, IV, V, VI, Via och VII skall på motsva
rande sätt tillämpas på kanaler som uteslutande är av
sedda för köp-TV. Reklam i sådana kanaler skall vara
tillåten inom de dagliga begränsningar som fastställs i
artikel 18.1 . Artikel 18.2 skall inte gälla."

23 . Följande artikel skall införas:

"Skydd av underåriga och allmän ordning".
27. Artikel 22 skall ersättas med följande :
"Artikel 22

1 . Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för
att säkerställa att TV-sändningar från programföretag
inom respektive stats jurisdiktion inte innehåller pro
gram som allvarligt kan skada den fysiska, mentala el
ler moraliska utvecklingen hos underåriga, särskilt
program som innehåller pornografi eller meningslöst
våld .

2.

Åtgärderna i punkt 1 skall utsträckas till att gälla

andra program som kan bedömas skada den fysiska,
mentala eller moraliska utvecklingen hos underåriga,
utom då det kan anses säkert, genom val av sänd
ningstid eller genom tekniska åtgärder, att de underå
riga inom sändningsområdet normalt inte hör eller
ser sådana sändningar.
3 . Om sådana program sänds i okodad form skall
medlemsstaterna dessutom se till att de föregås av en
akustisk varning eller att de markeras med en visuell
symbol under hela sändningstiden ."

28 . Följande artikel skall införas:
"Artikel 22a

Medlemsstaterna skall säkerställa att sändningarna in
te innehåller något som uppammar hat grundat på
ras, kön , religion eller nationalitet."

29 . Följande artikel skall införas:
"Artikel 22b

"Artikel 19a

Kapitlen I, II, IV, V, VI, Via och VII skall på motsva
rande sätt tillämpas på kanaler som uteslutande är av
sedda för egenreklam. Annan reklam skall vara

1 . Kommissionen skall i den rapport som avses i
artikel 26 fästa särskild vikt vid tillämpningen av be
stämmelserna i detta kapitel .

tillåten i sådana kanaler inom de begränsningar som

2.

fastställs i artikel 18.1 och 18.2 . Denna bestämmelse

då detta direktiv offentliggörs och i samarbete med de

Kommissionen skall inom ett år från det datum

skall särskilt ses över enligt artikel 26."

behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utföra en
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undersökning av de eventuella för- och nackdelar
med ytterligare åtgärder i syfte att underlätta för för

särskilt genomförandet av artikel 2, och om alla
övriga frågor där en diskussion bedöms vara av vär

äldrar eller vårdnadshavare att kontrollera de program

de .

som underåriga får se skall bl.a. omfatta det önskvärda
av att

b) Att på eget initiativ eller på kommissionens begä
— det ställs krav på att nya TV-apparater har sådan
teknisk utrustning att föräldrar eller vårdnadshava
re har möjlighet att spärra vissa program,

— upprätta lämpliga bedömningsmetoder,
— främja politik för familjens TV-tittande och andra
åtgärder för utbildning och medvetandegörande,
— beakta erfarenheter som gjorts på detta område i
och utanför Europa och inhämta åsikter från be
rörda parter, t.ex. programföretag, producenter, lä
rare, mediespecialister och berörda sammanslut
ningar."

ran avge yttranden om tillämpningen av direktivet
i medlemsstaterna.

c) Att diskutera vilka frågor som skall ingå i de rap
porter som medlemsstaterna skall överlämna enligt
artikel 4.3, om rapporternas metodik, om mandatet
för den oberoende undersökning som anges i arti
kel 25a, om bedömningen av anbuden för att ge
nomföra undersökningen och om själva undersök
ningen .

d) Att diskutera resultatet av kommissionens regel
bundna samråd med företrädare för programföre
tag, producenter, konsumenter, tillverkare, tjänste
producenter, fackföreningar och personer med
konstnärliga yrken .

30 . Artikel 23.1 . skall ersättas med följande :
"1 .

Utan att det påverkar tillämpningen av andra

bestämmelser inom civilrätt, straffrätt eller admini

strativ lagstiftning som antagits av medlemsstaterna,
skall varje fysisk eller juridisk person oberoende av
nationalitet, vars legitima intressen — i synnerhet
dennes rykte och goda namn — har skadats av felak
tiga påståenden i ett TV-program, ha rätt till genmäle
eller motsvarande . Medlemsstaterna skall säkerställa

att det faktiska utövandet av rätten till genmäle eller
motsvarande inte hindras av orimliga regler eller vill
kor. Genmälet skall sändas inom rimlig tid efter det
att begäran inlämnats samt vid lämplig tidpunkt och

på ett lämpligt sätt med hänsyn till den sändning
som genmälet avser."

e) Att underlätta informationsutbytet mellan med
lemsstaterna och kommissionen om situationen

och utvecklingen på området för reglering av TV
utsändningar med hänsyn både till gemenskapens
politik på det audiovisuella området och till den
relevanta utvecklingen på det tekniska området.
f) Att undersöka all utveckling på området där en
diskussion bedöms vara av värde ."

32. Följande artikel skall läggas till :
"Artikel 25a

31 . Efter artikel 23 skall följande nya kapitel införas som
Kapitel Via:
"KAPITEL Via

Kontaktkommitté

En ytterligare granskning i enlighet med vad som an
ges i artikel 4.4 skall företas före den 30 juni 2002.
Vid granskningen skall hänsyn tas till en oberoende
undersökning av effekterna av de aktuella åtgärderna
både på gemenskapsnivå och nationell nivå."

Artikel 23 a

33 . Artikel 26 skall ersättas med följande :
1.
En kontaktkommitté skall inrättas under kom
missionen . Den skall bestå av företrädare för de behö

riga myndigheterna i medlemsstaterna. Den skall ha

"Artikel 26

en företrädare för kommissionen som ordförande och

sammanträda antingen på dennes initiativ eller på be
gäran av en medlemsstats delegation .

Senast den 31 december 2000 och vartannat år däref

ter skall kommissionen till Europaparlamentet, rådet
och Ekonomiska och sociala kommittén överlämna

2.

Kommittén skall ha följande uppgifter:

a) Att underlätta det faktiska genomförandet av detta
direktiv genom regelbundna samråd om alla prak
tiska problem i samband med dess genomförande,

en rapport om genomförandet av detta direktiv i dess
senaste lydelse och, om nödvändigt, utarbeta ytterliga
re förslag för att anpassa det till utvecklingen på TV
sändningsområdet, särskilt mot bakgrund av den se
naste tekniska utvecklingen ."
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Artikel 2

1 . Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 30 december 1998 efter det att det har antagits.
De skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de in

nehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en
sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrif
ter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlems
stat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
texterna till de centrala bestämmelser i nationell rätt som

de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 3

Detta direktiv skall träda i kraft samma dag som det of
fentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tid
ning.
Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 30 juli 1997.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J.M. GIL-ROBLES

A. NUIS

Ordförande

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRKLARING
Artikel 23a. 1

Kontaktkommitté

Kommissionen åtar sig ansvaret att informera Europaparlamentets behöriga utskott om resultaten
från kontaktkommitténs sammanträden .

Denna information skall överlämnas i god tid och pa lämpligt sätt.
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 24 februari 1997

om att ingå två avtal mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om tele
kommunikationsföretags upphandling respektive statlig upphandling
(97/474/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA

Det är lämpligt att rådet bemyndigar kommissionen att, i

BESLUT

samråd med en särskild kommitté som rådet skall tillsätta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe

på gemenskapens vägnar godkänna ändringarna i bila
gorna I och II till det första av ovannämnda avtal. Ett
sådant bemyndigande skall emellertid vad gäller bilaga I
endast gälla de ändringar som följer av tillämpningen av

iska gemenskapen, särskilt artiklarna 113, 66 och 57.2
jämförda med artikel 228.3 första meningen och 228.4 i
detta,

förfarandet i artikel 8 i rådets direktiv 93 /38 / EEG av den

14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet
för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-,

med beaktande av kommissionens förslag ('),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

transport- och telekommunikationssektorerna (3) och vad
gäller bilaga II endast gälla resultaten av famtida förhand
lingar inom ramen för 1996 års avtal om statlig upphand
ling.

med beaktande av följande:

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

om telekommunikationsföretags upphandling respektive
statlig upphandling bör godkännas .
Artikel 1

Dessa avtal gäller tilldelning av kontrakt om varor, bygg
och anläggningsarbeten och andra tjänster, sådana andra
tjänster kan inte begränsas till att enbart gälla gränsöver
skridande tjänster. EG-domstolen angav i sin dom av den
7 mars 1996 att enligt gemenskapsrätten i dess nuvarande

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel
om telekommunikationsföretags upphandling och avtalet
mellan nämnda parter om statlig upphandling godkänns
härmed på gemenskapens vägnar.

skede är artikel 113 i Fördraget om upprättandet av Euro

peiska gemenskapen inte en tillräcklig grund för ett råds
beslut om att ingå avtal som berör, i fristående form,
tillhandahållande av tjänster som till sin natur inte kan
betraktas som enbart gränsöverskridande . Det är därför
lämpligt att grunda detta beslut även på artikel 66 i
nämnda fördrag jämförda med artikel 57.2, vilken inne

Texterna till avtalen är fogade till detta beslut.

Artikel 2

håller de förfaranden som är nödvändiga för dess tillämp
ning.

Rådets ordförande befullmäktigas härmed att utse den
person som skall vara bemyndigad att underteckna avtalen
med för gemenskapen bindande verkan .

C ) EGT nr C 162, 6.6.1996, s . 10 .
(2) EGT nr C 33, 3.2.1997, s . 117.

O EGT nr L 199 , 9.8.1993 , s . 84.
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Artikel 3

Kommissionen bemyndigas härmed att på gemenskapens
vägnar godkänna ändringar i bilagorna I och II till avtalet
om telekommunikationsföretags upphandling som avses i

Nr L 202/73

diga om förfarandet i artikel 8 i direktiv 93/38/ EEG av
den 14 juni 1993 tillämpas och vad gäller bilaga II endast
resultaten av de framtida förhandlingarna inom ramen för
1996 års avtal om statlig upphandling.

artikel 1 .

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 1997.
Kommissionen skall biträdas i detta arbete av en särskild
kommitté som skall tillsättas av rådet.

Det bemyndigande som avses i första stycket skall vad
gäller bilaga I endast gälla de ändringar som är nödvän

På rådets vägnar
H. VAN MIERLO

Ordförande
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AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Israel om telekommunikationsoperatörers
upphandling
EUROPEISKA GEMENSKAPEN (nedan kallad "EG"),
å ena sidan, och

ISRAELS REGERING på staten Israels vägnar (nedan kallad "Israel"),
å andra sidan ,

nedan kallade "parterna",

SOM BEAKTAR parternas ansträngningar och åtaganden för att liberalisera sina respektive marknader för
offentlig upphandling, särskilt genom utkastet till associeringsavtal mellan EG och Israel av den 20 novem
ber 1995 och avtalet om offentlig upphandling (GPA 1996),

SOM ÖNSKAR fortsätta det ömsesidiga liberaliseringsarbetet genom att, i enlighet med de bestämmelser
som anges i detta avtal, bevilja respektive telekommunikationsoperatör ömsesidigt tillträde till upphandling,
HAR ENATS OM FÖLJANDE .
Artikel 1

de telekommunikationsoperatörer som omfattas av detta
avtal . Parterna skall vid behov aktualisera denna förteck

Mål, definitioner och räckvidd

1 . Syftet med detta avtal är att säkra ett ömsesidigt, öp
pet och icke-diskriminerande tillträde för parternas leve
rantörer och tjänsteleverantörer till bägge parters telekom
munikationsoperatörers köp av varor och tjänster, inbegri
pet byggentreprenader.
2.

I detta avtal avses med

a) telekommunikationsoperatör: enheter som tillhanda
håller eller driver allmänt tillgängliga telekommunika

ning.

4. Artikel 3 om upphandlingsförfaranden och artikel 4
om överprövningsförfaranden skall endast tillämpas på
kontrakt eller serier av kontrakt som tilldelas av sådana te

lekommunikationsoperatörer som är upptagna i förteck
ningen i punkt A i bilaga I och vars beräknade värde, ex
klusive moms eller likartad omsättningsskatt, uppgår till
minst följande
för EG

a) 600 000 ecu vad gäller leveranser och tjänster,

tionsnät eller tillhandahåller en eller flera allmänt

b) 5 000 000 ecu vad gäller byggentreprenader,

tillgängliga telekommunikationstjänster och som är an
tingen offentliga myndigheter eller företag eller bedri

för Israel

ver verksamhet på grundval av speciella eller exklusiva

rättigheter som beviljats av en statlig myndighet,

b) allmänt tillgängligt telekommunikationsnät: den all
mänt tillgängliga infrastrukturen för telekommunika
tion , som möjliggör överföring av signaler mellan defi
nierade nätanslutningspunkter via tråd, via mikrovåg,
via optiska media eller genom andra eletkromagnetiska
medel,

c) allmänt tillgängliga telekommunikationstjänster:
tjänster vars tillhandahållande helt eller delvis består i
överföring och förmedling av signaler över det allmänt
tillgängliga telekommunikationsnätet genom telekom
munikationsprocesser, med undantag för radio- och te

a) 355 000 särskilda dragningsrätter (SDR) vad gäller leve
ranser och tjänster,
b) 8 500 000 särskilda dragningsrätter (SDR) vad gäller
byggentreprenader.
Värdet på de särskilda dragninsrätterna i shekel (NIS) skall
fastställas enligt de förfaranden som är tillämpliga enligt
1996 års avtal om offentlig upphandling.
5. Vad gäller tjänster, inbegripet byggentreprenader,
skall detta avtal tillämpas på sådana som är upptagna i
förteckningen i bilaga II till detta avtal .

3 . Detta avtal är tillämpligt på all lagstiftning eller pra
xis som berör parternas telekommunikationsoperatörers,
såsom de definieras i stycke 2, upphandling och sådana
telekommunikationsoperatörers tilldelning av upphand

6. Detta avtal skall inte tillämpas på kontrakt som
tilldelats av telekommunikationsoperatörer som bedriver
verksamhet i fri konkurrens i enlighet med tillämplig lag
stiftning. Denna lagstiftning skall tillämpas efter anmälan
till den andra parten och efter översyn. Varje part skall
omedelbart underrätta den andre om de tjänster för vilka
sådana kontrakt enligt denna punkt undantas från be

lingskontrakt. Bilaga I innehåller en förteckning över alla

stämmelserna i detta avtal .

levisionssändningar.
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7. Detta avtal skall inte vara tillämpligt pa tilldelningen
av kontrakt som ingås före den 1 januari 1997 av tele
kommunikationsoperatörer etablerade i Spanien eller på
tilldelningen av kontrakt som ingås före den 1 januari
1998 av telekommunikationsoperatörer etablerade i Portu
gal eller Grekland. Israel skall inte tillämpa detta avtal un
der de respektive tidsperioderna på leverantörer och tjän

upphandling eller tekniköverföring i form av objektiva,

steleverantörer etablerade i dessa länder.

a) Israel skall säkerställa att de telekommunikationsopera
törer som är upptagna i förteckningen i punkt A i bila
ga I anger sådana krav i sina meddelanden om an
budsinfordran och klart anger dessa krav i sina kon
traktshandlingar.

Artikel 2

Icke-diskriminering
1.

Parterna skall säkerställa att telekommunikations

operatörer som är etablerade på deras territorium i alla si
na upphandlingsförfaranden och all sin praxis och vid til
ldelning av upphandlingskontrakt, oavsett om det tröskel
värde som avses i artikel 1.4 inte

a) beviljar produkter, tjänster, leverantörer och tjänsteleve
rantörer från den andra parten en behandling som är

mindre gynnsam än den som beviljas

i) inhemska produkter, tjänster, leverantörer och tjän
steleverantörer, och

klart definierade och icke-diskriminerade villkor. Sådana

krav får endast tillämpas vid kvalifikationsbedömning för
att delta i upphandlingsprocessen och inte som ett kriteri
um för tilldelning av kontrakt. De skall anmälas till EG
och tillämpas enligt följande villkor:

b) Leverantörer skall inte vara förpliktigade att köpa varor
som inte bjuds ut på konkurrensmässiga villkor, inbe
gripet pris och kvalitet, eller vidta någon åtgärd som
inte är affärsmässigt berättigad.
c) Kvittning av alla slag får göras gällande upp till 30 %
av kontraktsvärdet.

Efter två år skall parterna utvärdera genomförandet av
denna bestämmelse på grundval av en rapport framlagd av
Israel .

3 . De principer som anges i punkt 1 skall även tilläm
pas på den behandling som parterna och de av deras tele
kommunikationsoperatörer som anges i punkt A bilaga I
beviljar i samband med överprövningsförfaranden.

ii) produkter, tjänster, leverantörer och tjänsteleveran
törer från tredje land,

b) beviljar i landet etablerade leverantörer eller tjänstele

4. Parterna skall tillämpa bestämmelserna i avtalet om
tekniska handelshinder i WTO vad gäller deras telekom
munikationsoperatörers upphandling.

verantörer en behandling som är mindre gynnsam än
den som beviljas andra i landet etablerade leverantörer

och tjänsteleverantörer på grund av den andra partens
fysiska eller juridiska grad av anknytning, äganderätt

Artikel 3

eller kontroll ,

Upphandlingsförfaranden

c) diskriminerar i landet etablerade leverantörer eller tjän
steleverantörer på grund av att varan eller tjänsten som
tillhandahålls har sitt ursprung hos den andra parten .

2.

Av de principer som anges i punkt 1 följer att alla

motkrav i samband med kvalifikationsbedömning eller
urval av varor, tjänster, leverantörer eller tjänsteleverantö
rer eller i samband med utvärdering av anbud och tilldel

ning av kontrakt är förbjudna. Förbjudna är även alla la
gar, förfaranden eller praxis såsom prispreferens, krav på
lokalt innehåll, krav på lokala investeringar eller lokal
tillverkning, licensvillkor, tillstånd, finansieringsrättigheter
eller rättigheter att lämna anbud som är diskriminerande
eller som innebär att en parts telekommunikationsopera
törer diskriminerar den andra partens varor, tjänster, leve
rantörer eller tjänsteleverantörer vid tilldelning av kon
trakt.

Israel får trots de två första meningarna i denna punkt till
och med den 1 januari 2001 på upphandlingskontrakt
från sådana telekommunikationsoperatörer som är
upptagna i förteckningen i punkt A i bilaga I tillämpa be
stämmelser om begränsat inhemskt innehåll, kvittning vid

1 . Parterna skall säkerställa att de upphandlingsförfa
randen och den praxis som de av deras telekommunika
tionsoperatörer som är upptagna i förteckningen i punkt
A i bilaga I följer principerna om icke-diskriminering, öp
penhet och rättvisa. Sådana förfaranden skall minst omfat
ta följande faktorer:
a) Upphandling skall ske genom ett meddelande om an
budsinfordan om inlämnande av anbud, vägledande
meddelande eller meddelande om förekomsten av ett

kvalifikationsbedömningssystem. Dessa meddelanden
eller en sammanfattning av det huvudsakliga innehål
let i dessa skall offentliggöras på minst ett av de offici
ella språken i 1996 års avtal om offentlig upphandling
på det nationella planet eller, vad gäller EG, på gemen
skapsplanet. De skall innehålla alla nödvändiga
upplysningar om den planerade upphandlingen och i
tillämpliga fall även vilken typ av tilldelningsförfaran
den som används .

b) Tidsfristerna skall vara tillräckliga för att möjliggöra för
leverantörer eller tjänsteleverantörer att förbereda och
lämna in anbud .
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c) Anbudshandlingar skall innehalla alla nödvändiga
upplysningar, särskilt tekniska beskrivningar och krite
rier för urval och tilldelning för att göra det möjligt för
anbudsgivare att lämna in antagbara anbud. An
budshandlingar skall på begäran överlämnas till leve
rantörerna eller tjänsteleverantörerna.

detta avtal, utbyta uppgifter om lagstiftning, andra åtgär
der eller nära förestående förändringar som har eller kan
ha inverkan på telekommunikationsoperatörernas politik

d) Urvalskriterierna skall vara objektiva. Om en telekom
munikationsoperatör använder sig av ett kvalifikations
bedömningssystem skall detta system grunda sig på
objektiva kriterier som har definierats på förhand och

Artikel 6

eller praxis.

Tvistlösning
Parterna skall söka lösa alla tvister rörande tolk

förfarandet och villkoren för att få delta skall tillhanda

1.

hållas på begäran .

ningen eller tillämpningen av detta avtal genom omgåen
de samråd .

e) Kriterier för tilldelning skall utgå antingen från vad
som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, vilket inbe

griper särskilda utvärderingskriterier såsom leverans
eller slutförandedatum, kostnadseffektivitet, kvalitet,

tekniska fördelar, service efter försäljningen, åtaganden
med avseende på reservdelar, pris osv., eller endast läg
sta pris.
2.

Parterna skall även tillse att deras telekommunika

tionsoperatörer som är upptagna i förteckningen i punkt
A i bilaga I snarare definierar de tekniska krav som anges
i anbudshandlingarna utifrån prestanda än utifrån utföran
de eller beskrivande egenskaper. Om det finns internatio
nella standarder skall sådana krav grunda sig på dessa och
i annat fall på nationella tekniska föreskrifter, godkända
nationella standarder eller byggnormer. Alla tekniska krav
som har antagits eller tillämpas i syfte att, eller har till
följd att, hindra en parts telekommunikationsoperatörer

att upphandla varor eller tjänster av den andra parten eller
att hindra närliggande handel mellan parterna är förbjud
na .

Artikel 4

Överprövningsförfaranden
1 . Vad gäller telekommunikationsoperatörers upphand
ling som är upptagna i förteckningen i punkt A bilaga I
skall parterna införa icke-diskriminerande, lämpliga, öp
pna och effektiva förfaranden som gör det möjligt för le
verantörer eller tjänsteleverantörer att begära överprövning
av påstådda överträdelser mot avtalet i samband med
sådan upphandling i vilken de har haft ett intresse . De
överprövningsförfaranden som anges i bilaga III skall

2.

Om en tvist inte har lösts genom samråd inom tre

månader från den dag då samråd först begärdes får en part
hänskjuta tvisten till Samarbetsrådet EG — Israel i enlighet
med artikel 32 i interimsavtalet om associering, och från
och med dess ikraftträdande, till Associeringsrådet
EG — Israel i enlighet med artikel 75 i avtalet om associe
ring.
Artikel 7

Skyddsåtgärder

1 . Om en av parterna anser att den andra parten har
försummat att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal
eller om en part underlåter att vidta de åtgärder som an
ges i WTO-panelens beslut, eller om en parts lagstiftning
eller praxis väsentligt minskar eller hotar att minska för
delarna för den andra parten enligt detta avtal och parter
na inte omedelbart kan enas om lämplig kompensation
eller någon annan gottgörelseåtgärd får den part som lidit
skada, utan att det inverkar på hans andra rättigheter och
skyldigheter enligt internationell lag, helt eller delvis, om
det är lämpligt, tillfälligt upphäva tillämpningen av detta
avtal och skall omedelbart anmäla detta till den andra par
ten .

2. Sådana åtgärders omfattning och varaktighet skall
begränsas till vad som är nödvändigt för att åtgärda situa
tionen och om så behövs säkra en rättvis balans mellan

rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.

tillämpas.

2.

Parterna skall säkerställa att de av deras respektive
telekommunikationsoperatörer som är upptagna i förteck

ningen i punkt A i bilaga I behåller handlingar som berör
upphandlingsförfaranden som omfattas av detta avtal i
minst tre år.

3.

Artikel 8
Samråd

Parterna skall, på begäran av en part, minst en gång om
året samråda om detta avtals tillämpning.

Parterna skall säkerställa att beslut som fattas av or

gan som är ansvariga för överprövningsförfaranden ge
nomförs effektivt.
Artikel 5

Informationsutbyte

På begäran av en av parterna skall parterna i den omfatt
ning som är nödvändig för ett effektivt genomförande av

Artikel 9
Informationsteknik

1 . Parterna skall samarbeta i syfte att säkerställa att de
uppgifter om upphandling, särskilt i meddelanden om an
budsinfordran och upphandlingshandlingar, som finns i
deras respektive databaser är jämförbara vad gäller kvalitet
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och tillgänglighet. Det skall även samarbeta i syfte att sä
kerställa att det informationsutbyte som sker på elektro
nisk väg mellan berörda parter avseende offentlig
upphandling är jämförbart vad gäller kvalitet och tillgäng
lighet.

Nr L 202/77

portugisiska, spanska, svenska, tyska och hebreiska vilka

samtliga texter är lika giltiga. Det skall tillämpas på sam
ma områden som de som nämns i artikel 38 i interimsav

talet om handel och handelsrelaterade frågor och från och
med att avtalet om associering träder i kraft i de områden
som nämns i artikel 83 i detta avtal .

2. Med vederbörlig hänsyn tagen till frågor om
driftskompatibilitet och samtrafikförmåga skall parterna
efter att ha enats om att de uppgifter om upphandling
som avses i punkt 1 är jämförbara säkra att den andra par
tens leverantörer och tjänsteleverantörer ges tillgång till
de egna relevanta uppgifterna om upphandling, såsom
meddelanden om anbudsinfordran, som finns i de egna
databaserna. De skall även säkerställa att den andra par
tens leverantörer och tjänsteleverantörer ges tillträde till
de egna elektroniska systemen för upphandling, såsom
elektronisk anbudsgivning. Parterna skall även beakta arti
kel XXIV.8 i 1996 års avtal om offentlig upphandling.
Artikel 10
Slutbestämmelser

1 . Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska,
engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nedeländska,

2. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den må
nad som följer efter den dag då parterna har underrättat
varandra om att förfarandena för ratifikation, ingående
och antagande slutförts i enlighet med deras egna regler.
3 . Detta avtal inverkar inte på parternas rättigheter och
skyldigheter enligt WTO eller andra multilaterala instru
ment som ingåtts inom ramen för WTO .

4. Senast tre år efter ikraftträdandet skall parterna ge
nomföra en översyn av avtalets tillämpning i syfte att om
så är nödvändigt förbättra dess tillämpning.
5. Avtalet skall gälla på obestämd tid. Om en part ön
skar frånträda avtalet skall den anmäla detta skriftligen till
den andra parten . Frånträdandet skall börja gälla sex må
nader från den dag anmälan mottogs.
6.

Bilagorna till detta avtal skall utgöra en integrerad

del av avtalet.
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Hecho en Bruselas, el diez de julio de mil novecientos noventa y siete .
Udfærdiget i Bruxelles den tiende juli nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the tenth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven .

Fait à Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addi dieci luglio millenovecentonovantasette .

Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Julho de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän .
Som skedde i Bryssel den tionde juli nittonhundranittiosju .
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community

Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia

Europaan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar
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BILAGA I

(Telekommunikationsoperatörer som avses i artikel 1.3 och omfattas av detta avtal)
FÖRTECKNING ÖVER TELEKOMMUNIKATIONSOPERATÖRER O

Europeiska gemenskapen

Israel

A

A

— Belgacom (Belgium)

— Bezeq

— Tele Danmark A/S and subsidiaries (Denmark)

— Deutsche Bundespost Telekom (Germany)
— OTE/ Hellenic Telecom Organisation (Greece)
— Telefónica de España S.A. (Spain)
— France Telecom (France)

— Telecom Eireann ( Irland)
— Telecom Italia ( Italy)

— Administration des postes et télécommunications (Luxem
bourg)

— Koninklijke PTT Nederland NV and subsidiaries (Nether
lands )

— Portugal Telecom S.A. and subsidiaries (Portugal)
— British Telecommunications (BT) (United Kingdom)

City of Kingston upon Hull (United Kingdom)
— Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) (Austna)
— Telecom Finland (Finland)
— Telia (Sweden)
B

B

— mobiltelekommunikationsoperatörer

mobiltelekommunikationsoperatörer

— kabelföretag när de tillhandahåller telekommunikations

kabelföretag när de tillhandahåller telekommunikations

tjänster

tjänster

internationella operatörer (vilande tillstånd)

(*) och deras efterföljare .
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BILAGA II

CPC

Beskrivning

6112, 6122, 633, 886

Underhålls- och reparationstjänster

874, 82201 - 82206

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

88442

Förlags- och tryckeri tjänster mot arvode eller på kontrakt

8672-3

Arkitekttjänster

8671

Ingenjörstjänster

8674

Stadsplanering

841 - 3

ADB-tjänster och liknande tjänster

871

Marknadsföringstjänster

864

Marknads- och opinionsundersökning

865-6

Organisationskonsulttjänster

94501 - 5

Miljötjänster

Nr L 202/ 81
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BILAGA III

(Överprövningsförfaranden som avses i artikel 4)

1 . Överprövningar skall handhas av en domstol eller ett opartiskt och oberoende tillsynsorgan som inte har
något intresse i utgången av upphandlingen och vars medlemmar står fria från yttre påverkan och vars be
slut är rättsligt bindande. Ett tillsynsorgan som inte är en domstol skall antingen vara underkastat rättslig
kontroll eller tillämpa förfaranden som tillåter att
a) en eventuell tidsfrist, inom vilken ett överprövningsförfarande kan inledas inte är kortare än tio dagar
och påbörjas då grunden för klagan blivit känd eller rimligen bör ha varit känd,
b) deltagarna skall höras innan beslut fattas och får vara representerade och åtföljas av biträde vid alla för
handlingar och skall ha tillgång till alla förhandlingar,
c) vittnen kan höras och handlingar rörande den upphandling som överprövas och som är nödvändiga för
förhandlingarna skall föreläggas tillsynsorganet, och
d) förhandlingarna skall vara offentliga och besluten skall vara skriftliga och ange skälen på vilka beslutet
grundas.
2. Parterna skall säkerställa att åtgärder rörande överprövningsförfaranden minst omfattar befogenheter att
antingen

a) så snart som möjligt genom ett interimistiskt förfarande vidta interimistiska åtgärder i syfte att korrigera
den påstådda överträdelsen eller att förhindra ytterligare skada för de berörda intressena och detta inbe
griper åtgärder för att tillfälligt upphäva eller tillförsäkra ett tillfälligt upphävande av förfarandet för
tilldelning av ett kontrakt eller genomförandet av alla beslut som fattas av telekommunikationsopera
tören , och

b) bortse från eller säkerställa att man bortser från lagstridiga beslut, vilket inbegriper borttagandet av dis
kriminerande tekniska, ekonomiska eller ekonomiska krav i meddelanden om anbudsinfordran , i an

budshandlingar eller i andra handlingar i samband med kontraktstilldelningen i fråga,
eller befogenheter att utöva effektiva indirekta påtryckningar på telekommunikationsoperatörerna i syfte
att få dem att åtgärda överträdelser eller att hindra dem från att göra sig skyldiga till överträdelser och för
hindra att skada uppstår.

3 . I överprövningsförfaranden skall även möjligheten till skadeersättning till personer som lidit skada till
följd av överträdelsen föreskrivas. I de fall ersättning begärs på grundval av att ett beslut är lagstridigt får
varje part föreskriva att det överklagade beslutet först måste åsidosättas eller ogiltigförklaras .
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Nr L 202/ 83

Skrift i enlighet med artikel 1.6
Bästa . . . Israel ,

I enlighet med artikel 1.6 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Israel om telekommuni
kationsoperatörers upphandling anmäler jag härmed att den tillämpliga lagstiftning som avses är
rådets direktiv 93/38 /EEG, särskilt artikel 8 i detta.

Jag har översänt en kopia av denna rättsakt genom diplomatiska kanaler.
Från EG

Bästa . . . EG ,

Med anledning av Ert brev av dagens datum och de diskussioner som nyligen förts mellan våra
avdelningar kan jag meddela Er att Israel har slutfört sin översyn av lagstiftningen (rådets direktiv
93/38/EEG, särskilt artikel 8 i detta) som Ni anmält enligt artikel 1.6 i avtalet mellan Europeiska

gemenskapen och Israel om telekommunikationsoperatörers upphandling.
Från Israel

Nr L 202/ 84
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GODKÄNT PROTOKOLL

Vad gäller avtalet om telekommunikationsoperatörers upphandling har bägge parterna enats om
att för Israels del krävs vad gäller artikel 3 i avtalet att de upphandlingsförfaranden som anges i
1996 års avtal om offentlig upphandling tillämpas. För EG:s del uppfyller de upphandlingsförfa
randen som anges i rådets direktiv 93/38/ EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphand
lingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekom
munikationssektorerna (EGT nr L 199, 9.8.1993, s . 84) kraven i artikel 3 i detta avtal.
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Nr L 202/85

AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om offentlig upphandling
EUROPEISKA GEMENSKAPEN (nedan kallad "EG"),
å ena sidan , och

STATEN ISRAELS REGERING på staten Israels vägnar (nedan kallad "Israel"),
å andra sidan ,

nedan kallade " parterna",

SOM BEAKTAR parternas ansträngningar och åtaganden för att liberalisera sina respektive marknader för
offentlig upphandling genom avtalet om offentlig upphandling (GPA 1996),

SOM ÖNSKAR förbättra tillträdet till sina respektive offentliga marknader och utvidga räckvidden av sina
respektive tillägg I till avtalet om offentlig upphandling,
HAR ENATS OM FÖLJANDE :
Artikel 1

b) Följande stycke skall läggas till anmärkning 2 i bilaga
3:

EG:s förpliktelser

1.

"Vad gäller upphandling av enheter som är verksamma
inom området stadstransporter, med undantag för dem
som är verksamma inom området busstjänster, skall
detta avtal endast vara tillämpligt på varor och tjänster,
inbegripet byggentreprenader i Europeiska gemenska
pen ."

I syfte att komplettera och utvidga räckvidden av si

na åtaganden gentemot Israel enligt avtalet om offentlig
upphandling åtar sig EG att ändra sina allmänna anmärk
ningar i tillägg I till avtalet om offentlig upphandling en
ligt följande :

Israel är berett att förhandla om att för enheter som är

verksamma inom området stadstransporter, med und
antag för dem som är verksamma inom området buss
tjänster, öppna marknaden för upphandling till andra
medlemmar av koden på villkor av ömsesidighet.

— Allmän anmärkning 1 andra strecksatsen punkt e
ändras till följande :

"(stadstransporter) till leverantörer och tjänsteleveran
tören i Kanada, Japan, Korea och USA, till leverantö
rer och tjänsteleverantörer i Israel vad gäller busstjän

c) Följande tjänster skall läggas till förteckningen i bilaga
4:

ster".

"6112, 6122, 633, 886
2.

EG skall till WTO:s sekretariat anmäla en sådan

Underhållstionstjänster.

och

repara

ändring inom en månda från detta avtals ikraftträdande.

Artikel 2

874, 82201 — 82206

Fastighetsstädning och
fastighetsförvaltning.

88442

Förlags- och tryckeritjänster
mot arvode eller på kon
trakt ."

Israels förpliktelser

1 . I syfte att komplettera och utvidga räckvidden av si
na åtaganden gentemot EG enligt avtalet om offentlig
upphandling åtar sig i Israel att ändra sina bilagor och an
märkningar i tillägg I till avtalet om offentlig
upphandling enligt föjande:

Parterna är eniga om att Israel skall göra sitt bästa för
att i förhållande till EG utöka förteckningen över tjän
ster som omfattas av avtalet om offentlig upphandling,
i överensstämmelse med de villkor som anges i artikel
4.4 i detta avtal .

d) Anmärkning 1 i bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a) Föjande skall läggas till förteckningen över enheter i

— Medicinska förband (bandage , tejp, utom gasbindor
och gaskuddar).

bilaga 3 :
"... Alla enheter som är verksamma inom området

stadstransporter, med undantag för dem som är verk
samma inom området busstjänster."

2.

Israel skall anmäla sådana ändringa till WTO:s se

kretariat inom en månad efter detta avtals ikraftträdande .
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Utan hinder av artikel 2.1 d ovan skall Israel, om

det, i förhållande till andra parter i avtalet om offentlig

upphandling, inkränker eller avstår från att tillämpa de
undantag som anges i anmärkningarna till bilaga 3 i 1996
års avtal om offentlig upphandling, erbjuda EG samma
förmåner på ömsesidig grund.

30 . 7 . 97

läggas till den nuvarande bilaga 2 till avtalet om offentlig
upphandling.
Artikel 3
Samråd

Parterna skall, på begäran av en av parterna, minst en

Israel får inte enligt lag, förfarande eller praxis begära att
sjukhus som inte omfattas av 1996 års avtal om offentlig
upphandling diskriminerar produkter, tjänster eller leve
rantörer från EG .

Utan hinder av separata avtal mellan parterna till detta av
tal vad gäller deras krav på och förfaranden för motford
ringar och deras tröskelvärden skall Israel bevilja de EG:s
leverantörer, tjänsteleverantörer, varor och tjänster en be
handling som inte är mindre gynnsam än den som bevi
ljas leverantörer, tjänsteleverantörer, varor och tjänster från
andra parter i avtalet om offentlig upphandling.
4. Vad gäller upphandlingar av kommuner som inte är
upptagna i förteckningen över enheter i bilaga 2 till 1996
års avtal om offentlig upphandling som överstiger ett trö
skelvärde av 550 000 särskilda dragningsrätter (SDR) skall
Israel bevilja varor, tjänster och leverantörer från EG en
behandling som inte är mindre gynnsam än den som be
viljas inhemska varor, tjänster och leverantörer.

Israel skall göra sitt bästa för att på dessa upphandlingar
tillämpa förfarandena i avtalet om offentlig upphandling.
För detta ändamål skall Israel i god tid till sekretariatet för
avtalet om offentlig upphandling överlämna en förteck
ning över enheter som på villkor av ömsesidighet skall

gång om året samråda om tillämpningen och genomfö
randet av detta avtal . Denna bestämmelse inverkar inte på
tillämpningen av samrådsförfarandena i avtalet om offent
lig upphandling.
Artikel 4
Slutbestämmelser

1 . Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska,
engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländ
ska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och hebreiska
vilka samtlig texter är lika giltiga. Det skall tillämpas på
samma territorier i EG respektive Israel som dem som av
talet om offentlig upphandling tillämpas på.

2. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den må
nad som följer på den dag då parterna har underrättat va
randra om att de har avslutat sina förfaranden för ratifika

tion eller ingående eller antagande .

3 . Detta avtal inverkar inte på parternas rättigheter och
skyldigheter enligt WTO eller andra multilaterala instru
ment som ingåtts inom ramen för WTO .
4. Parterna skall genomföra en översyn av avtalets
tillämpning senast tre år från den dag som det träder i
kraft i syfte att om nödvändigt förbättra dess tillämpning
och omfattning.
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Hecho en Bruselas, el diez de julio de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende juli nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυςελλες, στις δεκα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the tenth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven .

Fait à Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addi dieci luglio millenovecentonovantasette .
Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Julho de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän .
Som skedde i Bryssel den tionde juli nittonhundranittiosju.
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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft
Τια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia

Europaan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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Information om datum för ikraftträdande av tva avtal mellan Europeiska
gemenskapen och staten Israel om telekommunikationsföretags upphandling
respektive statlig upphandling
Eftersom de avtalsslutande parterna vill varandra har anmält att de nödvändiga förfarande
na för att de två avtalen mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om telekom
munikationsföretags upphandling respektive offentlig upphandling skall kunna träda i
kraft har avslutats, trädde dessa två avtal i kraft den 1 augusti 1997, i enlighet med bestäm
melserna i artiklarna 10 respektive 4.
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