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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3279/75
af 16 . december 1975

om standardisering af de importordninger, som de enkelte medlemsstater anven
der i forhold til tredjelande for levende planter og blomsterdyrkningens produk
ter

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

med importlicenser, der omfatter en sikkerhedsstil
lelse, som garanterer, at forpligtelsen til at indføre in
den for licensens løbetid overholdes —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 234/
68 af 27. februar 1968 om oprettelse af en fælles mar
kedsordning for levende planter og blomsterdyrknin
gens produkter ('), særlig artikel 8 , stk. 2,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og
ud fra følgende betragtninger :
Artikel 8 , stk . 2, i forordning (EØF) nr. 234/68 foreskri
ver, at de nødvendige bestemmelser skal fastsættes for
koordinering og standardisering af de importordnin
ger, som de enkelte medlemsstater anvender i forhold
til tredjelande ;
indførelsen af den fælles importordning for levende
planter og blomsterdyrkningens produkter, der er fast
sat i ovennævnte forordning, nødvendiggør fjernelsen
af kvantitative restriktioner og foranstaltninger med til
svarende virkning, såvel som afgifter med tilsvarende
virkning som told , for så vidt angår indførsler fra tred
jelande ;

det er dog nødvendigt at begrænse de risici, som af
skaffelsen af enhver kvantitativ restriktion eller foran

staltning med tilsvarende virkning i samhandelen med
tredjelande kan medføre ; de pågældende produkter

1 . Medmindre andet er bestemt i forordning (EØF)
nr. 234/68 og i nærværende forordning, eller Rådet på
forslag af Kommissionen efter afstemningsmåden i ar
tikel 43, stk. 2, i traktaten træffer afgørelse om undta
gelser, er det for indførsel fra tredjelande af produkter,
der henhører under kapitel 6 i den fælles toldtarif, for
budt :

— at opkræve nogen form af afgift med tilsvarende
virkning som told,
— at anvende nogen form for kvantitative restriktio
ner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.
2. Medlemsstaterne kan dog for roser og nelliker
henhørende under pos. ex 06.03 A i den fælles toldta
rif indtil den 31 . december 1977 opretholde de import
foranstaltninger, der den 1 . januar 1974 var gældende
for de nævnte produkter med oprindelse i tredjelande,
dog uden at disse foranstaltninger gøres mere restrik
tive .

bør derfor omfattes af anvendelsesområdet for Rådets

forordning (EØF) nr. 109/70 af 19 . december 1969 om
fastlæggelse af en fælles ordning for indførsel fra stats
handelslandene (2 ), og for Rådets forordning (EØF) nr.
1439/ 74 af 4. juni 1974 om den fælles importord
ning (■');

endvidere er det nødvendigt for de særligt følsomme
produkter at åbne mulighed for indførelse af et system
(!) EFT nr. L 55 af 2 . 3 . 1968 , s. 1 .
(-') EFT nr. L 19 af 26 . 1 . 1970 , s . 1 .
' EFT nr. L 159 af 15 . 6 . 1974, s . 1

3.
For stiklinger uden rod og podekviste, af vinplan
ter og vinplanter med rod, også podede, henhørende
under pos. ex 06.02 i den fælles toldtarif, kan med
lemsstaterne opretholde de importforanstaltninger, der
den 1 . januar 1974 var gældende for de nævnte pro
dukter med oprindelse i tredjelande, dog uden at disse
foranstaltninger gøres mere restriktive. Denne bestem
melse finder anvendelse indtil den slutdato, der er fast
sat for ikrafttræden fra medlemsstaternes side af de for

anstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme
Rådets direktiv 74/ 649 / EØF af 9 . december 1974 om
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handel med vegetativt vinformeringsmateriale fra vin
stokke fremstillet i tredjelande (').
4.
De medlemsstater, som bestemmer sig for at op
retholde de i stk. 2 og 3 nævnte foranstaltninger, med
deler disse til Kommissionen inden deres ikrafttrædel
sesdato .

Artikel 2

1 . Bilaget til forordning (EØF) nr. 109/70 udvides
til at omfatte produkter henhørende under kapitel 6 i
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til afsnit III i forordning (EØF) nr. 109/70 og (EØF)
nr. 1439/74 kan efter fremgangsmåden i artikel 14 i
forordning (EØF) nr. 234/68 kræves forelagt en im
portlicens, som af medlemsstaterne udstedes til alle
interesserede, der ansøger herom, uanset hvor vedkom
mende er etableret i Fællesskabet. Licensen gælder for
én transaktion foretaget inden for Fællesskabet. Ved
indførsel af et produkt, der i henhold til artikel 1 , stk.
2 eller 3, er undergivet nationale restriktioner i en
medlemsstat, er anvendelsen af licensen i denne stat

den fælles toldtarif, der indføres fra alle de i nævnte

dog betinget af fremlæggelsen af et nationalt doku
ment, der gælder som forhåndstilladelse til indførse

bilag omhandlede lande, bortset fra de i bilaget til nær
værende forordning anførte produkter for de dertil hø
rende perioder.

2. Udstedelse af importlicensen er betinget af en
sikkerhedsstillelse, der garanterer, at forpligtelsen til at

2.
produkter henhørende under kapitel 6 i den fæl
les toldtarif bortset fra de i bilaget til nærværende for
ordning anførte produkter med de dertil hørende pe
rioder indføjes i den fælles liberaliseringsliste i bilag I
til forordning (EØF) nr. 1439/74.

3.

Med forbehold af de foranstaltninger, der opret

holdtes af medlemsstaterne i henhold til artikel 1 , stk .

2 eller 3 , anvendes afsnit II og III i forordning (EØF)
nr. 109/70 og (EØF) nr. 1439/74 på de i bilaget til nær
værende forordning anførte produkter i de dertil hø
rende perioder. Ved indførsel af et produkt, der i hen
hold til artikel 1 , stk. 2 eller 3, er undergivet nationale
restriktioner i en medlemsstat, er anvendelsen i denne

stat af importdokumenter i henhold til forordning
(EØF) nr. 109/70 og (EØF) nr. 1439/74 dog betinget
af fremlæggelse af et nationalt dokument, der gælder

len .

indføre inden for licensens løbetid overholdes. Sikker

hedsstillelsen fortabes helt eller delvis, hvis indførse

len ikke finder sted eller kun gennemføres delvist in
den for denne frist.

3 . Såfremt stk. 1 bringes i anvendelse suspenderes
gennemførelsen af de tilsynsforanstaltninger for et pro
dukt, der er fastlagt i forordning (EØF) nr. 109/70 og
(EØF) nr. 1439/74.
Artikel 4

Licensernes løbetid og de øvrige gennemførelsesbe
stemmelser til artikel 3 ' fastsættes efter fremgangsmå
den i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 234/68 .
A rtikel 5

som forhåndstilladelse til indførselen .

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti
dende.

1.
For enhver indførsel i Fællesskabet af de produk
ter, der er undergivet tilsynsforanstaltninger i henhold

Den finder anvendelse fra den 1 . januar 1976.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 16 . december 1975.

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(') EFT nr. L 352 af 28 . 12. 1974, s . 45 .
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BILAG

Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Periode

ex 06.03 A

Roser

Indtil den 31 . december 1977

ex 06.03 A

Nelliker

Indtil den 31 . december 1977

ex 06.02 A

Stiklinger uden rod og pode
kviste, af vinplanter
Vinplanter med rod, også po

06.02 B

dede

\ Indtil den slutdato, der er fastsat for ikraft
l træden fra medlemsstaternes side af de for

anstaltninger, der er nødvendige for at ef
terkomme direktiv 74/649/ EØF

