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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2071 /97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av den enhetliga nedsättningskoefficienten för att fastställa den
provisoriska kvantitet bananer som skall tilldelas varje aktör i kategori A och B
av tullkvoten för år 1998

(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av
den 13 februari 1993 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för bananer ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 20 i denna,
och

Utan att föregripa de åtgärder som rådet skall fatta beslut
om är det lämpligt att, på provisorisk grund, bestämma
referenskvantiteterna för 1998 för aktörerna i kategori A
och B för att tillåta utfärdande av importlicenser för de
första kvartalen för detta år. Det är för detta ändamål

lämpligt att beräkna nedsättningskoefficienten för varje
kategori av aktörer som avses i artikel 6 i förordning
(EEG) nr 1442/93 på grundval av en tullkvot på 2 200 000
ton samt den fördelning som föreskrivs i artikel 19.1 i
förordning (EEG) nr 404/93 .

De totala referenskvantiteterna som beräknas på detta sätt
uppgår till 2 054 729 ton för alla aktörer i kategori A och
till 1 436 455 ton för alla aktörer i kategori B.

med beaktande av följande :

Vid tillämpning av artikel 6 i kommissionens förordning
(EEG) nr 1442/93 av den 10 juni 1993 om tillämpnings
föreskrifter för ordningen för import av bananer till

gemenskapen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1409/96 (4), skall kommissionen där det är lämpligt och
för varje kategori aktörer fastställa den enhetliga nedsätt
ningskoefficient som skall tillämpas för varje aktörs refe
renskvantitet för att fastställa den kvantitet som skall
tilldelas aktören för det aktuella året i förhållande till den

årliga tullkvoten och aktörernas totala referenskvantitet,
som bestäms genom tillämpning av artikel 3 och de därpå
följande i samma förordning.
Den 4 april 1995 överlämnade kommissionen till rådet ett
förslag till förordning om anpassning av förordning (EEG)
nr 404/93 vad avser den årliga tullkvoten för import av
bananer till gemenskapen som en följd av anslutningen av
Österrike, Finland och Sverige . Rådet har, trots kommis
sionens ansträngningar, hittills inte fattat något beslut

angående en ökning av tullkvoten på grundval av det
nämnda förslaget.
(')
(2)
O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

47, 25.2.1993, s. 1 .
349, 31.12.1994, s. 105.
142, 12.6.1993, s . 6.
181 , 20.7.1996, s . 13 .

De underrättelser som medlemsstaterna lämnar i enlighet
med artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 1442/93 om de
totala referenskvantiteter som tilldelas aktörer registrerade
hos dem och om de kvantiteter bananer som saluförs i
samband med dessa aktörers aktiviteter visar att kvanti
teter som saluförs i samband med dessa aktiviteter har

räknats två gånger för olika aktörer i flera medlemsstater.

Användningen av dessa siffror enligt medlemsstaternas
meddelanden skulle vid ett fastställande med hänsyn
tagen till de kvantiteter som räknats dubbelt leda till en
överdrivet hög enhetlig nedsättningskoefficient till vissa
aktörers nackdel . För att undvika en snedvridning av
behandlingen till nackdel för vissa aktörer som är känslig,
skadlig och svår att reparera är det lämpligt att fastställa
nedsättningskoefficienten på grundval av meddelandena
från medlemsstaterna som minskat med den kvantitet

som räknats dubbelt enligt kommissionens uppskattning.
Det är lämpligt att föreskriva en omedelbar tillämpning
av bestämmelserna i denna förordning för att aktörerna
skall kunna utnyttja dessa bestämmelser så fort som
möjligt.

Förvaltningskommittén för bananer har inte avgivit något
yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den tullkvot som föreskrivs i artiklarna

18 och 19 i förordning (EEG) nr 404/93 erhålls den provi
soriska kvantitet som skall tilldelas varje aktör i kategori A
och B under perioden 1 januari — 31 december 1998

genom att på aktörens referenskvantitet, som fastställs
genom tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr
1442/93, tillämpa följande nedsättningskoefficient:

24. 10 . 97

— För varje aktör i kategori A: 0,712016.
— För varje aktör i kategori B: 0,459465.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas utan
att det påverkar vare sig anpassningar som görs till följd
av kompletterande granskning eller de åtgärder som vid
behov skall vidtas för att tillämpa rådets framtida beslut.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2072/97
av den 23 oktober 1997

om beviljande av förutfastställt stöd till privat lagring av hela och halva slakt
kroppar av lamm i Finland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av
den 25 september 1989 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för får- och getkött ('), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1 589/96 (2), särskilt artikel 7.1 i
denna, och

med beaktande av följande :

I kommissionens förordning (EEG) nr 3446/90 av den 27
november 1990 om närmare bestämmelser för beviljande
av stöd till privat lagring av får- och getkött (3), senast

ändrad genom förordning (EG) nr 3533/93 (4), fastställs
särskilt närmare bestämmelser för de fall då stödsumman

i förväg är låst vid ett standardbelopp.

I kommissionens förordning (EEG) nr 3447/90 av den 28
november 1990 om särskilda villkor för beviljande av stöd

till privat lagring av får- och getkött (5), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 40/96 (6), fastställs särskilt de
minsta kvantiteter som tillåts per kontrakt.

Tillämpningen av artikel 7.1 i förordning (EEG) nr
3013/89 kan leda till att ett beslut fattas om att bevilja
stöd till privat lagring. Den artikeln föreskriver att dessa
åtgärder skall tillämpas på grundval av den situation som
råder i varje prisnoteringsområde. Med beaktande av det
särskilt svåra marknadsläget i Finland bedöms det vara
lämpligt att inleda ett sådant förfarande .

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

1 . I Finland får, i enlighet med bestämmelserna i
förordning (EEG) nr 3447/90, ansökningar om stöd till
privat lagring av högst 150 ton hela och halva slakt
kroppar av lamm, lämnas in mellan den 27 oktober och
den 28 november 1997. Ansökningar som lämnas in
samma dag eller dagen efter det att den totala kvantitet
för vilken ansökningar inkommit överskrider 150 ton
skall inte godtas. De kvantiteter som ansökningar
inkommer för samma dag som den totala mängden över
skrids, skall minskas proportionellt.

2. Stödnivån för den minsta tillåtna lagringsperioden
på tre månader skall vara 1 100 ecu per ton . Den faktiska
lagringsperioden skall emellertid väljas av lagerhållaren
själv. Denna period kan sträcka sig från minst tre
månader till som mest sju månader. Om lagringsperioden
är längre än tre månader skall stödet ökas från dag till dag
med 1,45 ecu per ton och dag.
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 23 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 289, 7.10.1989, s . 1 .
O EGT L 206, 30.7.1996, s . 25.

b) EGT L 333, 30.11.1990, s. 39.
(4) EGT L 321 , 23.12.1993, s. 9.
5 EGT L 333, 30.11.1990, s . 46 .

(«) EGT L 10, 13.1.1996, s. 6.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2073/97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som
exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

bidragssatsen per 100 kg av var och en av basprodukterna
i fråga.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

När nu ett avtal har slutits mellan Europeiska gemen
skapen och USA om gemenskapens export av pastapro
dukter till USA och detta har godkänts genom rådets
beslut 87/482/EEG (6), är det nödvändigt att differentiera
exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KN-

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

nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestäm
melseort.

artikel 13.3 i denna,

Artikel 4.5 punkt b i förordning (EG) nr 1222/94 fast

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av
den 22 december 1995 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för ris f), särskilt artikel 13.3 i

ställer att i avsaknad av det bevis som avses i artikel 4.5

denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 1766/92 och artikel
13.1 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att skillnaden
mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för de

produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av dessa
förordningar och priserna inom gemenskapen får täckas
av ett exportbidrag.

punkt a i samma förordning skall en minskad bidragssats
fastställas med hänsyn till det produktionsbidrag som

tillämpas enligt kommissionens förordning (EEG) nr
1722/93 Q, senast ändrad genom förordning (EG) nr
1516/95 (8), för den använda basprodukten under den
förmodade tiden för varornas framställning.
Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

I kommissionens förordning (EG) nr 1222/94 av den 30

maj 1994 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för
beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter
som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga
II till fördraget, och kriterier för fastställande av bidrags
beloppen (4), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1909/97 (s), anges de produkter för vilka en bidragssats
bör fastställas som skall tillämpas när dessa produkter

exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga B till
förordning (EEG) nr 1766/92 eller i bilaga B till förord
ning (EG) nr 3072/95 alltefter omständigheterna.
Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG)
nr 1222/94 är det nödvändigt att för varje månad fastställa

De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter
som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1222/94, som
förtecknas i antingen artikel 1 i förordning (EEG) nr
1766/92 eller artikel 1.1 i förordning (EG) nr 3072/95,
och som exporteras i form av varor som förtecknas i
bilaga B till förordning (EEG) nr 1766/92 respektive
bilaga B till förordning (EG) nr 3072/95, fastställs i
enlighet med vad som anges i bilagan till denna förord
ning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.
På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
P)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181 ,
126,
329,
136,

17.1992, s. 21 .
24.5.1996, s. 37.
30.12.1995, s. 18
31.5.1994, s. 5.

5 EGT L 268 , 1.10.1997, s . 20 .

(«) EGT L 275, 29.9.1987, s . 36.
O EGT L 159, 1.7.1993, s. 112.
8 EGT L 147, 30.6.1995, s . 49 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 oktober 1997 om fastställande av bidragssatserna för
vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II
till fördraget

1001 10 00

Bidragssats per
100 kg
basprodukt

Varuslag (')

KN-nummer

Durumvete :

— Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt
KN-nummer 1902 11 och 1902 19
— I andra fall
1001 90 99

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:
— Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt
KN-nummer 1902 11 och 1902 19

— I andra fall :

— — Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr
1 222/94 (2)
— — I andra fall
1002 00 00

Råg

2,700

1003 00 90

Korn

0,595

1004 00 00

Havre

1,066

1005 90 00

Majs som används i form av:
— Stärkelse :

— — Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr
1,399

1222/94 (2)

1,751

— — I andra fall

— Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin
enligt

KN-nummer

1702 30 51 ,

1702 30 59,

1702 30 91 ,

1 702 30 99 , 1 702 40 90, 1 702 90 50 , 1 702 90 75, 1 702 90 79,

2106 90 55 Q:

— — Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr
1222/ 94 (2)

1006 20

1,313

— Annat (omfattande använd i obearbetad form)

1,751

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med
en produkt som uppkommit genom bearbetning av majs:
— Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1 222/94 (2)

1,399

— I andra fall

1,751

Skalat ris :

— Rundkornigt
— Mellankornigt
— Långkornigt
ex 1006 30

1006 40 00

0,961

— — I andra fall

Helt slipat ris:
— Rundkornigt
— Mellankornigt
— Långkornigt

17,515

15,594
1 5,594

22,600
22,600

22,600

Brutet ris som används i form av:

— Stärkelse enligt KN-nummer 1108 19 10 :

— — Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr
1 222/94 (2)

0,842

— — I andra fall

1,213

— Annat (omfattande använd i obearbetad form)

1,213
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Varuslag (')

KN-nummer

1007 00 90

Sorghum

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg:
— Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt

24. 10 . 97

Bidragssats per
100 kg
basprodukt
0,595

KN-nummer 1902 11 och 1902 19
— I andra fall
1102 10 00

Finmalet mjöl av råg

1103 11 10

Krossgryn och grovt mjöl av durumvete:
— Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt

3,321

KN-nummer 1902 11 och 1902 19
— I andra fall
1103 11 90

Krossgryn av vanligt vete och spält:
— Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt
KN-nummer 1902 11 och 1902 19
— I andra fall

(') Kvantiteterna av de delvis bearbetade eller jämställande produkter som används skall multipliceras, med de koefficienter

som anges i bilaga E till kommissionens ändrade förordning (EG) nr 1222/94 (EGT L 136, 31.5.1994, s. 5).
(2) Vid export av varor enligt bilaga I till kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 1722/93 (EGT L 159, 1.7.1993,
s. 112).

(') För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och
fruktossirap, får exportbidrag endast beviljas för glukossirapen .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2074/97
av den 23 oktober 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 Europe
iska gemenskapen ,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
3223/94

av

den

21

december

1994

om

till

lämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och
grönsaker ('), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2375/96 (2), särskilt 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 (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50 /95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

schablonvärdena vid import fran 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 FORESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

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

med beaktande av följande:

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av

Artikel 2

resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguay
rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
O EGT L 325, 14.12.1996, s. 5.
O EGT L 387, 31.12.1992, s . 1 .
(4) EGT L 22, 31.1.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 oktober 1997 om fastställande av schablonvärden
vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (')

0702 00 40

204

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

vid import
50,3

999

50.3

052

158,4

999

158,4

052

92,6

388

54.8

512

34.9

524
528

67.8
54.6

999

60.9

052

73.4

064

53,8

400

206,8

504

265,3

999

149,8

052

58.8

060

52.5

064

48.7

388

52,3
89,2
84.9

400
404

0808 20 57

Schablonvärde

512

53,1

528

45.1

999

60.6

052

95.2

064

87.5
68,2
83.6

400
999

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning ( EG) nr 68/96 (EGT L 14, 19.1.1996, s. 6). Koden
"999" betecknar "övriga ursprung".
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2075 /97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och
ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

stemet för bearbetade produkter baserade på spannmål
respektive ris definierar de särskilda kriterier som det bör

tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter
beräknas.

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 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av
den 22 december 1995 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för risf), särskilt artikel 13.3 i
denna, och

med beaktande av följande :

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 och artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 fastställer att skillnaden
mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för

de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna
och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade
produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska,

råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild
berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god
indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt ingår
i den bearbetade produkten .
Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval
av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och
särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett
exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar
eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade
produkter av spannmål är det, på grund av gemenskapens
obetydliga deltagande i världshandeln , för närvarande
onödigt att fastställa ett exportbidrag.
Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav
som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att
variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med
destination .

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden .

täckas av ett exportbidrag.

Artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskriver att da

exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den rådande
situationen och den förväntade utvecklingen vad avser

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värme
behandling efter vilken ett exportbidrag som inte
motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör
därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller
förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål, ris,
brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens
marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet
ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt
att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvec

klingen av priserna och handeln på marknaderna för
spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den
planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

att undvika störningar på gemenskapens marknad.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 1518 /95 (4), ändrad genom
förordning (EG) nr 2993/95 (*), om import- och exportsy
(')
(2)
(3)
(4)
(5

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181 ,
126,
329,
147,
312,

1.7.1992, s. 21 .
24.5.1996, s. 37.
30.12.1995, s. 18 .
30.6.1995, s. 55.
23.12.1995, s. 25.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1.1 d
i förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1.1 c i förord

ning (EG) nr 3072/95 fastställs så som det anges i bilagan
till den här förordningen, om inte annat följer av förord
ning (EG) nr 1518 /95.
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Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 oktober 1997 om fastställande av exportbidragen
för bearbetade produkter av spannmål och ris
(ecu/ton)

(ecu/ton)
Produktnummer

Produktnummer

Bidragsbelopp

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

24.51

1104 23 109100

26,27

21,01
21,01
8,93

1104 23 10 9300

1102 90 10 9900

6,07

1104 29 55 9000

1102 90 30 9100

19,19

1104 30 10 9000

1103 12 00 9100

19,19
31.52

1104 30 90 9000

20,14
0,00
0,00
0,00
0,00
4,38
0,00
10,59
0,00
0,00
28,02
28,02

110290 109100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

109100
10 9300
10 9500
90 9100

1103 19 10 9000

(")
(■)
(')
(■)

24,51
21,01
21,01
27,00

1104 29 11 9000
1104 29 51 9000

1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200

1108 11 00 9300
1108 12 00 9200

1108 12 00 9300

1103 29 20 9000

9,22
0,00
6,07

1104 11 90 9100

8,93

1108 19 10 9300

1104 12 90 9100

21,32

1109 00 00 9100

1104 12 90 9300

17,06
0,00
28,02
22,76
8,93
8,93
11,90
9,52
17,06

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

18,12

2106 90 55 9000

1103 19 30 9100
1103 21 00 9000

1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 109100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100

1104 21 50 9300
1104 22 20 9100

1104 22 30 9100

1108 13 00 9200
1108 13 00 9300

1108 19 10 9200

1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900

1702 90 75 9000
1702 90 79 9000

Bidragsbelopp

28,02
28,02
18,44
18,44
0,00
27,44
21,01
27,44
21,01
21,01
27,44
21,01
28,75
19,96
21,01

(') Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.
(2) Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281 , 1.11.1975, s. 20).
Obs: Produktnumren och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1 ).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2076/97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar
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 13.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världs
marknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den
förordningen och priserna för de produkterna inom

gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.
I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29

juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning
(EEG) nr 1766/92 vad gäller systemet för import och
export som tillämpas för foderblandningar baserade på
spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1 162/95
om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser för spannmål och ris (3) defini
eras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör tas

hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräk
nas .

Denna beräkning bör också beakta spannmålsinnehållet.
För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas för
två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är det
mest använda spannmålsslaget för tillverkning av foder
blandningar för export och produkter av majs å ena sidan,
och å andra sidan andra spannmålsslag där de senare är

bidragsberättigande spannmalsslag med undantag av majs
och majsbaserade produkter. Exportbidrag bör beviljas för
den kvantitet spannmålsprodukter som ingår i foder
blandningar.

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter
och förhållanden som råder på världsmarknaden, nödvän
digheten att undvika störningar på gemenskapens
marknad och exportens ekonomiska aspekt.
Det är emellertid önskvärt att beräkna den nuvarande

bidragssatsen på skillnaden mellan kostnaden för de
råvaror som vanligtvis används för tillverkningen av foder
blandningar mellan gemenskapen å ena sidan och världs
marknaden å andra sidan, vilket skulle ge en bättre bild av
de handelsförhållanden som råder för exporten av
produkterna.

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden .
Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .
Artikel 1

Exportbidragen för de foderblandningar som omfattas av
förordning (EEG) nr 1766/92 fastställs så som det anges i
bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av
förordning (EG) nr 1517/95 .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
(2) EGT L 126, 24.5.1996, s . 37.
(3 EGT L 147, 30.6.1995, s . 51 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 oktober 1997 om fastställande av exportbidragen för
spannmålsbaserade foderblandningar
KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

9000 ,
9000 ,
9000 ,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

9000 ,
9000,
9000 ,
9000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

9000,
9000,
9000,
9000 .

(ecu/ton)

Spannmålsprodukter (2)

Bidragsbelopp (2)

Majs och majsbaserade produkter,
KN-nummer 0709 90 60, 071 2 90 1 9, 1 005, 1 1 02 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

17,51

Spannmålsprodukter ^), med undantag av majs och
majsbaserade produkter

2,98

(') Produktnumren anges i avsnitt 5 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987,
s. 1 ), ändrad.

(2) För bidraget har hänsyn endast tagits till stärkelse från spannmålsprodukter.
Som spannmålsprodukter räknas de produkter som omfattas av undernummer 0709 90 60 och 0712 90 19 i kapitel 10,
nummer 1101 , 1102, 1103 och 1104 utom undernummer 1104 30 och spannmålsinnehållet i produkter enligt
undernummer 1904 10 10 och 1904 10 90 i Kombinerade nomenklaturen . Spannmålsinnehållet i produkter enligt
undernummer 1904 10 10 och 1904 10 90 i Kombinerade nomenklaturen skall anses motsvara vikten av slutprodukterna .

Inget bidrag beviljas för de spannmålsslag där stärkelsens ursprung inte klart kan fastställas genom analys.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2077/97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den
anbudsin fordran som avses i förordning (EG) nr 1337/97
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),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall
vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2052/97 (4), särskilt

avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501 /95. I detta fall
tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud

är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget, samt
den eller de anbudsgivare vars anbud avser en exportav
gift.

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande
marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det

högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i
artikel 1 .

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

artikel 7 i denna, och
Artikel 1

med beaktande av följande :

En anbudsinfordran för bidrag och/eller avgift för export
av korn till alla tredje länder har inletts genom kommis
sionens förordning (EG) nr 1337/97 (^
I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501 /95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden och

i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23 i
förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett
högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som

För de anbud som meddelats från och med den 17 till
och med den 23 oktober 1997 inom ramen för den

anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1337/97
är det högsta exportbidraget för korn fastställt till 10,47
ecu per ton .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)
5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181 ,
126,
147,
287,
184,

1.7.1992, s. 21 .
24.5.1996, s . 37.
30.6.1995, s . 7 .
21.10.1997, s. 14.
12.7.1997, s . 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2078 /97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den
anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1339/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som
avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501 /95. I detta fall

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud
är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget, samt
den eller de anbudsgivare vars anbud avser en exportav

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),

gift.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall
vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2052/97 (4), särskilt ar

artikel 1 .

tikel 7 i denna, och

med beaktande av följande :

En anbudsinfordran för bidrag och/eller avgift för export
av vete till alla tredje länder förutom Ceuta, Melilla och
vissa AVS-stater har inletts genom kommissionens förord
ning (EG) nr 1339/97 (^ ändrad genom förordning (EG)
nr 1884/97 (6).
I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501 /95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden och
i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23 i
förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande
marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det
högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i

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

För de anbud som meddelats från och med den 17 till
och med den 23 oktober 1997 inom ramen för den

anbudsinfordran som avses i den ändrade förordningen
(EG) nr 1339/97 är det högsta exportbidraget för vete fast
ställt till 3,73 ecu per ton .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
O
O
(4)
( 5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181 ,
126,
147,
287,
184,

1.7.1992, s . 21 .
24.5.1996, s. 37.
30.6.1995, s . 7.
21.10.1997, s . 14.
12.7.1997, s . 7.

V) EGT L 265, 27.9.1997, s. 73.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2079/97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den
anbudsin fordran som avses i förordning (EG) nr 1773/97
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),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser

beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall
vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3), senast

i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23 i
förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett
högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som
avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501 /95. I detta fall
tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud
är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande
marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det
högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i
artikel 1 .

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

ändrad genom förordning (EG) nr 2052/97 (4),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1773/97 av den 12 september 1997 om en särskild inter

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

ventionsåtgärd för spannmål i Finland och Sverige (s),
särskilt artikel 8 i denna och

med beaktande av följande :

För de anbud som meddelats från och med den 17 till
och med den 23 oktober 1997 inom ramen för den

En anbudsinfordan för bidrag för export av havre som

anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1773/97
är det högsta exportbidraget för havre fastställt till 21,50

producerats i Finland och Sverige för export från Finland
eller Sverige till alla tredje länder har inletts genom
förordning (EG) nr 1773/97.
I artikel 8 i förordning (EG) nr 1773/97 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden och

ecu per ton .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 181 , 1.7.1992, s. 21 .

I1) EGT L 126, 24.5.1996, s. 37.

(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.
(4) EGT L 287, 21.10.1997, s. 14.
s) EGT L 250, 13.9.1997, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2080/97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den
anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1883/97
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),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall
vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2052/97 (4), särskilt ar

avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501 /95. I detta fall

tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud
är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget, samt
den eller de anbudsgivare vars anbud avser en exportav
gift.

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande
marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det
högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i
artikel 1 .

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

tikel 7 i denna, och
Artikel 1

med beaktande av följande:
En anbudsinfordran för bidrag och/eller avgift för export
av vete till Ceuta, Melilla och vissa AVS-stater har inletts

genom kommissionens förordning (EG) nr 1883/97 (*).
I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501 /95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden och
i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23 i
förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett
högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som

För de anbud som meddelats från och med den 17 till
och med den 23 oktober 1997 inom ramen för den

anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1883/97
är det högsta exportbidraget för vete fastställt till 10,80
ecu per ton .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
(4)
(5

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181 ,
126,
147,
287,
265,

1.7.1992, s. 21 .
24.5.1996, s. 37.
30.6.1995, s. 7.
21.10.1997, s. 14.
27.9.1997, s . 69.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2081/97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av exportbidrag 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 i denna, och

med beaktande av följande:

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på
världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i
den förordningen och priserna för dessa produkter inom

gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.
Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de
faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning
(EG) nr 1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare
bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om

beviljande av exportbidrag för spannmål och om de
åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för
spannmål (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2052/97 (4).

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov pa
vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera
exportbidraget för vissa produkter med avseende på desti
nation .

Bidraget måste fastställas en gång i månaden . Det kan
ändras inom den mellanliggande perioden .

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den
nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt
på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter
inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att
exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i
bilagan till denna förordning.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål .
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a,
1 b och 1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 med undantag
av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara
de som fastställs i bilagan till den här förordningen .

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg
räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål
som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fast
ställs i förordning (EG) nr 1501 /95.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 181 , 17.1992, s. 21 .
(2) EGT L 126, 24.5.1996, s. 37.
(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.

h) EGT L 287, 21.10.1997, s. 14.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 oktober 1997 om fastställande av exportbidragen för
spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
(ecu/ton)
Produktnummer

Destination (')

Bidragsbelopp

(ecu/ton)
Produktnummer

Destination (')

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

1101 00 11 9000

1001 10 00 9400

1101 00 159100

01

5,00

1001 90 91 9000

1101 00 159130

01

4,75

1101 00 159150

01

4,25

1101 00 159170

01

4,00

01

3,75

01

36,50

1001 90 99 9000

03

0

02

1002 00 00 9000

03

17,00

1101 00 159180

02

0

1101 00 159190
1101 00 90 9000

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

03
02

1,00
0

1102 10 00 9500
1102 10 00 9700

1004 00 00 9200

1102 10 00 9900

1004 00 00 9400

1103 11 10 9200

1005 10 90 9000

1103 11 10 9400

1005 90 00 9000

1103 11 10 9900

1007 00 90 9000

1103 11 90 9200

1008 20 00 9000

1103 11 90 9800

-(2)
-(2)
01

o«

(') Destinationerna identifieras pa följande sätt:
01 Alla tredje länder.
02 Andra tredje länder.
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 L 214, 30.7.1992, s. 20).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2082/97
av den 23 oktober 1 997

om fastställande av exportbidragen för malt
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

KOMMISSION

HAR

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 tredje stycket i denna, och
med beaktande av följande:

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världs
marknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den

förordningen och priserna för de produkterna inom
gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de
faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning
(EG) nr 1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare
bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om
beviljande av exportbidrag för spannmål och om de

åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för
spannmål f), senast ändrad genom förordning (EG) nr

variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med
destination .

De representativa marknadskurserna, som definieras i
artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 38 1 3/92 (^ senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1 50 /95 (6), används för
att omvandla belopp uttryckta i tredje länders valutor och
som grundval för att bestämma jordbruksomräknings
kurserna för medlemsstaternas valutor. Närmare bestäm

melser för tillämpning och bestämning av denna omvand
ling fastställs i kommissionens förordning (EEG)
nr 1068/93 (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1482/96 (8).
Exportbidraget måste fastställas en gång per månad . Det
kan ändras under den mellanliggande perioden .
Till följd av att dessa regler tillämpas på den nuvarande

situationen på spannmålsmarknaderna, och särskilt på
noteringar eller priser för dessa produkter inom gemen
skapen och på världsmarknaden, bör exportbidragen vara
de som anges i bilagan till den här förordningen.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE .

2052/97 (4).

Artikel 1

Det exportbidrag som tillämpas för malt måste beräknas
med hänsyn till den kvantitet spannmål som krävs för att
tillverka ifrågavarande produkter. De ovannämnda kvanti

De exportbidrag för malt som anges i artikel 1.1 c i
förordning (EEG) nr 1766/92 skall vara de som anges i
bilagan till den här förordningen .

teterna fastställs i förordning (EG) nr 1501 /95.
Artikel 2

Förhållandena på världsmarknaden eller de särskilda krav
som vissa marknader ställer kan göra det nödvändigt att

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181 ,
126,
147,
287,

1.7.1992, s. 21 .
24.5.1996, s. 37.
30.6.1995, s. 7.
21.10.1997, s . 14.

(5)
(')
O
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

387, 31.12.1992, s . 1 .
22, 31.1.1995, s . 1 .
108 , 1.5.1993, s . 106.
188 , 27.7.1996, s . 22.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 oktober 1997 om fastställande av exportbidragen
för malt

(ecu/ton)
Produktnummer

Exportbidrag

1107 10 19 9000

5,00

1107 10 99 9000

14,00

1107 20 00 9000

16,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2083/97
av den 23 oktober 1997

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som
lämnades in i oktober 1997 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom
ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 1600/95
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

fastställas för de kvantiteter som ansökningarna gäller för
perioden från och med den 1 oktober till och med den 31
december 1997 .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1600/95 av den 30 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter

för importsystemet och införande av tullkvoter inom
sektorn för mjölk och mjölkprodukter ('), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1873/97 (2), särskilt artikel 14.4
i denna, och

med beaktande av följande :

Ansökningar som har lämnats in med avseende på de
produkter som anges i bilaga II till förordning (EG) nr
1600/95 avser för vissa produkter större kvantiteter än de
som är tillgängliga. Därför bör tilldelningskoefficienter

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Antalet begärda importlicenser, som gäller produkter
enligt de löpnummer i bilaga II till förordning (EG) nr
1600/95 som anges i bilagan till denna förordning, och
som har lämnats in under förordning (EG) nr 1600/95 för
perioden från och med den 1 oktober till och med den 31
december 1997 kommer att påverkas av de tilldelningsko
efficienter som anges.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 151 , 1.7.1995, s. 12.

b) EGT L 265, 27.9.1997, s. 23.
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BILAGA

Löpnummer
i bilaga II
till förordning
( EG) nr 1600/95

Tilldelningskoefficient

37

0,0061

38

0,0028

40

0,1107

41

0,0089

42

0,0465

43

0,0097

45

0,0040

48

0,0029
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2084/97
av den 23 oktober 1997

om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
vissa sockerprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen
av marknaden för socker ('), senast ändrad genom förord

1222/97 (*), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2045/97 (6).

I enlighet med de regler och villkor för fastställande som
anges i förordning (EG) nr 1423/95 medför de uppgifter
som kommissionen har kännedom om att de belopp som
nu är i kraft bör ändras enligt bilagan till den här förord
ningen .

ning (EG) nr 1 599/96 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter

för import av produkter inom sockersektorn med
undantag av melass (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 143/97 (4), särskilt andra stycket i artikel 1.2 och
artikel 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar
fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

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

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

(2) EGT L 206, 16.8.1996, s. 43.
O EGT L 141 , 24.6.1995, s. 16.
(4) EGT L 165, 24.6.1997, s . 11 .

O EGT L 173 , 1.7.1997, s . 3 .

¥) EGT L 286, 18.10.1997, s. 9.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 oktober 1997 om ändring av de representativa priser och
de tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt
KN-nummer 1702 90 99

(ecu)

KN-nummer

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

Representativt pris per
100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg

24,65

3,98

nettovikt

av produkten i fråga

24,65

9,21

24,65

3,78

24.65

8,78

26.66

11,90

26,66

7,38

26,66

7,38

0,27

0,38

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

(-1) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll .
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 2085 /97 /EG
av den 6 oktober 1997

om att inrätta ett program för stöd till böcker och läsning inbegripet
översättning (ARIANE)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS
RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

het när det gäller konstnärligt och litterärt ska
pande,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europei

— främja samarbetet med tredje land och behöriga
internationella organisationer på kulturområdet,
särskilt Europarådet.

ska gemenskapen, särskilt artikel 128 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag ('),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 1 89 b i fördraget angivna för
farandet (3), mot bakgrund av det gemensamma utkast
som godkändes av förlikningskommittén den 28 maj

6. Främjande av översättning samt stöd till initiativ för
särskilda målgrupper som genomförs i partnerskap,
särskilt mellan aktörer specialiserade på böcker och
läsning i Europa, vilka bidrar till:
— kännedom och spridning av de europeiska folkens
kultur och historia,

1997, och

med beaktande av följande:

— bibehållande av mångfalden inom litterärt ska
pande och det litterära kulturarvet i dess olika
språkliga uttryck, såväl nationellt som regionalt,

1 . I informationssamhällets tidevarv fortsätter böcker

och läsning att vara ett privilegierat instrument för att
sprida kunskap. Böcker och audiovisuell teknik, såväl
som multimedia kompletterar varandra, vilket bör be
aktas .

2. Alla gemenskapsprogram som rör böcker bör ta hän
syn till bokens dubbla natur som både kulturell
tillgång och ekonomisk tillgång.
3. Läsning som privilegierad fritidssysselsättning kan sti
muleras av gemenskapsprogrammen, särskilt på
utbildnings- och kulturområdena.
4. I bokkedjan måste man skilja på skapande, utgivning,
översättning och spridning och det här programmet

(ARIANE) kan anses som en betydande kulturåtgärd

— interkulturellt utbyte och know-how,

och gör kulturen tillgänglig för medborgarna, även
de mindre gynnade .
7. Det är stor vikt att bidra till att uppmuntra översätt
ning av hög kvalitet och främja litterära verk i ge
menskapen, särskilt genom att vidareutbilda litterära
översättare, samt andra yrkesverksamma i böckernas
värld, framförallt dem som har till uppgift att göra de
litterära verken tillgängliga för de europeiska medbor
garna .

8 . De europeiska litteratur- och översättningsprisen kan
bidra till att sprida litterära kvalitetsverk.

till förmån för boken .

5. Fördraget ger gemenskapen i uppdrag att
— bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna

9 . Gemenskapens institutioner fäster stor betydelse vid
kännedom om och spridning av litterärt skapande,
särskilt genom översättning, vilket också följande vitt
nar

om :

med respekt för dessas nationella och regionala
mångfald,

— främja samarbetet mellan medlemsstaterna och
vid behov stödja och komplettera deras verksam
(') EGT C 324, 22.11.1994, s. 11 och EGT nr C 279, 25.10.1995,
s. 7.

(2) EGT C 100 , 2.4.1996, s. 35.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 7 april 1995 (EGT) C
109, 1.5.1995, s . 289), rådets gemensamma ståndpunkt av den
27 juni 1996 (EGT C 264, 11.9.1996, s. 34) och Europaparla

mentets beslut av den 22 oktober 1996 (EGT C 347,

18.11.1996, s. 25). Europaparlamentets beslut av den 17 juli
1997. Rådets beslut av den 24 juli 1997.

— Europaparlamentets resolution av den 10 juli 1987
om ett meddelande från Europeiska gemenskaper
nas kommission till rådet om åtgärder som rör
böcker (4),

— resolution antagen av rådet och de ministrar som
ansvarar för kulturfrågor, församlade i rådet av den
9 november 1987, om att främja översättning av

viktiga verk inom den europeiska kulturen (5),
(4) EGT C 246, 14.9.1987, s . 136.
5 EGT C 309 , 19.11.1987, s . 3.
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— resolution antagen av rådet och de ministrar som
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE,

ansvarar för kulturfrågor, församlade i rådet av den
18 maj 1989, om främjande av böcker och läs
ning ('),
Artikel 1

— kommissionens meddelande av den 3 augusti
1989 om böcker och läsning: kulturella insatser
för Europa,
— de i rådet församlade kulturministrarnas slutsatser

av den 12 november 1992, om riktlinjer för ge
menskapens kulturåtgärder (2),
— Europaparlamentets resolution av den 21 januari
1993 om främjande av böcker och läsning i Euro
pa 0>

Genom detta beslut inrättas för tiden från och med den 1

januari 1997 till och med den 31 december 1998 åtgärds
programmet ARIANE som återfinns i bilagan, nedan kal
lat "detta program", och som är avsett att öka
kännedomen om och spridningen av de europeiska fol
kens litterära skapande och historia, samt tilgången för de
europeiska medborgarna till dem, särskilt med hjälp av
översättning av litterära verk, teater- och uppslagsverk,
stöd till samarbetsprojekt genom partnerskap inom sekto
rerna för böcker och för läsning samt vidareutbildning av
yrkesverksamma på området.

— resolution antagen av rådet och kulturministrarna,
församlade i rådet av den 17 maj 1993, om att
främja översättning av europeiska nutida drama

Artikel 2

verk (4).

10. Den europeiska kampanjen för medvetandegörande
beträffande böcker och läsning ( 1993 — 1994), som or
ganiserades av gemenskapen och Europaprådet.
11 . Kommissionens meddelande av den 27 juli 1994 om

Europeiska gemenskapens åtgärder till förmån för
kulturen , vari böcker och läsning valts till prioriterade
områden , med angivande av ramen för främjande åt
gärder som kan stödja och komplettera medlemssta
ternas ansträngningar, och med respekt för subsidiari
tetsprincipen .

12. Intresset för att genomföra kulturella åtgärder inom
gemenskapen med tredje land, inom och utom Euro

pa, samt europeiskt kultursamarbete med Europarådet
och andra behöriga internationella organisationer,
som till exempel Förenta nationernas organisation för
utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO).
13 . I detta beslut fastställs en finansieringsram för hela
programmets längd som utgör den särskilda referen
sen för budgetmyndigheten inom ramen för det årliga
budgetförfarandet, enligt punkt 1 i Europaparlamen
tets, rådets och kommissionens förklaring av de 6
mars 1995 .

14. Den 20 december 1994 enades Europaparlamentet,
rådet och kommissionen om ett modus vivendi av

seende genomförandeåtgärder för de rättsakter som
antas enligt förfarandet i artikel 189 b i fördraget (s).
(')
O
O
(4)
5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

C
C
C
C
C

183, 20.7.1989, s. 1 .
336, 19.12.1992, s. 1 .
42, 15.2.1993, s . 182.
160 , 12.6.1993 , s . 1 .
102, 4.4.1996, s . 1 .

Detta program främjar medlemsstaternas samarbete på eu
ropeisk nivå på kulturområdet. Det stöder och komplette
rar medlemsstaternas åtgärder enligt subsidiaritetsprinci
pen, genom att bidra til utvecklingen av deras kultur med

respekt för deras nationella och regionala mångfald .
Syftet med detta program är för den skull följande :
a) att genom översättning uppmuntra
— en större spridning av litterära kvalitetsverk från
1900-talet, vilka är representativa för kulturen i den
medlemsstat de kommer ifrån och särskilt belyser
tendenserna i den samtida europeiska litteraturen
under århundradets andra hälft; i det samman

hanget skall översättningar av verk skrivna på Euro
peiska unionens minst utbredda språk eller över
sättningar till dessa språk prioriteras,
— spridning av samtida dramatiska verk i syfte att för
den europeiska allmänheten presentera en omväx
lande repertoar som är representativ för medlems
staternas kultur,

— spridning av uppslagsverk för att möjliggöra bättre
kännedom om de europeiska folkens kultur och
historia, särskilt inom de områden som anges i
fördraget, artikel 128.2 och 4,
b) att genom stöd till samarbetsåtgärder genom partner
skap uppmuntra
— utbyte av erfarenheter och know-how mellan

yrkesverksamma på europeisk nivå på teman av
gemensamt intresse som rör böcker,

— utveckling av partnerskapsinitiativ som syftar till att
förenkla tillgängligheten till uppgifter om
spridning av böcker, främjande av läsning och
tillgång till läsning för medborgarna,
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c) att gynna kvalitet på översättningar och främja verk ge
nom att ge gemenskapsstöd till vidareutbildning av
översättare av litteratur, och andra yrkesverksamma i
böckernas värld, särskilt dem som har till uppgift att

främja medborgarnas tillgång till böcker,

d) att följa och komplettera ansträngningarna som avses i
punkterna a), b) och c) genom att ge stöd till nyskapan
de studie- och forskningsprojekt som föreslås av nät
verk och organisationer för yrkesverksamma.

Artikel 3

24 . 10 . 97

— de prioriteringar och de allmänna riktlinjer för de åt
gärder som beskrivs i bilagan och det årliga program som
följer av dem,

— jämviktsförhållandet åtgärderna emellan,
— villkor och urvalskriterier för de olika slagen av pro
jekt som beskrivs i bilagan (åtgärd 1 , 2, 3, 4 och 6),

— det finansiella stöd som gemenskapen skall tillhanda
hålla (belopp, tid, fördelning och bidragsmottagare),
— detta programs kontroll- och utvärderingsbestämmel
ser liksom slutsatserna i den utvärderingsrapport som
föreskrivs i artikel 8 och alla anpassningsåtgärder med
avseende på detta program, vilka kan följa av detta.

De åtgärder som beskrivs i bilagan skall tillämpas för att

säkerställa de mål som avses i artikel 2. Åtgärderna skall
genomföras enligt det förfarande som anges i artikel 5.

Artikel 4

1.

Detta program skall vara öppet för deltagande av de

associerade länderna i Central- och Östeuropa (PAECO)
enligt de villkor som fastställs i tilläggsprotokollen till de
associeringsavtal om deltagande i gemenskapsprogram
som slutits eller som skall slutas med dessa länder. Detta

program är öppet för deltagande av Cypern och Malta lik
som för samarbete med andra tredje länder som slutit as

Kommittén skall yttra sig över de förslag till åtgärder som
avses i första stycket inom den tid som ordföranden be
stämmer 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 . Vid omröstning i kom
mittén skall medlemsstaternas företrädares röster vägas
enligt den ovan nämnda artikeln . Ordföranden får inte
rösta .

Kommissionen skall anta åtgärder som har omedelbar
verkan . Om beslutet emellertid inte är förenligt med
kommitténs yttrande skall kommissionen genast under
rätta rådet.

socierings- eller samarbetsavtal som innehåller klausuler
rörande kulturella frågor, på grundval av tilläggsanslag

som skal beviljas i enlighet med förfaranden om vilka
överenskommelse skall träffas med dessa länder. Vissa

allmänna regler för deltagande anges i åtgärd 6 i bilagan .

I sådana fall :

a) får kommissionen uppskjuta verkställandet av de be
slutande åtgärderna under två månader från dagen för
denna underrättelse,

2. Gemenskapen och medlemsstaterna skall främja
samarbetet med Europarådet och med andra behöriga in
ternationella organisationer på kulturområdet (t.ex.
UNESCO), efter att ha försäkrat sig om att de genomförda
åtgärderna kompletterar varandra och respekterar varje in
stitutions och organisations identitet och självständiga
handlade .

Kommissionen skall genomföra detta program enligt

detta beslut.

2.

4. Kommissionen kan rådfråga kommittén i alla frågor
om genomförandet av detta program vilka inte anges i
punkt 3 .

Artikel 5

1.

b) kan rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majo
ritet inom den tid som anges i punkt a.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som

skall bestå av två företrädare för varje medlemsstat och ha
en företrädare för kommissionen som ordförande . Kom

mitténs ledamöter får låta sig biträdas av experter eller
rådgivare .
3 . Kommissionens företrädare skall förelägga kommit
tén ett förslag till åtgärder rörande

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, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje
medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till
protokollet.
Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till det
yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta
kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beak
tats .

24. 10 . 97

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Artikel 6

1 . Finansieringsramen för genomförandet av detta pro
gram för den period som aves i artikel 1 skall vara 7
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både kvalitativt och kvantitativt värdera i vilken grad detta
program har gjort det möjligt att nå de mål som avses i
artikel 2 .

miljoner ecu.

Mot bakgrund av den i det första stycket nämnda utvärde

2. De årliga anslagen skall fastställas av budgetmyndig
heten inom ramen för det finansiella perspektivet.

att antaga ett nytt program, som utarbetas och utvecklas

ringsrapporten och kommissionens eventuella förslag
skall Europaparlamentet och rådet undersöka möjligheten
med fullständigt hänsynstagande till de goda erfarenheter

Artikel 7
Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna se

till att åtgärder som föreskrivs i detta program och andra
kulturprogram exempelvis KALEIDOSCOPE (') och RA
PHAEL, å ena sidan, samt gemenskapens åtgärdsprogram,
särskilt på undervisningsområdet exemplevis SOCRA
TES (2) och på yrkesutbildningsområdet, exemplvis LEO
NARDO DA VINCI (3), å andra sidan , kompletterar va
randra.

Artikel 8

Ett år efter det att detta program inletts, och inom sex
månader som följer efter denna period, skall kommissio
nen efter att ha rådfrågat kommittén, till Europaparla
mentet och rådet överlämna en detaljerad utvärdering
över de resultat som uppnåtts, vid behov åtföljd av lämpli

ga förslag, också beträffande programmets fortsättning och
regler, för att Europaparlamentet och rådet skall kunna
fatta ett beslut för utgången av den period som detta pro

som härrör från det här programmet.
I detta sammanhang kan de, om det skulle vara nödvän
digt, besluta att vidta åtgärder för att förhindra avbrott i
detta program .
Artikel 9

Detta program som innehåller praktiska anvisningar om
förfarandet, kontraktkontor som utses av medlemsstaterna

och som gör det möjligt att ge tekniskt stöd till kulturpro
jekt, frister för att sända in ansökningar samt vilken doku
mentation som skall bifogas en ansökan, skall varje år of
fentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tid
ning, C-serien .
Artikel 10

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentlig
görs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 6 oktober 1997.

gram täcker. Denna rapport skall särskilt framhäva om ett
mervärde av kulturell art uppnåtts med hänvisning till ef
fekterna av spridning av litteratur på de mindre utbredda
språken och de socio-ekonomiska följderna av det finansi
ella stöd som gemenskapen beviljat. Denna rapport skall

(') EGT L 99, 20.4.1996, s. 20 .
(2) EGT L 87, 20.4.1995, s. 10.

b) EGT L 340, 29.12.1994, s. 8.

Pa Europaparlamentets vägnar

Pa rådets vägnar

J.M. GIL-ROBLES

J. POOS

Ordförande

Ordförande
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BILAGA

PROGRAMMET ARIANE

Åtgärderna i detta program är avsedda att öka kännedomen om och spridningen av de europeiska folkens lit
teratur och historia, samt tillgängligheten för de europeiska medborgarna, särskilt med hjälp av översättning
av litterära verk, teater- och uppslagsverk, stöd till samarbetsprojekt om böcker och läsning genom partner
skap samt vidareutbildning av yrkesverksamma på detta område.

ÅTGÄRD 1

Stöd till översättning

1 . Stöd till översättning av litterära kvalitetsverk från 1900-talet i syfte att åstadkomma en vidare spridning
genom publicering.

a) Stödet skall beviljas för översättning av litterära kvalitetsverk från 1900-talet (romaner, noveller, essäer,
litteraturhistoria, biografier, teater, poesi) som är representativa för kulturen i den medlemsstat de kom
mer ifrån, och som särskilt belyser tendenserna i den samtida europeiska litteraturen under århundra
dets andra hälft och som kan intressera en stor europeisk allmänhet.

b) i) Verk som kan komma ifråga är de som redan har översatts och publicerats på två av Europeiska
unionens språk (utöver originalspråket). Stödet skall reserveras för att främja översättning till minst
ett annat av unionens språk och översättningar till unionens minst utbredda språk skall prioriteras.

ii) För att ge prioritet åt Europeiska unionens mindre utbredda språk får verk som skrivits på dessa
språk emellertid beaktas för stöd till översättning utan att de tidigare har översatts till andra av unio
nens språk. Stödet skall reserveras för att främja översättning till ett annat av Europeiska unionens
språk. Dessa villkor skall tillämpas bland annat för verk som
— skrivits på ett språk med stor utbredning men som publicerats i en medlemsstat med begränsat
geografiskt område,
— som skrivits på något annat av medlemsstaternas språk.

c) Ansökningar från små oberoende bokförlag skall prioriteras.

d) Begäran om bidrag skall ges in till kommissionen av en eller flera förläggare från en medlemsstat.
Skriftligt samtycke från översättaren/översättarna skall finnas med i förläggarens/förläggarnas ansökan .
Bidraget kan täcka upp till 100 % av översättarens arvode, som förhandlats enligt gängse regler på den
berörda marknaden . Förläggaren förbinder sig att tydligt ange översättarens namn och upplysa om ge
menskapens bidrag.

Förläggarna skall intyga att de innehar eventuella rättigheter för publicering och/eller översättning av
det verk som ansökan gäller, men också att de utan stödet från gemenskapen inte skulle ha gjort en

positiv kommersiell bedömning av utgivande av det berörda översatta verket.
e) De verk som kan komma i fråga skall väljas ut två gånger om året.
2. Stöd till översättning av teaterverk i syfte att ge större spridning genom föreställningar för allmänheten.

Stödet skall beviljas för översättning till två av Europeiska unionens språk av teaterverk som varit föremål
för scenisk framställning eller audiovisuell spridning, och som redan erhållit visst erkännande från kriti
kerna och allmänheten .

Stödet skall i första hand förbehållas nyskrivna 1900-talsverk.

För de verk som föreslås för översättning skall framläggas ett konkret projekt för föreställning för allmän
heten .

Den inledande ansökan skall göras av direktörer, regissörer eller producenter från en medlemsstat, i syfte
att presentera teaterverket för allmänheten . Ansökan skall samtidigt lämnas till kommissionen och kon
taktkontoren som utsetts av medlemsstaterna och som skall yttra sig om hur högt de föreslagna projekten
skall prioriteras .

Det slutliga urvalet av verk som skall översättas görs framförallt med beaktande av kvaliteten hos de verk
som föreslås för översättning. När det gäller val av språk att översätta till skall den behöriga instansen se

till att det råder en jämvikt mellan de mer utbredda språken och dem som är mindre utbredda, i syfte att
öka möjligheten för dessa verk att bli kända av en både stor och varierad allmänhet.
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Stödet skall beviljas som översättarstipendier pa högst 3 500 ecu, som kan ändras vart år. Stipendiet skall
på intet sätt påverka de rättigheter som författarna eller översättarna kan ha med anledning av en eventuell
föreställning, utsändning eller publicering av det översatta verket.
Kontaktkontoren skall vara depositarier för översättningar som gjorts med gemenskapsstöd och se till att
ge de yrkesverksamma alla nödvändiga upplysningar. I det sammanhanget kan de endast lämna översätt
ningarna i fråga till personer eller organisationer som fått tillstånd från rättighetshavaren enligt gällande
inhemska regler.
3 . Stöd till översättning av uppslagsverk och studier i syfte att bättre sprida upplysningar inom kultursektorn.

Stöd till översättning av uppslagsverk och studier till två av Europeiska unionens språk skall syfta till att:
— förbättra kännedomen om och spridningen av de europeiska folkens kultur och historia,

— förenkla utbyte av information och erfarenheter och på så sätt gynna samarbete mellan medlemsstater
på de områden som avses i artikel 128 i fördraget, särskilt dem som i första hand prioriteras av gemen
skapen inom ramen för dess insats på kulturområdet.

Med tanke på det stora område som åtgärderna skulle ha till uppgift att täcka, skall stödet till översättning
av uppslagsverk (historia, konsthistoria, humaniora, samhällsvetenskap, etc.) till att börja med utföras som
experimentella och selektiva åtgärder.

Stöd skall också lämnas till översättning av studier eller rapporter om den praxis som följs och de system
som finns i medlemsstaterna på kulturområdet, vilka gör det möjligt att klarlägga problem av gemensamt
intresse som faller under framförallt artikel 128.2 och 128.4 i fördraget.
Ansökan skall följas av upplysningar som krävs för att fastställa det väsentliga bidrag verket eller studien,
som skall översättas, skulle ge till kunskapen på det berörda området, samt angivande av målspråk och
skriftligt samtycke från författaren och översättaren .
Verken skall föreslås direkt till kommissionen eller av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Ver
ken kan översättas till så många språk som bedöms nödvändigt.

Gemenskapsbidrag skall beviljas efter skriftligt samtycke från översättaren, enligt två olika slag av villkor
beroende på verkets ursprung:
— om det verk som föreslås för översättning överlämnas genom förmedling av medlemsstaten av en för
läggare i syfte att föreslås på den europeiska marknaden, skall gemenskapsstöd beviljas under motsva
rande villkor som dem som anges för stöd till översättning av samtida litterära verk (punkt 1 ),
— om det verk som föreslås för översättning genom förmedling av medlemsstaten inte är avsett att
utnyttjas kommersiellt (om det till exempel översätts för ett universitet, ett forskningsinstitut eller ett
fackinstitut etc.), skall gemenskapsstöd beviljas som stipendium avsett att göra det möjligt för översät
tarna att utföra sitt arbete under villkor som motsvarar dem som anges för stöd till översättning av tea
terverk (punkt 2).

Kommissionen skall varje år ge ut en förteckning med referenser över verk som översatts enligt punkterna 1 ,
2 och 3 .

De medel som avsätts inom ramen för denna åtgärd skall utgöra 50 % av den totalbudget som anslagits för
detta program. Den exakta fördelningen mellan detta programs sex åtgärder skall göras enligt det förfarande
som anges i artikel 5.4.

ÅTGÄRD 2

Stöd till samarbetsprojekt som genomförts i partnerskap och som syftar till att främja
medborgarnas tillgång till böcker och läsning

Stöd kan beviljas till samarbetsprojekt som omfattar parter från minst tre medlemsstater och som föreslås av
nätverk, föreningar eller yrkesorganisationer (till exempel författare, översättare, bibliotek, små och
medelstora förlag, bokhandlare), stiftelser utan vinstsyfte som arbetar med böcker och regionala grupper (eller
lokala) som har utarbetat specifika åtgärder eller program inom detta område.
Samarbetsprojekt som föreslås av andra aktörer än dem som avses i första stycket kan inte komma ifråga för
stöd inom ramen för denna åtgärd .

De samarbetsprojekt som kan komma i fråga kan vara alla slag av initiativ som omfattar partnerskap mellan
aktörer som nämns i första stycket (möten, symposier, arrangemang, pilotåtgärder inom samarbete eller utby
te) och som särskilt syftar till att främja:
a) ömsesidig kännedom om och tillgång till de europeiska folkens litteratur eller historia,
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b) utveckling av partnerskapsinitiativ som syftar till att förenkla:
— tillgång till uppgifter om spridning av böcker genom att t.ex. en databas skapas med information om

de på marknaden tillgängliga böckerna, och om förläggare och deras specialområden, för att stödja
samproduktion och gemensam utgivning av europeiska verk,
— främjande av boken,

— översättning av böcker vilken omfattar möjligheten att inrätta en semantisk databas (med språkliga
svårigheter och specialuttryck) för översättare av tekniska texter och skönlitteratur,
— medborgarnas tillgång till läsning,

c) utbyte av erfarenhet och know-how mellan yrkesverksamma på europeisk nivå på teman av gemensamt
intresse .

De partnerskapsprojekt som föreslås inom ramen för denna åtgärd skall vara av europeiskt intresse och av fö

redömligt eller nyskapande slag. De skall visa att det gemenskapsstöd som kan beviljas innebär ett verkligt
mervärde för projektet.

Extra stöd skall ges till projekt som omfattar åtgärder för spridning av erhållna resultat.
Gemenskapens finansiering täcker inte:

— åtgärder eller arrangemang från andra gemenskapsprogram (som rör film eller TV (MEDIA II) ('))»
kulturarv (RAPHAEL) och konstnärliga och kulturella aktiviteter (KALEIDOSCOPE),
— förslag till kulturellt samarbete som härrör från regioner i samma medlemsstat eller som är av rent in
hemskt eller bilateralt slag,

— framställning av material eller publikationer för kommersiellt syfte; monografier, samlingar, tidningar,
skivor, CD, videos, CD-I och CD-ROM skall beaktas om de utgör en integrerad del i ett annat projekt,

— kostnader för investering eller drift av kulturorganisationer som inte utgör en integrerad del i det föreslag
na projektet.

Oberoende experter som utses av kommissionen efter förslag från medlemsstaterna, skall på grundval av pro
jektets verksamhetsberättelse, som överlämnas av organisatörerna, värdera om gemenskapsbidraget skall fort
sätta att utgå från år till år. De oberoende experterna kan rekommendera ändringar i projektet.

För projekten skall föreslås en balanserad finansieringsplan som anger de ekonomiska medel som är nödvän
diga för att genomföra de presenterade åtgärderna. Det ekonomiska bidraget till ett projekt inom ramen för
denna åtgärd får, som allmän regel, inte överstiga 25 % av det ifrågavarande projektets totala kostnader, och
får inte i något fall överstiga 50 000 ecu. När det gäller projekt som omfattar åtgärder för att öka spridning av
resultaten till allmänheten eller yrkesverksamma, kan ett extra bidrag från gemenskapen beviljas med upp till
50 % av den kostnad som motsvarar den posten utan att emellertid överstiga 20 000 ecu totalt.

De projekt där gemenskapens bidrag skulle vara lägre än 5 000 ecu kan i princip inte komma i fråga för
detta program inom ramen för denna åtgärd.
För projekten skall en särskild ansökan göras hos gemenskapen . Ansökan skall åtföljas av:
— en detaljerad beskrivning av de åtgärder som skall genomföras särskilt av det mervärde åtgärderna kom
mer att medföra på gemenskapsnivå,

— ett detaljerat budgetöverslag över de åtgärder som skall genomföras .

ÅTGÄRD 3

Vidareutbildning av yrkesverksamma som arbetar för ömsesidig kunskap och spridning av
europeisk litteratur
Särskilt gemenskapsstöd skall beviljas som komplement till de ansträngningar som görs av de behöriga myn
digheterna i medlemsstaterna för vidareutbildning av yrkesverksamma, särskilt översättare av litteratur, i syfte
att bidra till att förbättra kvaliteten på översättningen av verk, samt andra som är yrkesmässigt verksamma
med böcker och läsning som omfattas av åtgärd 2, i syfte att bidra till att förbättra främjande av och tillgång
till medlemsstaternas olika kulturer för medborgarna.
(') EGT L 321 , 30.12.1995, s . 25 .
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Gemenskapsstödet skall beviljas som stipendier och bidrag till att täcka reskostnader och kurser för vidareut
bildning.

Stipendier eller andra former av gemenskapsstöd inom ramen för denna åtgärd skall beviljas för pedagogiska
projekt som föreslås av nätverk, organisationer, föreningar, stiftelser, specialiserade skolor eller institut (sär
skilt till exempel biblioteksnätverk, översättningsskolor, etc), efter konsultation med behöriga myndigheter i
medlemsstaterna.

ÅTGÄRD 4

Följdåtgärder
A. Särskilda åtgärder

1 . För att förbättra kulturellt samarbete som rör böcker och läsning kan stöd beviljas i särskilda och be
gränsade fall till projekt om möten på europeisk nivå, eller studier och forskning inom detta program,
under förutsättning att dessa möten och dessa studier inte varit föremål för gemenskapsstöd inom ra
men för detta program.
2. Ansökan skall innehålla nödvändiga ekonomiska garantier för genomförandet. Gemenskapens bidrag
inom ramen för denna åtgärd kan inte i något fall överstiga 50 % av de totala kostnaderna för mötet
eller studien eller överstiga 50 000 ecu.
B. Kommissionen skall i samarbete med kontaktkontoren vidta nödvändiga åtgärder för publicering och
spridning av upplysningar om detta program, så att aktörer och kulturnätverk informeras om de åtgärder
som rör dem och görs medvetna i detta hänseende.
ÅTGÄRD 5

Aristéion-priset, samverkan med stödet till översättning
Gemenskapen ger varje år bidrag till Aristéion-priset (Europeiskt litterärt pris och europeiskt översättnings
pris).

De sex nominerade verken till det europeiska litteraturpriset har automatiskt rätt att åtnjuta översättningsstöd
till minst ytterligare två språk, under villkor som motsvarar dem som gäller för stöd till översättning av litte
rära verk (åtgärd I — la.) om en ansökan görs till kommissionen av en förläggare.
ÅTGÄRD 6

Tredje lands deltagande

Tredje land som anges i artikel 4 skall delta i programmet enligt de villkor som anges i denna artikel . Vid
deltagande eller samarbete skall följande mål beaktas:
— bättre spridning av medlemsstaternas litteratur i berört tredje land och bättre kännedom om berört tredje
lands litteratur i medlemsstaterna,

— främjande av åtgärder för vidareutbildning av yrkesverksamma som arbetar med ömsesidig kännedom om
och spridning av europeisk litteratur, särskilt översättare av litteratur, de som berörs av de översättningar
som anges i åtgärd 1.2 och 1.3, och andra som är yrkesmässigt verksamma med böcker och läsning,
— förbättrad samverkan för att gynna projekt som föreslås av yrkesorganisationer för författare och översätta
re, bibliotek, små och medelstora förlag, bokhandlare och föreningar eller stiftelser utan vinstsyfte som
verkar i böckernas värld.
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Uttalande fran kommissionen

Till artikel 5 (kommittéförfarande)

Kommissionen kommer att, med iakttagande av interinstitutionella förfaranden och avtal och in
om ramen för det finansiella stöd som gemenskapen kommer att tillhandahålla, underrätta kom
mittén för Ariane-beslutet om samtliga projekt som den avser att finansiera inom ramen för detta
beslut.

Uttalande fran Europaparlamentet

Till artikel 5 (kommittéförfarande)

Europaparlamentet motsätter sig inte att kommittén underrättas om samtliga projekt som kom
missionen har för avsikt att finansiera, samtidigt som det konstaterar att kommittén i artikel 5.3 i
Ariane-programmet inte ges rätt att yttra sig om valet av enskilda projekt.
Europaparlamentet önskar få samma information från kommissionen .
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/50/EG
av den 6 oktober 1997

om ändring av direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och
ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighets
bevis

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europei
ska gemenskapen, särskilt artikel 49, artikel 57.1 och 57.2
första och tredje meningarna, samt artikel 66 i detta,

Artiklarna 5.3 och 7.2 bör uppdateras när det gäller
sådana medicinska specialiteter som har erkänts av två el
ler flera medlemsstater, och de senare bör föras upp på
lämpliga förteckningar över benämningar på specialiteter
när utbildningen i dessa medlemsstater överensstämmer
med de minimikrav som anges i direktiv 93/ 16/ EEG .
I artiklarna 26 och 27 i det nämnda direktivet bör mini

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

yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189 b i fördraget angivna för
farandet (3), mot bakgrund av det gemensamma utkast
som förlikningskommittén godkände den 28 maj 1997,

mitiden fastställas för de utbildningar som motsvarar de
nya specialiteter som har införts och de övriga minimiti
derna revideras när detta visar sig nödvändigt.
Kommissionen kan , i samråd med den kommitté beståen

de av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och
sjukvårdsfrågor som inrättats genom beslut 75/365/
EEG (7), införa nödvändiga ändringar i artiklarna 5.3 och
7.2 .

och

Samma kommitté bör, när den biträder kommissionen för

med beaktande av följande :

ändring av artiklarna 26 och 27, handla i egenskap av för
valtningskommitté.

Det är nödvändigt att införa ändamålsenliga förfaranden
för att uppdatera artiklarna 5.3 , 7.2, 26 och 27 i direktiv
93/ 16/EEG (4) med hänsyn till de ofta förekommande för
ändringarna i utbildningen för och benämningen på me
dicinska specialiteter i de olika medlemsstaterna.

Rådgivande kommittén för läkarutbildning, som inrätta
des inom kommissionen i enlighet med beslut 75/364/
EEG (8) avger sina yttranden och rekommendationer till

Användningen av sådana förfaranden som anges i rådets
beslut 87/373/ EEG av den 13 juli 1987 om närmare vill
kor för utövandet av kommissionens genomförandebefo
genheter O bör göra det möjligt att förbättra effektiviteten
i gemenskapens beslutsprocess för att underlätta den fak
tiska utövningen av etableringsrätten och friheten att
tillhandahålla tjänster för specialister vilkas rättigheter är
beroende av uppdateringen av ovan nämnda bestämmel

När det gäller medlemsstaternas medborgare som har be
hörighetsbevis utfärdade i tredje land bör relevanta pro

ser .

Förfarandena i rådets beslut 87/373/EEG bör genomföras
med hänsyn till det modus vivendi (6) i fråga om kommit
tébestämmelser som Europaparlamentet, rådet och kom
missionen har enats om, till dess att en översyn av fördra
gen har företagits enligt artikel N 2 i Fördraget om Euro
peiska unionen .
(') EGT C 389, 31.12.1994, s. 19, och EGT C 28 , 1.2.1996, s. 7.
(2) EGT C 133, 31.5.1995, s. 10.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 29 juni 1995 (EGT C
183, 17.7.1995, s. 24), rådets gemensamma ståndpunkt av den
18 juni 1996 (EGT C 248, 26.8.1996, s. 71 ) och Europaparla
mentets beslut av den 22 oktober 1996 (EGT C 347,
18.11.1996, s . 31 ). Europaparlamentets beslut av den 17 juli
1997. Rådets beslut av den 24 juli 1997 .
(4) EGT L 165, 7.7.1993, s. 1 . Direktivet senast ändrat genom
1994 års anslutningsakt.
o EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.

h) EGT C 102, 4.4.1996, s. 1 .

kommissionen

och

medlemsstaterna

inom

ramen

för

tillämpningen av direktiv 93/ 16/ EEG .

blem vid tillämpningen av sektorsdirektiven behandlas in
om ramen för den allmänna ordningen för erkännande av
högre utbildning och utbildningsbevis.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 93/ 16/ EEG ändras enligt följande :
1 . I artikel 5 skall följande punkt införas:

"4. Förteckningen över benämningar i punkt 3 skall
ändras i enlighet med förfarandet i artikel 44a.2."
2. I artikel 7 skall följande punkt införas:
"3 .

Förteckningen över benämningar i punkt 2 skall

ändras i enlighet med förfarandet i artikel 44a.2."
O EGT L 167, 30.6.1975, s. 19. Beslutet senast ändrat genom be
slut 80/ 157/ EEG (EGT L 33 , 11.2.1980 , s . 15).
(8 EGT L 167, 30.6.1975, s . 17.
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3 . I artiklarna 26 och 27 skall följande nya stycke införas:

"Förteckningen över minimitiderna för de specialistut
bildningar som nämns i denna artikel skall ändras i
enlighet med förfarandet i artikel 44a.3 ."

4. Följande artikel skall införas:
"Artikel 44a

1.

När förfarandena i denna artikel skall tillämpas

skall kommissionen biträdas av Kommittén bestående

av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjuk
vårdsfrågor, inrättad genom beslut 75/365/EEG (*).
2. Kommissionens företrädare skall förelägga kom
mittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra
sig över förslaget inom den tid som ordföranden be
stämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, i
förekommande fall genom omröstning.
Yttrandet skall tas in i protokollet och dessutom har

24 . 10 . 97

nen . Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestäm
melserna i nämnda artikel . Ordföranden får inte rösta.
Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan .

Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande
skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet.
I sådana fall

a) skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de
beslutade åtgärderna under en tid av två månader
räknat från tidpunkten för denna underrättelse,
b) får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad ma
joritet inom den tid som anges under a.
(*) EGT L 167, 30.6.1975, s. 19 . Beslutet senast ändrat
genom beslut 80/ 157/EEG (EGT L 33, 11.2.1980, s.
15)."
Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har of

varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning
tagen till protokollet.

fentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tid

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande
som kommittén har avgett. Den skall underrätta kom
mittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 3

3 . Kommissionens företrädare skall förelägga kom
mittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra
sig över förslaget inom den tid som ordföranden be
stämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är.
Kommittén 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 kommissio

ning.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 6 oktober 1997 .

På Europaparlamentets vägnar

Pä rådets vägnar

J.M. GIL-ROBLES

J. POOS

Ordförande

Ordförande
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Kommissionens uttalande

Sjunde stycket b i ingressen, beaktandemeningen oräknad (nytt)
Kommissionen understryker att nödvändigheten av att fastställa likvärdigheten av de behörig
hetsbevis för läkare som har utfärdats utanför Europeiska unionen utgör ett av de relevanta pro
blem som bör behandlas .
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 20 oktober 1997

om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya,
Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia
(97/687/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 715/90 av
den 5 mars 1990 om de bestämmelser som gäller för jord

bruksprodukter och vissa varor som framställts genom
förädling av jordbruksprodukter som har sitt ursprung i
AVS-staterna eller i de utomeuropeiska länderna och terri

torierna (ULT)('), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 619/96 (2), särskilt artikel 27 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
589/96 av den 2 april 1996 om fastställande av tillämp

ningsföreskrifter inom sektorn för nötkött i rådets förord
ning (EEG) nr 715/90 om de bestämmelser som gäller för
jordbruksprodukter och vissa varor som framställts genom
förädling av jordbruksprodukter som har sitt ursprung i

för produkter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagas
kar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia inte de tillgäng
liga kvantiteterna för dessa länder. Det är därför möjligt
att utfärda importlicenser för de kvantiteter som det har
ansökts om licens för.
De kvantiteter för vilka det kan ansökas om licenser från
och med den 1 november 1997 bör fastställas inom

ramarna för den totala kvantiteten på 52 100 ton .
Det bör understrykas att detta beslut inte påverkar rådets
direktiv 72/462/ EEG av den 12 december 1972 om hälso

problem och problem som rör veterinärbesiktning vid
import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin
och färskt kött eller köttprodukter (4), senast ändrat genom
direktiv 96/91 / EG (5).

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE .

AVS-staterna eller i de utomeuropeiska länderna och terri
torierna (ULT) f), särskilt artikel 4 i denna, och
med beaktande av följande :

Genom artikel 1 i förordning (EG) nr 589/96 öppnar det

sig en möjlighet att utfärda importlicenser för produkter
från nötköttssektorn . Importen får dock inte överstiga de
kvantiteter som är fastställda för vart och ett av dessa

exporterande tredje länder.
De licensansökningar som ingivits från och med den 1
till och med den 10 oktober 1997, uttryckta i urbenat

kött, i enlighet med förordning (EG) nr 589/96, överstiger
(') EGT L 84, 30.3.1990, s. 85.

I1) EGT L 89, 10.4.1996, s. 1 .
b) EGT L 84, 3.4.1996, s. 22.

Artikel 1

Följande medlemsstater skall den 21 oktober 1997 utfärda
importlicenser för produkter från nötköttssektorn, ut
tryckta i urbenat kött, med ursprung i vissa AVS-stater, för
nedanstående kvantiteter och ursprungsländer:

Förenade kungariket:
—
—
—
—

600,000 ton med ursprung i Botswana.
1 620,000 ton med ursprung i Zimbabwe .
392,000 ton med ursprung i Namibia,
5,000 ton med ursprung i Swaziland.

(4) EGT L 302, 31.12.1972, s . 28 .
s) EGT L 13 , 16.1.1997, s . 26 .
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Artikel 2

Licensansökningar kan, i enlighet med artikel 3.3 i
förordning (EG) nr 589 /96, inges under loppet av de tio
första dagarna i november för följande kvantiteter urbenat

L 291 /39

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

kött:
— Botswana:

— Kenya:
— Madagaskar:

9 176,000 ton .
142,000 ton .
7 144,000 ton .

— Swaziland :

3 163,000 ton .

— Zimbabwe :

2 974,659 ton .
7 957,000 ton .

— Namibia :

Utfärdat i Bryssel den 20 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

