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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2483/97
av den 12 december 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
23 75/96 (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 150 /95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen .
Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena

vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

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

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

Artikel 2

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

Denna förordning träder i kraft den 13 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
O
(3
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

337, 24.12.1994,
325, 14.12.1996,
387, 31.12.1992,
22, 31.1.1995, s.

s. 66.
s. 5.
s. 1 .
1.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 12 december 1997 om fastställande av schablon

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

KN-nr

Kod för tredje land (')

0702 00 45

204

61,3

624

206,7

999

134,0

052

79,0

0707 00 40

0709 10 40

0709 90 79

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

0805 20 31

vid import

999

79,0

220

211,4

999

211,4

052

106,4

204

146,6

999

126,5

052

37,7

204

37,4

388

29,6

448

28,6

528

44,4

999

35,5

052

76,7

204

51,7

999

64,2

052

67,4

999

67,4

0805 20 33 , 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

052

81,5

400

60,0

600

87,1

999

76,2

060

43,5

064

45,8

400

87,4

404

85,2

512

39,2

999

400

60,2
78,1
93,6

999

85,8

064

(') 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 FÖRORDNING (EG) nr 2484/97
av den 12 december 1997

om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris
och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som
avses i förordning (EG) nr 2095/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
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 .

denna, och

med beaktande av följande:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2095/97 (2)

ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för

Artikel 1

ris .

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
299/95 (4), och i enlighet med det förfarande som före
skrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta
om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid faststäl

Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris
och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje
länder, skall på grundval av anbud som lämnats från och
med den 8 till och med den 11 december 1997 fastställas

till 158 ecu per ton inom ramen för det anbudsförfarande
som avses i förordning (EG) nr 2095/97.

landet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i förord

ning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet
beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika med eller
lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(»)
(2)
O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18 .
292, 25.10.1997, s. 16.
61 , 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2485/97
av den 12 december 1997

om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris
och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som
avses i förordning (EG) nr 2096/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av
den 22 december 1995 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för ris (1), särskilt artikel 13.3 i

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna pa den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
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.

denna, och

med beaktande av följande:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2096/97 (2)

ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för

Artikel 1

ris.

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
299/95 (4) och i enlighet med det förfarande som före
skrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta
om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid faststäl

Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris
och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje
länder, skall på grundval av anbud som lämnats från och
med den 8 till och med den 11 december 1997 fastställas

till 168 ecu per ton inom ramen för det anbudsförfarande
som avses i förordning (EG) nr 2096/97.

landet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i förord

ning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet
beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika med eller
lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 329, 30.12.1995, s. 18 .

b) EGT L 292, 25.10.1997, s. 19.
(3) EGT L 61 , 7.3.1975, s. 25.
^ EGT L 35, 15.2.1995, s. 8 .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2486/97
av den 12 december 1997

om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2097/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av
den 22 december 1995 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för ris ('), särskilt artikel 1 3.3 i

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
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.

denna, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2097/97 (2)
ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

ris .

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
299/95 (4), och i enlighet med det förfarande som före
skrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta
om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid faststäl

Det högsta exportbidraget för helt slipat långkorningt ris
enligt KN-nummer 1006 30 67 avsett för vissa tredje
länder, skall på grundval av anbud som lämnats från och
med den 8 till och med den 11 december 1997 fastställas

till 345 ecu per ton inom ramen för det anbudsförfarande
som avses i förordning (EG) nr 2097/97.

landet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i förord

ning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet
beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika med eller
lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
2) EGT L 292, 25.10.1997, s. 22.
(3) EGT L 61 , 7.3.1975, s. 25.

H EGT L 35, 15.2.1 995, s. 8 .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2487/97
av den 12 december 1997

om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2098/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna pa den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
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 .

denna, och

med beaktande av följande :

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2098/97 (2)
Artikel 1

ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för
ris .

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
299/95 (4), och i enlighet med det förfarande som före
skrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta
om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid faststäl

Det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris
avsett för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud
som lämnats från och med den 8 till och med den 11

december 1997 fastställas till 150 ecu per ton inom ramen
för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr
2098 /97 .

landet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 1 3 i förord

ning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet
beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika med eller
lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(>) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18 .

i2) EGT L 292, 25.10.1997, s. 25.
(3) EGT L 61 , 7.3.1 975, s. 25.
(*) EGT L 35, 15.2.1995, s. 8 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2488/97
av den 12 december 1997

om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

För att underlätta denna situation bör de licensansök

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

ningar under system B avslås som berör skalade mandlar,
citroner och äpplen till den geografiska destinations
gruppen Y som exporterats efter den 12 december 1997.
Detta bör gälla till och med slutet på innevarande export
period.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2190/96 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets
förordning (EEG) nr 1035/72 vad beträffar exportbidrag
för frukt och grönsaker ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 610/97 (2), särskilt artikel 5.5 i denna, och
med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 2186/97 (3) fastställs
vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser under
system B, andra än de för vilka ansökning sker inom
ramen för livsmedelshjälp, får utfärdas.

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens
förfogande har den vägledande kvantiteten för skalade
mandlar, citroner och äpplen till den geografiska destina
tionsgruppen Y som fastställs för innevarande exportpe
riod överskridits eller riskerar att snart överskridas . Detta

överskridande vore skadligt för systemet med exportbidrag
för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Licensansökningar under system B för skalade mandlar,
citroner och äpplen till den geografiska destinations
gruppen Y som har lämnats in i enlighet med artikel 1 i
förordning (EG) nr 2186/97 och för vilka produkternas
exportdeklaration har godkänts efter den 12 december
1997 och före den 20 januari 1998 skall avslås.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 292, 15.11.1996, s. 12.
(2) EGT L 93, 8.4.1997, s. 16.
3 EGT L 299, 4.11.1997, s. 10.

L 343/8

[ SV ]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

13. 12. 97

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2489/97
av den 12 december 1997

om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött
i samband med det etthundranittiofjärde delanbudsförfarandet som inletts som
en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

tillämpas en nedsättningskoefficient på de kvantiteter som
får köpas upp eller, eventuellt, beroende på skillnaderna i
pris och erbjudna kvantiteter, flera nedsättningskoefficien

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

ter.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött ('), senast ändrad genom förord

ning (EG) nr 2321 /97 (2), särskilt artikel 6.7 i denna, och
med beaktande av följande:

På grund av storleken på de tilldelande kvantiteterna är
det lämpligt att utnyttja den möjlighet som föreskrivs i
artikel 16.2 i förordning (EEG) nr 2456/93 att förlänga
tidsfristen för leverans av produkterna till intervention .

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

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr
2456/93 av den 1 september 1993 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för

nötkött (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1 956/97 (4), inleddes ett anbudsförfarande genom artikel
1.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1627/89 av den

9 juni 1989 om uppköp av nötkött genom anbudsin
fordranf), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2302/97 (%

Artikel 1

För det etthundranittiofjärde delanbudsförfarandet som
inleddes genom förordning (EEG) nr 1627/89 skall
följande gälla:

a) För kategori A skall anbudet inte fullföljas

Enligt artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 2456/93 skall det
eventuellt vid varje delanbudsförfarande fastställas ett

högsta uppköpspris för kvalitet R3 med hänsyn till
mottagna anbud. I enlighet med artikel 13.2 kan det
beslutas att anbudsförfarandet inte skall avslutas. I

enlighet med artikel 14 i samma förordning skall endast
de anbud beaktas som är lägre än eller lika med ovan

nämnda högsta pris, dock utan att de genomsnittliga
priserna på nationella eller regionala marknader plus det
belopp som anges i punkt 1 överskrids.

Efter genomgång av de anbud som lämnats in för det
etthundranittiofjärde delanbudsförfarandet och med beak
tande, i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EEG) nr
805/68, av marknadens krav på ett rimligt stöd och den
säsongsbetingade utvecklingen av slakt och av priser, är
det lämpligt att inte fullfölja anbudet för kategori A och
att fastställa det högsta uppköpspriset och de kvantiteter
som får köpas upp till intervention för kategori C.
De kvantiteter som erbjuds överstiger för närvarande de
kvantiteter som får köpas upp. I enlighet med artikel 13.3
i förordning (EEG) nr 2456/93 bör det följaktligen
(>)
(2)
O
(4)
O
(<

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

148,
322,
225,
276,
159,
319,

28.6.1968, s. 24.
25.11.1997, s. 25.
43.1993, s. 4.
9.10.1997, s. 34.
10.6.1989, s. 36.
21.11.1997, s. 10.

b) För kategori C

— fastställs det högsta uppköpspriset till 259 ecu per
100 kg slaktkropp eller halv slaktkropp av kvalitet
R3,

— fastställs den högsta godkända kvantiteten slakt
kroppar, halva slaktkroppar och framkvartsparter
till 4 374 ton,

— på de kvantiteter som erbjuds till ett pris under
eller lika med 259 ecu skall det tillämpas en koeffi
cient på 50 % , enligt artikel 13.3 i förordning
(EEG) nr 2456/93 .
Artikel 2

Trots artikel 16.2 i förordning (EEG) nr 2456/93 skall
tidsfristen för leverans till interventionslager förlängas
med en vecka till den 7 januari 1998 . I de medlemsstater
där inga leveranser sker mellan den 24 december 1997
och den 2 januari 1998 eller under delar av denna period
skall tidsfristen för leverans förlängas med motsvarande
antal dagar.
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1997.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2490/57
av den 12 december 1997

om öppnande av en gemenskapstullkvot för vissa varor med ursprung i Turkiet
(1998)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av
den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa
varor som framställs genom bearbetning av jordbrukspro
dukter ('), särskilt artikel 7.2 i denna, och
med beaktande av följande:

I beslut nr 1 /97 av Associeringsrådet EG-Turkiet av den

29 april 1997 (2) fastställs, för att främja en utveckling av
handeln i enlighet med målsättningarna med tullunionen,

årliga kvoter uttryckta i värde för gemenskapen för vissa
pastaprodukter och för Turkiet för vissa bearbetade jord
bruksprodukter i kapitel 19 i Kombinerade nomenklatu
ren .

bruksprodukter som inte omfattas av bilaga II till fördra
get.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . Den gemenskapstullkvot som anges i bilagan till
denna förordning skall vara öppen från och med den 1
januari till och med den 31 december 1998 .

2. För att få utnyttja denna tullkvot skall ett varucerti
fikat A.TR. uppvisas, i enlighet med beslut nr 1 /96 av
tullsamarbetskommittén EG-Turkiet av den 20 maj 1996
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr
1 /95 fattat av Associeringsrådet för EG och Turkiet f).
Artikel 2

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2

juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen (% senast ändrad genom förordning (EG) nr
1427/97 (4), kodifieras bestämmelserna om förvaltningen

Gemenskapstullkvoten enligt artikel 1 skall förvaltas av
kommissionen enligt bestämmelserna i artiklarna
308a — 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

av tullkvoter som tilldelas i kronologisk ordning enligt

Artikel 3

dagen för mottagande av deklaration för övergång till fri
omsättning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för övergri
pande frågor beträffande handel med bearbetade jord

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1998 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.
Pä kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

318,
126,
253,
196,

20.12.1993, s. 18 .
17.5.1997, s. 26.
11.10.1993, s. 1 .
24.7.1997, s. 31 .

O EGT L 200, 9.8.1996, s. 14.
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BILAGA

\

Löpnummer

KN-nummer

Vamslag

09.0205

1902 11 00

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på

1902 19

annat sätt beredda

Kvotvolym

2,5 miljoner ecu

\

Kvottullsats

10,67 ecu/ 100 kg netto
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2491/97
av den 12 december 1997

om ändring av förordning (EG) nr 3163/93 om fastställande av den prognostise
rade försörjningsbalansen för den särskilda ordningen för försörjning av de
mindre Egeiska öarna avseende mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2019/93 av
den 19 juli 1993 om införandet av särskilda bestämmelser
för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbrukspro

dukter ('), ändrad genom kommissionens förordning (EG)
nr 2417/95 (2), särskilt artikel 4 i denna, och

Artikel 1.1 i kommissionens förordning (EG) nr 3163/
93 (4) skall ersättas med följande:
" 1 . Vid tillämpningen av artiklarna 2 och 3 i förord
ning (EEG) nr 2019/93 skall kvantiteterna mjölkpro
dukter i den prognostiserade försörjningsbalansen för
de mindre Egeiska öarna som är berättigade till
gemenskapsstöd vara följande för 1998 :

med beaktande av följande :

För tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 2 och 3
i förordning (EEG) nr 2019/93 inom sektorn för mjölk
produkter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr
206/97 (3) den årliga prognostiserade försörjningsbalansen
avseende mjölkprodukter för de berörda öarna för 1997.
Den prognostiserade försörjningsbalansen för 1998 bör
fastställas på grundval av den information som lämnats
om öarnas krav.

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

(ton)

KN^
ex 0403 10

Produkt
Yoghurt

Förteckning
över oar
Grupp A
Grupp B

Kvantiteter
— 1998
300
600"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1998 .

mjölkprodukter.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(■) EGT L 184, 27.7.1993, s. 1 .
(*) EGT L 248, 14.10.1995, s. 39.

h) EGT L 33, 4.2.1997, s. 6.

(4) EGT L 283, 18.11.1993, s. 18 .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2492/97
av den 12 december 1997

om tillfälligt upphörande av försäljning av smör ur de offentliga lagren enligt
artiklarna 3a och 4a i förordning (EEG) nr 2315/76

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

försäljningen för andra användare, samt förekomsten av

andra försörjningsmedel för ideella institutioner och orga

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

nisationer bör den försäljning som föreskrivs i artiklarna
3a och 4a i förordning (EEG) nr 2315/76 upphöra.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter ('), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1587/96 (2), särskilt

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

artikel 6.6 i denna, och

med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EEG) nr 2315/76 av den 24
september 1976 om försäljning av smör från offentliga
lager f), senast ändrad genom förordning (EEG) nr
1 824/97 (4), föreskrivs dels försäljning av smör som lagrats
i offentliga lager före ett visst datum till ett pris som
motsvarar det inköpspris som tillämpas av interventions
organet, ökat med 1 ecu per 100 kg, och dels, i artiklarna
3a och 4a, leverans av livsmedelsbistånd och försäljning av
smör till ideella institutioner och organisationer.

Med hänsyn till den nuvarande tillgången på smör i de
offentliga lagren och nödvändigheten av att upprätthålla

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Försäljning av smör ur offentliga lager enligt artiklarna 3a
och 4a i förordning (EEG) nr 2315/75 skall tillfälligt
upphöra.
Artikel 2

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148,
206,
261 ,
260,

28.6.1968,
16.8.1996,
25.9.1976,
23.9.1997,

s.
s.
s.
s.

13.
21 .
12.
8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2493/97
av den 12 december 1997

om anpassning av den årliga maximala fiskeansträngningsnivån för vissa fiske
vatten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2027/95 av
den 15 juni 1995 om en förvaltningsordning för fiskean
strängningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom

gemenskapen ('), särskilt artikel 4 andra strecksatsen i
denna, och

existerande jämvikt och den gör det möjligt att anpassa de
ursprungligen tilldelade ansträngningsnivåerna samt
diversifieringen av fiskeverksamheten mot andra demer
sala arter till flottans nuvarande situation .

Denna förordning bör träda i kraft omedelbart så att
Spanien kan utnyttja sina fiskekvoter på ett mer adekvat
sätt och tillgodose marknaden under den period då de
tilldelade kvoterna är giltliga.

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

med beaktande av följande:

vattenbruk.

I artikel 4 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 2027/95
föreskrivs att kommissionen på en medlemsstats begäran
skall vidta lämpliga åtgärder så att denna medlemssstat
skall kunna utnyttja sina kvoter i enlighet med bestäm
melserna i artikel 6.2 tredje stycket i rådets förordning

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(EG) nr 685/95 av den 27 mars 1995 om administreringen
av fiskeinsatsen med avseende på vissa fiskezoner och
-resurser i gemenskapen (2).

Spanien har begärt att kommissionen skall anpassa den
årliga maximala fiskeansträngningsnivån, för 1997, genom
att överföra en del av fiskeansträngningen för fasta

redskap till fiske med släpredskap inriktat på demersala
arter, för att fartyg under spansk flagg skall kunna fiska
vissa kvoter som beviljas enligt förordning (EG) nr 390/97

Artikel 1

Den årliga maximala fiskeansträngningsnivån för Ko
nungariket Spanien för fiske med släpredskap och fiske
med fasta redskap med inriktning på demersala arter, som
anges i bilagan till förordning (EG) nr 2027/95 skall
anpassas, för 1997, i enlighet med vad som anges i bila
gan .

av den 20 december 1996 om fastställande, för vissa fisk

bestånd och grupper av fiskbestånd, av totala tillåtna
fångstmängder under 1997 och av vissa villkor för
fångsten (3), senast ändrad genom rådets förordning (EG)

Artikel 2

nr 1974/97 av den 7 oktober 1997 (4).

Denna överföring av fiskeansträngningen innebär endast
en enkel justering som inte omfattar någon ändring av

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.

På kommissionens vägnar
Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 199, 24.8.1995, s. 1 .
(2) EGT L 71 , 31.3.1995, s. 5.
P) EGT L 66, 6.3.1997, s. 1 .
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BILAGA

Fiske

Fiskeredskap

Släpredskap

Fiskeinsats (*)

Målarter

ICES- eller CECAF-område

Bottenlevande arter V b ('), VI, VII, VIII, IX, X och CECAF 34.1.1 , 34.1.2, 34.2.0
varav:

V b ('), VI
varav:

59 190
1 305

(**)

VII

varav:

E

(5)
7 613

(")

O

Vila

0

VII f (2)

0

VIII a, VIII b, VIII d

8 795

VIII c, VIII e, IX, X och CECAF 34.1.1 , 34.1.2

41 477

och 34.2.0

varav:

VIII c, VIII e, IX O

IX (4)
X (4)

27 839

2 216
0

CECAF 34.1.1 (3)

10 303

CECAF 34.1.2 (3)

0

CECAF 34.2.0 0

0

CECAF 34.1.1 0

0

CECAF 34.1.2 0

0

CECAF 34.2.0 0

0

(*) Uttryckt i tusen kW x antal fiskedagar.

(•«) Område definierat i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 685/95. Fiskeansträngningen för detta område gäller för såväl släpredskap som fasta redskap.
(1) Undantagna vatten under Färöarnas och Islands suveränitet och/eller jurisdiktion.
(2) Norr om lat. 50°30'N.

(3) Endast vatten under Spaniens suveränitet och/eller jurisdiktion.
(4) Endast vatten under Portugals suveränitet och/eller jurisdiktion.
(') Fiskeinsats begränsad till 8 fartyg.
(6) Fiskeinsats begränsad till 32 fartyg.
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Fiskeinsats (*)

Fiske

Fasta redskap

ICES - eller CECAF-område

Målarter

Fiskeredskap

Bottenlevande arter

V b ('), VI, VII, VIII, IX, X och CECAF 34.1.1 , 34.1.2, 34.2.0
varav :

V b ('), VI

varav:

50 468

2319

o

varav :

VII

E

I

(s)
6 485

o

o

Vila

0

vii f o

0

6 826

VIII a, VIII b, VIII d

VIII c, Ville, IX, X och CECAF 34.1.1 , 34.1.2

34 838

och 34.2.0

varav:

(*) Uttryckt i tusen kW x antal fiskedagar.

VIII c, VIII e, IX (3)

14 082

IX n

0

xΠ

0

CECAF 34.1.1 (3)

13 141

CECAF 34.1.2 0

7615

CECAF 34.2.0 0

0

CECAF 34.1.1 (4)

0

CECAF 34.1.2 (4)

0

CECAF 34.2.0 (4)

0

I

O Område definierat i artikel 3.5 i föroixlning (EG) nr 685/95. Fiskeansträngningen för detta område gäller för såväl släpredskap som fasta redskap.
(1) Undantagna är vatten under Färöarnas och Islands suveränitet och/eller jurisdiktion.
(2) Norr om lat. 50°30'N.

(3) Endast vatten under Spaniens suveränitet och/eller jurisdiktion.
(*) Endast vatten under Portugals suveränitet och/eller jurisdiktion.
(') Fiskeinsats begränsad till 8 fartyg.
(') Fiskeinsats begränsad till 32 fartyg.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2494/97
av den 12 december 1997

om utfärdande av importlicenser för ris enligt KN-nummer 1006 med ursprung

i de utomeuropeiska länderna och territorierna inom ramen för de särskilda

åtgärder som införts genom kommissionens förordning (EG) nr 2352/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets beslut 91 /482/EEG av den 25

volymen på 13 300 ton uppgår till 7 072 ton. Dessa kvan
titeter har inom kommissionen genomgått en särskild
granskning som grundar sig på en bedömning av situa
tionen på gemenskapens marknad för ris och dess
utveckling. Efter denna granskning har det konstaterats
att det, med hänsyn till den normala skörden av indicaris

juli 1991 om associering av de utomeuropeiska länderna
och territorierna med Europeiska ekonomiska gemen
skapen ('), senast ändrat genom beslut 97/803/EG av den

under regleringsåret 1997/98 och priserna på denna typ
av ris på gemenskapens marknad, finns risk för allvarliga

24 november 1 997 (2)

sering av odlingen av indicaris inom gemenskapen och
fallande priser för detta ris. Artikel 4.3 i förordning (EG)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2352/97 av den 28 november 1997 om införande av

särskilda åtgärder för import av ris med ursprung i de
utomeuropeiska länderna och territorierna (3), särskilt

störningar på nämnda marknad, särskilt för en omlokali

nr 2352/97 bör följaktligen tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

artikel 4.3 i denna, och

med beaktande av följande :

Genom förordning (EG) nr 2352/97 införs särskilda
åtgärder för import av ris med ursprung i de utomeurope
iska länderna och territorierna, nedan kallade ULT. Dessa

åtgärder skall inom ramen för en ordning för övervakning
garantera befrielse från tullavgifter vid import. Genom
åtgärderna föreskrivs särskilt en begränsning per dag av
antalet licensansökningar per aktör. I artikel 4.3 i nämnda
förordning föreskrivs att om de kvantiteter för vilka
ansökan lämnats in överskrider en månatlig volym på
13 300 ton ris uttryckt som ekvivalent råris och det

framgår av en bedömning av situationen på gemenska
pens marknad att det finns en risk att detta överskridande
leder till allvarliga störningar på denna marknad, skall
kommissionen inom tio arbetsdagar från och med den
dag då överskridandet ägde rum fastställa en enhetlig
procentsats för nedsättning som skall tillämpas på de
ansökningar som lämnades in den dag då kvantiteterna
överskreds, avslå de ansökningar som lämnats in efter den
dag då kvantiteterna överskreds och tillfälligt avbryta
inlämnandet av nya ansökningar för den innevarande
månaden .

De kvantiteter för vilka ansökningar lämnades in den 2
december 1997 och som överskrider den månatliga

Artikel 1

Importlicenser för ris och brutet ris enligt KN-nummer
1006, inlämnade inom ramen för den ordning som före
skrivs i förordning (EG) nr 2352/97, skall utfärdas för de
kvantiteter som anges i ansökningarna, nedsatta med
följande procentsats:
69,8575 % för ansökningar inlämnade den 2 december
1997.

Artikel 2

För de ansökningar om importlicenser för ris och brutet
ris enligt KN-nummer 1006 som lämnas in från och med

den 3 december 1997 skall inga importlicenser utfärdas
inom ramen för den ordning som föreskrivs i förordning
(EG) nr 2352/97.
Artikel 3

Inlämnande av ansökningar om importlicens för ris och
brutet ris enligt KN-nummer 1006 inom ramen för den

ordning som föreskrivs i förordning (EG) nr 2352/97 skall
avbrytas fram till och med den 31 december 1997.
Artikel 4

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 12 december 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 263, 19.9.1991 , s . 1 .
(2) EGT L 329, 29.11.1 997, s. 50 .
O EGT L 326, 28.11.1997, s. 21 .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2495/97
av den 12 december 1997

om ändring av förordning (EG) nr 1460/96 om tillämpningsföreskrifter för
systemet med förmånsbehandling i handeln med vissa varor som framställs
genom bearbetning av jordbruksprodukter, enligt artikel 7 i rådets förordning
(EG) nr 3448/93
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av
den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa
varor som framställs genom bearbetning av jordbrukspro

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från förvaltningskommittén för övergri
pande frågor i samband med handeln med bearbetade
jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga II.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

dukter ('), särskilt artikel 8.3 första stycket i denna, och
Artikel 1

med beaktande av följande:

I artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1460/96

av den 25 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för
systemet med förmånsbehandling i handeln med vissa

varor som framställs genom bearbetning av jordbrukspro
dukter, enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr
3448/93 (2), fastställs regler för förvaltningen av tullkvoter.

Sedan denna förordning har antagits har reglerna för
förvaltningen av tullkvoter, som skall tillämpas i kronolo

gisk ordning utgående från datumet för antagandet av
deklarationen om övergång till fri omsättning, kodifierats
av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2

juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 (3), senast ändrad genom förordning

Artikel 10 i förordning (EG) nr 1460/96 skall ersättas med
följande:
"Artikel 10

De tullkvoter som avses i denna förordning förvaltas
av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i
artikel 308a — 308c i kommissionens förordning (EG)
nr 2454/93 .

Q EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 .
Artikel 2

(EG) nr 1427/97 (4), om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen. Därför är det lämpligt att ersätta den nuva
rande artikel 10 i förordning (EG) nr 1460/96 med en

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

hänvisning till bestämmelserna i artikel 308a — 308c i
förordning (EG) nr 2454/93.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1998 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 december 1997.
På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(') EGT L 318, 20.12.1993, s. 18
(2) EGT L 187, 26.7.1996, s. 18 .
n EGT L 253. 11.10.1993, s. 1 .

*) EGT L 196, 24.7.1997, s . 31 .
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/69/EG
av den 5 december 1997

om anpassning till tekniska framsteg för tjugotredje gången av rådets direktiv

67/S48/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering,
förpackning och märkning av farliga ämnen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med namnet "Europeiska gemenskapen". Det är därför
lämpligt att ersätta förkortningen "EEG" med förkort
ningen "EG" i ovannämnda bestämmelser.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 67/ 548 /EEG av den 27

juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författ
ningar om klassificering, förpackning och märkning av
farliga ämnen ('), senast ändrat genom Europaparlamen
tets och rådets direktiv 96/S6/EG av den 3 september
1996 (2), särskilt artikel 28 i detta, och

Bestämmelserna i artiklarna 21 och 23 i direktiv 67/548/

EEG har ändrats i enlighet härmed genom direktiv 96/56/
EG, men farliga ämnen vars etikett innehåller uttrycken

"EEG-nummer" och "EEG-märkning" får släppas ut på
marknaden till och med den 31 december 2000 .

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet
från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av
direktiven om avskaffandet av tekniska handelshinder för

farliga ämnen och preparat.
med beaktande av följande:

I bilaga I till direktiv 67/548/EEG finns en förteckning
över farliga ämnen tillsammans med uppgifter om klassi
ficering och märkning för varje ämne eller varje ämnes

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

grupp.

Laboratorieförsök har visat att vissa syntetiska glasaktiga
(silikat) fibrer har cancerogen verkan . Epidemiologiska
undersökningars resultat ger anledning till oro över synte
tiska glasaktiga (silikat) fibrers effekter på hälsan .
Förteckningen över farliga ämnen i bilaga I i direktiv
67/548/EEG bör därför anpassas och kompletteras,
särskilt så att den omfattar vissa syntetiska glasaktiga (sili
kat) fibrer. Som en följd av detta är det nödvändigt att
ändra förordet till bilaga I så att detta innefattar anmärk
ningar och uppgifter om identifiering, klassificering och
märkning av syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer.

Med de kunskaper vi idag har inom detta område, före
faller det berättigat att under vissa omständigheter utesluta
vissa syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer från klassifice
ringen som cancerogena. Denna möjlighet kommer att
revideras med beaktande av vetenskaplig och teknisk
utveckling, särskilt inom området för test av cancerogeni
tet.

Artikel 1

Direktiv 67/548/EEG ändras på följande sätt:
1 . Bilaga I skall ändras på följande sätt:
a) Femte stycket i kapitlet "Nomenklatur" i förordet
skall ersättas med följande:

"Enligt artikel 23.2 a krävs i fråga om ämnen som
anges i bilaga I att ämnesnamnet som skall
användas på etiketten skall vara en av de benäm
ningar som anges i bilagan . För vissa ämnen har

ytterligare uppgifter lagts till inom klämmer i syfte
att underlätta identifieringen av dessa ämnen . Dessa
ytterligare uppgifter behöver inte tas med på etiket
ten ."

b) Anmärkning A i förordet skall ersättas med följande
text:

"Anmärkning A:

Ämnesnamnet på etiketten måste överensstämma
med en av de benämningar som anges i bilaga I (se

I vissa bestämmelser i bilagorna I och VI till direktiv
67/548/EEG förekommer förkortningen "EEG".
Enligt artikel G i Fördraget om Europeiska unionen skall
namnet "Europeiska ekonomiska gemenskapen" ersättas

artikel 23.2 a).

I bilaga I används ibland allmänna beskrivningar
som 'föreningar' eller 'salter'. I sådana fall är tillver
kare eller annan person som tillhandahåller ett
sådant ämne skyldig att ange korrekt namn på
etiketten efter att ha tagit kapitlet 'Nomenklatur' i
förordet i beaktande .

(') EGT L 196, 16.8.1967, s. 1 .
(2) EGT L 236, 18.9.1996, s. 35.

Exempel : för BeCl2: berylliumklorid."

L 343/20

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

c) Följande anmärkningar Q och R skall läggas till i

13 . 12. 97

Artikel 2

förordet:

"Anmärkning Q:

Inom en femårsperiod efter detta direktivs ikraftträdande

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerogent

skall kommissionen utvärdera vetenskapliga framsteg och
vidta åtgärder för ändringar till eller strykning av anmärk

om det kan visas att det uppfyller ett av följande

ning Q.

villkor:

— Ett korttidsförsök för att bestämma den biolo

giska nedbrytningsförmågan vid inhalation har
visat att fibrer som är längre än 20|im har en
viktad halveringstid som understiger 10 dagar,
eller

— Ett korttidsförsök för att bestämma den biolo

giska nedbrytningsförmågan vid intratrakeal
instillation har visat att fibrer längre än 20p,m
har en viktad halveringstid som understiger 40
dagar.
eller

Artikel 3
1.

Medlemsstaterna skall senast den 16 december 1998

sätta i kraft de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast
underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

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

— Ett väl utformat försök där ämnet tillförts intra

peritonealt har inte givit belägg för att ämnet i
någon högre grad är cancerogent.
eller

— Frånvaro av relevant patogenicitet eller neopla
stiska förändringar i lämplig långtids inhala
tionstest.

Anmärkning R:
Ämnet behöver inte klassificeras som cancerogent
om fibrerna har en längdviktad geometrisk genom

2.

Utan hinder av artikel 1 skall medlemsstaterna tillåta

att varor med beteckningarna "EEG-nummer" eller "EEG
märkning" på etiketten släpps ut på marknaden till och
med den 31 december 2000 .

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas offi
ciella tidning.

snittlig diameter minus två standardavvikelser större
än 6jim."

Artikel 5

d) De uppgifter som förtecknas i bilagan till detta
direktiv skall läggas till.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

e) Alla hänvisningar till "EEG-nummer" skall ersättas
med "EG-nummer".

2. Bilaga VI skall ändras på följande sätt:
a) Alla hänvisningar till "EG-nummer" skall ersättas
med "EG-nummer".

b) Alla hänvisningar till "EEG-märkning" skall ersättas
med "EG-märkning".

Utfärdat i Bryssel den 5 december 1997.

På kommissionens vägnar
Ritt BJERREGAARD
Ledamot av kommissionen
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BILAGA

CAS No

—

EC No

—

No 650-016-00-2

Nota A

Nota Q
Nota R

ES:

Lanas minerales, excepto aquellas indicadas específicamente en este anexo;

[Fibra vitreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos (Na
20 + K.2O + CaO + MgO + BaO) sea superior al 18 % en peso]
DA:

Mineraluld, undtagen sadanne nævnt andetsteds i dette bilag;

[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider
(Na20 + K20 + Ca0-t-Mg0-l-Ba0) på over 18 vægtprocent]
DE:

Mineralwolle, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na20 +
K2O 4- CaO + MgO + BaO) von über 18 Gewichtsprozent]

EL:

Ορυκτές ίνες, εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού του Παραρτήματος.
[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών
γαιών (Na2Û + K2O + CaO + MgO + BaO) ανώτερη του 18% κατά βάρος].

EN:

Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na20 + K20 + Ca0 +
MgO + BaO) content greater than 18 % by weight]

FR:

Laines minérales, à 1 exception de celles nommément désignées dans cette annexe;
[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes
alcalino-terreux (Na20 + K2O + CaO -I- MgO 4- BaO) est supérieur à 18 %]

IT:

Lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;

[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na
20 -I- K2O + CaO -I- MgO -I- BaO) superiore al 18 % in peso]
NL:

Minerale vezels, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;
[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na20 +
K2O + CaO + MgO + BaO) van meer dan 18 gewichtspercenten]

PT:

Lã mineral, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e
alcalino-terrosos (Na20-t-K20 + Ca0 + Mg0-l-Ba0) superior a 18 %]

FI:

Mineraalikuidut, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;

[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkaalioksidipitoisuus (Na
2O + K2O + CaO + MgO + BaO) on yli 18 painoprosenttia]
SV:

Mineralull, förutom det på andra ställen i bilagan nämnda;
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller
(Na20 + K20-l-Ca0-(-Mg0-l-Ba0), överstiger 18 viktprocent]
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Xi; R38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling,

Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
Xn

R : 38-40

S: (2-)36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Ορια συγκέντρωσης,
Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione,
Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser
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No 650-017-00-8

Nota A
Nota R

ES:

Fibras cerámicas refractarias; fibras para usos especiales, excepto aquellas expresamente citadas en este anexo;
[Fibras vitreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos
(Na20 + K20 + Ca0-l-Mg0-(-Ba0) sea inferior o igual al 18 % en peso]

DA:

Keramiske fibre; special fibre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag;
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) på 18 vægtprocent og derunder]

DE:

Keramische Mineralfasern; Fasern für spezielle Anwendungen, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na20 +
K2O + CaO + MgO + BaO) von weniger oder gleich 18 Gewichtsprozent]

EL:

Διαθλαστικές κεραμικές ίνες· ίνες για ειδικούς σκοπούς εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού
του Παραρτήματος·

[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών
γαιών (Nβ2θ -I- K2O + CaO + MgO + BaO) κατώτερη ή ίση του 18% κατά βάρος].
EN:

Refractory Ceramic Fibres; Special Purpose Fibres, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na20 + K20 + Ca0 +
MgO + BaO) content less or equal to 1 8 % by weight]

FR:

Fibres céramiques réfractaires; fibres à usage spécial, à 1 exception de celles nommément désignées dans cette annexe;
[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes
alcalino-terreux (Na20 + K2O -I- CaO -f- MgO + BaO) est inférieur ou égal à 18 %]

IT:

Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;

[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na
20 + K2O 4- CaO 4- MgO -I- BaO) pari o inferiore al 18 % in peso]
NL:

Keramische minerale vezels; vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;
[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na20 + K20 +
CaO 4- MgO + BaO) van ten hoogste 18 gewichtspercenten]

PT:

Fibras cerâmicas refractarias; fibras para usos específicos, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e alcalino-ter
rosos (Na20 + K20 + Ca0-I-Mg0-I-Ba0) não superior a 18%]

FI:

Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;
[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkalioksidipitoisuus (Na
20 + K2O + CaO + MgO -I- BaO) on enintään 18 painoprosenttia]

SV:

Keramiska fibrer, specialfibrer förutom det pa andra ställen 1 bilagan nämnda;
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller
(Na20 + K20 + Ca0-I-Mg0 + Ba0), är lika med eller understiger 18 viktprocent]
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Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione,
Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

13 . 12. 97

13. 12. 97

fSY

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 343/25

II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 oktober 1997

om tillämpningen av rådets direktiv 72/ 166/EEG om tillnärmning av medlems
staternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon
och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet
(Text av betydelse för EES)

(97/828/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

Norge, Sverige och Schweiz och utvidgades den 15
mars 1986 till att omfatta byråerna i Portugal och
Spanien samt den 9 oktober 1987 till byrån i
Grekland,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 72/ 166/EEG av den 24

april 1972 om tillämpning av rådets direktiv 72/ 166/EEG

— den 22 april 1974 mellan de fjorton parter som
ursprungligen undertecknade tilläggsöverenskom
melsen av den 12 december 1973 och byrån i Ungern,

om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och
kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande
sådan ansvarighet ('), senast ändrat genom direktiv 84/5/
EEG (2), särskilt artiklarna 2.2 och 7.3 i detta, och

— den 22 april 1974 mellan de fjorton parter som
ursprungligen undertecknade tilläggsöverenskom
melsen av den 12 december 1973 och byrån i Tjec

med beaktande av följande:

— den 14 mars 1986 mellan byrån i Grekland och byrå
erna i Tjeckoslovakien och Ungern.

koslovakien,

De nuvarande förbindelserna mellan de nationella försä

kringsbyråerna i medlemsstaterna, Norge, Schweiz,
Ungern, Tjeckien, Slovakien och Island enligt
definitionen i artikel 1.3 i direktiv 72/ 166/EEG (byråer),

som tillsammans ger de praktiska möjligheterna att

upphäva försäkringskontrollen för fordon som normalt är
hemmahörande i dessa länders territorium, styrs av

följande överenskommelser som är tillägg till standard
överenskommelsen av den 2 september 1951 mellan de
nationella försäkringsbyråerna om systemet med gröna
kort och som ingicks
— den 12 december 1973 mellan byråerna i de nio

medlemsstaterna och byråerna i Österrike, Finland,
(') EGT L 103, 2.5.1972, s. 1 .

V) EGT L 8, 11.1.1984, s. 17.

Kommissionen antog besluten 74/ 166/EEG (3) och 74/
167/EEG (4) av den 6 februari 1974, 75/23/EEG (5) av den
13 december 1974, 86/21 8/EEGO, 86/219/EEG 0 och
86/220/EEG (8) av den 16 maj 1986, 88/367/EEG (9), 88/
368/EEG (10) och 88/369/EEG (u) av den 18 maj 1988 om
tillämpningen av direktiv 72/ 166/EEG genom vilka det
fastställdes att alla medlemsstater måste upphöra med att
(3)
4)
s)
6)
0
8)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

87, 30.3.1974, s. 13.
87, 30.3.1974, s. 14.
6, 10.1.1975, s . 33.
153, 7.6.1986, s. 52.
153, 7.6.1986, s. 53.
153, 7.6.1986, s. 54.
') EGT L 181 , 12.7.1988 , s . 45.
10) EGT L 181 , 12.7.1988, s. 46.
") EGT L 181 , 12.7.1988 , s. 47.
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kontrollera innehav av ansvarsförsäkring för motorfordon
som normalt är hemmahörande på europeiskt territorium
i en annan medlemsstat eller i Ungern, Tjeckoslovakien,

Sverige, Finland, Norge, Österrike och Schweiz och som
omfattas av tilläggsöverenskommelserna.

Byråerna har gått igenom texterna till tilläggsöverenskom
melserna och gjort dem enhetliga samt ersatt dem med
ett enda avtal, det multilaterala garantiavtalet, som under
tecknades den 15 mars 1991 i enlighet med principerna i
artikel 2.2 i direktiv 72/ 166/ EEG .

Kommissionen har antagit beslut 91 /323/EEG (') genom
vilket de tilläggsöverenskommelser enligt vilka medlems
staterna skulle upphöra med att kontrollera innehav av
ansvarsförsäkring för fordon som normalt är hemmahö

rande på europeiskt territorium i en annan medlemsstat
eller i Ungern, Tjeckoslovakien, Sverige, Finland, Norge,
Österrike eller Schweiz upphävdes och ersattes med det
multilaterala garantiavtalet från och med den 1 juni 1991 .

Kommissionen har antagit beslut 93/43/EEG (2) i vilket
det fastställs att alla medlemsstater från och med den 1

januari 1993 skall upphöra med att kontrollera innehav av
ansvarsförsäkring för fordon som normalt är hemmahö
rande på Island och som omfattas av det multilaterala

garantiavtalet mellan nationella byråer och försäkringsgi
vare av den 15 mars 1991 .

Byråerna har, på grundval av tillägget av den 17
september 1993, anpassat det multilaterala avtalet till att
omfatta Tjeckien och Slovakien .

(') EGT L 177, 57.1991 , s. 25.

h) EGT L 16, 25.1.1993, s. 51 .
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Slovemen undertecknade det multilaterala garantiavtalet
den 12 september 1996.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Från och med den 1 november 1997 skall alla medlems

stater upphöra med att kontrollera innehav av ansvarsför
säkring för fordon som normalt är hemmahörande i
Slovenien och som omfattas av det multilaterala garantiav
talet av den 15 mars 1991 mellan nationella försäkrings
byråer.
Artikel 2

Medlemsstaterna skall genast informera kommissionen
om de åtgärder som vidtagits för att tillämpa detta beslut.
Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 oktober 1997.

På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 1 december 1997

om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 febru
ari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 1997 på löner till tjänstemän inom Europe
iska gemenskaperna som är placerade i tredje länder
(97/829/EKSG, EG, Euratom)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättande av ett

gemensamt råd och en gemensam kommission för Euro
peiska gemenskaperna,
med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen
i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för
övriga anställda vid gemenskaperna, fastställda genom
rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 ('),
senast ändrad genom förordning (Euratom, EKSG, EG) nr
2485/96 (2), särskilt artikel 13 andra stycket i bilaga X, och
med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till tjän
steföreskrifterna har rådet genom förordning (EKSG, EG,
Euratom) nr 1785/97 (3) fastställt de korrigeringskoeffici
enter som med verkan från den 1 januari 1997 skall
tillämpas på löner till de tjänstemän som är placerade i
tredje land och som betalas i det landets valuta.

senast fastställdes. I vissa tredje länder överstiger dessa
avvikelser 5 % efter att hänsyn tagits till korrigeringskoef
ficient och växelkurs. Därför bör vissa korrigeringskoeffi
cienter med verkan från den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1
maj och 1 juni 1997 fastställas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Enda artikel

De korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från den
1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 1997 på löner
som betalas ut i det lands valuta där personen är placerad
förtecknas i bilagan.

Växelkurserna för beräkningen av dessa ersättningar är de
som gällde vid genomförandet av Europeiska gemenska
pernas allmänna budget månaden före den som avses i
första stycket.

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjän
steföreskrifterna har kommissionen under de senaste

månaderna förberett antagandet av ett antal sådana korri
geringskoefficienter (4).

Mot bakgrund av de statistiska uppgifter som kommis
sionen haft tillgång till kan avvikelser i levnadskostnader
konstateras i förhållande till när korrigeringskoefficienter

(') EGT L 56, 4.3.1968, s. 1 .

I1) EGT L 338, 28.12.1996, s. 1 .
(3) EGT L 254, 17.9.1997, s. 1 .
(4) EGT L 236, 27.8.1997, s. 23.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 1997.

Pä kommissionens vägnar
Hans VAN DEN BROEK

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Tjänstgöringsland

Korrigeringskoefficienter
Februari 1997

Benin

63,96

Bulgarien

53,86

Tjänstgöringsland

Korrigeringskoefficienter
Mars 1997

Albanien

84,55

Barbados

110,22

Bulgarien

63,13

Ghana

36,30

Guinea-Bissau

55,25

Rumänien

47,91

Swaziland

50,21

Turkiet

66,44

Tjänstgöringsland

Korrigeringskoefficienter
April 1997

Albanien

89,52

Angola
Bulgarien

76,56
38,48

Colombia

82,45

Comorerna

93,01

Costa Rica

78,07

Guinea-Bissau

58,42

Rumänien

45,36

Swaziland

50,20

Turkiet

68,41

Ukraina

127,58

Zimbabwe

Tjänstgöringsland
Albanien

53,87

Korrigeringskoefficienter
Maj 1997
90,77

Bangladesh

67,92

Brasilien

91,15

Bulgarien

93,96

Ghana

37,04

Guinea-Bissau

61,41

Mexico

58,95

Rumänien

59,72

Sudan

34,60

Tanzania

53,31

Turkiet

69,58

Ungern
Uruguay

98,20

Venezuela

65,71

65,25
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Tjänstgöringsland

Korrigeringskoefficienter
Juni 1997

Costa Rica

85,51

Guinea-Bissau

64,93

Kenya

80,93

Pakistan

65,48

Sydkorea

108,87

Turkiet

72,97

Västsamoa

89,86

Zimbabwe

55,78
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 11 december 1997

om upphävande av kommissionens beslut 97/613/EG och om införande av
särskilda villkor för import av pistaschmandlar och vissa produkter som är
framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran
(Text av betydelse för EES)

(97/830/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 93/43/EEG (') av den 14

juni 1993 om livsmedelshygien, särskilt artikel 10.1 i

importeras under förutsättning att dessa särskilda villkor
uppfylls.
Pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av
dessa skall ha producerats, sorterats, hanterats, bearbetats,
förpackats och transporterats i överensstämmelse med god
hygienisk sed. Det är nödvändigt att fastställa halten av
aflatoxin Bl och den totala aflatoxinhalten i prover tagna
från sändningen omedelbart innan den lämnar Iran.

detta, och

med beaktande av följande:
Kommissionens beslut 97/613/EG (2) av den 8 september
1997 om ett tillfälligt förbud mot import av pistasch

mandlar och vissa produkter som är framställda från
dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran

gäller fram till den 15 december 1997 och bör upphävas.

De iranska myndigheterna måste tillhandahålla dokumen
terade bevis rörande villkoren för produktion, sortering,
hantering, bearbetning, förpackning och transport samt
resultaten av laboratorieundersökningar av sändningen
beträffande halten av aflatoxin Bl och den totala aflato

xinhalten; denna dokumentation måste åtfölja varje sänd
ning av pistaschmandlar som har sitt ursprung i Iran eller
som försänds från Iran .

Partier med pistaschmandlar som har sitt ursprung i eller

Pistaschmandlar som har sitt ursprung i Iran eller som
försänds från Iran har i många fall visat sig innehålla
alltför höga halter av aflatoxin Bl .

Vetenskapliga livsmedelskommittén har konstaterat att
aflatoxin Bl , även i mycket små mängder, orsakar lever
cancer och att ämnet dessutom är genotoxiskt.

försänds från andra länder utanför EU bör underkastas

analyser för att fastställa pistaschmandlarnas halter av afla
toxin Bl och den totala aflatoxinhalten, oberoende av

varifrån pistaschmandlarna kommer. De samordnade
programmen för officiell kontroll av livsmedel bör därför
kompletteras.

Samråd har ägt rum med medlemsstaterna den 29 oktober
1997 och den 10 november 1997 .

Detta utgör en allvarlig fara för folkhälsan i gemenskapen

och det är absolut nödvändigt att vidta skyddsåtgärder på
gemenskapsnivå.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

De undersökningar som genomförts av de hygieniska
förhållandena i Iran har visat att det krävs förbättrad hygi

enpraxis, och att pistaschmandlarna måste kunna spåras.

Undersökningsgruppen lyckades inte kontrollera alla steg
i hanteringen av pistaschmandlarna för export. De iranska
myndigheterna har dock gjort åtaganden, i synnerhet
beträffande förbättringar i fråga om produktion, hantering,

sortering, bearbetning, förpackning och transport. Därför

Artikel 1

Detta beslut upphäver beslut 97/613/EG av den 8
september 1997 om ett tillfälligt förbud mot import av
pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda
från dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran .

är det lämpligt att pistaschmandlar och produkter som är
framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds
från Iran, underkastas vissa särskilda villkor i syfte att
säkerställa en hög skyddsnivå för folkhälsan.

Artikel 2

1.

Pistaschmandlar och produkter som är framställda av
dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran får
(') EGT L 175, 19.7.1993, s. 1 .
2) EGT L 248, 11.9.1997, s. 33.

Medlemsstaterna får importera

— pistaschmandlar som

omfattas

av

KN-nummer

0802 50 00 ,

— rostade pistaschmandlar som omfattas av KN-numren
2008 19 13 och 2008 19 93 ,
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som har sitt ursprung i eller som försänds fran Iran, under
förutsättning att sändningen åtföljs av officiella provtag
nings- och analysresultat samt av ett hälsointyg enligt
bilaga I, ifyllt, undertecknat och kontrollerat av en företrä

L 343/31

villkor som avses i artikel 2 ger ett tillräckligt skydd av
folkhälsan i gemenskapen. Vid översynen skall också fast
ställas om det finns fortsatt behov av de särskilda villko
ren .

dare för det iranska hälsoministeriet.

2. Pistaschmandlar och produkter som är framställda
från dessa, och som har sitt ursprung i, eller sänds från
Iran, skall endast införas i gemenskapen via en av de
införselorter som anges i bilaga II.

3 . Varje sändning skall identifieras med en kod som
motsvarar koden på provtagnings- och analysresultaten
från den officiella provtagningen och analysen, och på det
hälsointyg som avses i punkt 1 .
4. De behöriga myndigheter i varje medlemsstat skall
säkerställa att importerade pistaschmandlar som har sitt
ursprung i, eller sänds från Iran, underkastas dokument
kontroller i syfte att säkerställa att sändningarna överens
stämmer med de krav för hälsointyg och provtagningsre
sultat som avses i punkt 1 .

5.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att
följa detta beslut. De skall underrätta kommissionen om
detta .

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

De behöriga myndigheterna skall säkerställa att

prover tas från varje sändning och att dessa analyseras för
att fastställa halten av aflatoxin Bl och den totala aflato

Utfärdat i Bryssel den 11 december 1997.

xinhalten, och skall informera kommissionen om resul
taten av dessa analyser.
Artikel 3

Detta beslut skall tas upp till förnyad behandling senast
den 31 oktober 1998 , för att bedöma huruvida de särskilda

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

Sändningskod:
HÄLSOINTYG

Intyg nummer:
FÖR

IMPORT TILL

EUROPEISKA

GEMENSKAPEN AV

PISTASCH

MANDLAR OCH VISSA PRODUKTER SOM ÄR FRAMSTÄLLDA FRÅN DESSA, SOM HAR
SITT URSPRUNG I ELLER FÖRSÄNDS FRÄN IRAN

(hälsomyndighet som står under direkt kontroll av hälsoministeriet i Islamiska republiken Iran)
INTYGAR HÄRMED

i enlighet med bestämmelserna i Europeiska kommissionens beslut 97/830/EG om införande av särskilda
villkor för import av pistaschmandlar (KN-nummer 0802 50 00) och produkter som är framställda av
pistaschmandlar (KN-numren 2008 19 13 och 2008 19 93), som har sitt ursprung i eller försänds från Iran,
att pistaschmandlarna i denna sändning med kodnummer

(ange sändningens kodnummer),

bestående av

(beskrivning av sändningen, produkt, antal förpackningar och förpacknmgstyp, brutto- eller nettovikt)
avsänd från

(avsändningsplats)
av

(transportörens namn)
till

(plats och land)

som kommer från företaget

(företagets namn och adress)

har producerats, sorterats, hanterats, bearbetats, förpackats och transporterats i överensstämmelse med god
hygienisk sed.

Från denna sändning har

(antal prover) prover på pistaschmandlar tagits den

(datum), genomgått analys den
(datum) vid ett laboratorium som sorterar under hälsoministe
riet i Islamiska republiken Iran för bestämning av halten av aflatoxin Bl och den totala aflatoxinförorenings
halten. Detaljerade uppgifter om provtagning, tillämpade analysmetoder och alla resultat bifogas.
Utfärdat i

den

Stämpel och underskrift av
en företrädare för hälsoministeriet, Islamiska

republiken Iran
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BILAGA II

Förteckning över de införselorter via vilka pistaschmandlar och produkter som är framställda av
pistaschmandlar, som härrör eller försänds från Iran får importeras till Europeiska gemenskapen
Införselort

Medlemsstater

BELGIQUE-BELGIË

Antwerpen

DANMARK

Alla danska hamnar och flygplatser, samt alla gränsstationer

DEUTSCHLAND

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flug
hafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof — ZA Schirnding, HZA Wei
den — ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Auto
bahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft
und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle,

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Auto
bahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremerhaven — ZA

Container Terminal, HZA Bremerhaven — ZA Rotersand, HZA HamburgFreihafen-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfer
tigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen — ZA Köhlfleetdamm,
HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona, HZA Hamburg-Waltershof-Abfer
tigungsstelle, HZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen, HZA Frankfurt
am Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hanno
ver-Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg — ZA Stade, Stadtverwaltung Dres
den, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle
Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisseritzkreis, Le
bensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle (für Stra
ßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis Lebensmit
telüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für
Straßentransport), HZA Itzehoe — ZA Pinneberg
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα, Πειραιάς, Ελευσίνα, Αερολιμένας Αθηνών, Θεσσαλονίκη,
Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Αερολιμένας Κρήτης, Εύζωνοι,
Ειδομένη, Ορμένιο, Κήποι, Κακαβιά, Νίκη, Προμαχώνας, Πύθιο,
Ηγουμενίτσα, Κρυσταλλοπηγή

ESPAÑA

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puer
to), Barcelona (Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puer
to), Cartagena (Puerto), Gijón (Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), La Co
ruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto), Las Palmas de Gran Ca
naria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aeropuerto,
Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto, Puerto),
Santa Cruz de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto),
Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Aeropuerto, Puer
to), Vigo-Villagareia (Aeropuerto), Marín (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zara
goza (Aeropuerto)

ITALIA

Ufficio Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Bari
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio Sanità marittima di Livorno

Ufficio Sanità marittima ed aerea di Napoli
Ufficio Sanità marittima di Ravenna
Ufficio Sanità marittima di Salerno
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Trieste

LUXEMBOURG

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

NEDERLAND

Rotterdam

ÖSTERREICH

Nickelsdorf, Spielfeld

PORTUGAL

Lisboa
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Införselort

Medlemsstater

SUOMI-FINLAND

Helsinki

SVERIGE

Göteborg

UNITED KINGDOM

Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole
Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham,

Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury and
Thamesport), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester
including Ellesmere Port, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham,
Southampton
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MEDDELANDE TILL LASARE

Under 1998 kommer ett flertal förändringar att införas vid prenumeration på officiella
tidningen (EGT) L & C. Detta meddelande syftar till att hjälpa betalande prenumeranter
att göra ett välgrundat val bland de nya möjligheterna.
INFORMATION OM EG-LAGAR

Med början i januari, kommer hela texten (inklusive tabeller och grafer) i nya utgåvan av
EGT L & C att under en tjugodagarsperiod vara tillgänglig på alla elva språken på
Internet (http://europa.eu.int)
EGT L & C CD-ROM

Under 1998 kommer en CD-ROM-version av EGT L & C att ges ut i en enspråkig
utgåva, kvartalsvis och ackumulerande. Nuvarande prenumeranter av EGT L & C som
tecknar CD-ROM-prenumerationen förutom tidnings- eller microficheversionen eller
CELEX kommer att erhålla en säljfrämjande rabatt på 50% på CD-ROM. Ett LANalternativ (lokalt nätverk) kommer att finnas tillgängligt. Separata kopior av varje
CD-ROM-utgåva kan också köpas.
ENHETSPRIS FÖR PRENUMERATION PÅ CELEX

Under våren 1998 kommer ett enhetspris för prenumeration på CELEX att införas,
vilket erbjuder ett års åtkomst till ett fastställt pris av (960 ECU), oberoende av använd
ning. CELEX är EU:s officiella rättsliga databas som erbjuder täckning utan motstycke
av EU:s lagstiftning sedan 1951 (http://europa.eu.int/celex
STRAFFÅTGÄRDER FÖR FÖRSENAD FÖRNYELSE AV TIDNINGSPRE
NUMERATION

Utsändande av tidningsversionen av EGT L & C kommer att upphöra den 31 januari
1998 till alla prenumeranter som vid den tidpunkten inte förnyat sin prenumeration.
Prenumeranter som påbörjar eller förnyar en prenumeration på EGT L & C efter detta
datum kan välja:

i) att inte ta emot saknade utgåvor i efterhand, utan endast betala för de månader som
utgåvan erhållits.

ii) att erhålla CD-ROM-versionen av de saknade utgåvorna, och betala den normala
årliga prenumerationsavgiften.
iii) att erhålla tidningsversionen av de saknade utgåvorna, och för varje månad som man
beställt efterhandstillsändning betala dubbel avgift.

Vänligen observera att det är nu möjligt att teckna alla prenumerationsversioner av offi
ciella tidningen L & C (tidning, microfiche, fristående och CELEX) vid vilket försälj
ningställe som helst av Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, utom vid
ombuden för dokumentleveranser. Vänligen kontakta ert säljombud för ytterligare
detaljer angående informationen ovan.

