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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1429/90
af 29. maj 1990
om ændring af forordning (EØF) nr. 1062/87 om gennemførelsesbestemmelser til
og forenkling af proceduren for fællesskabsforsendelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 222/77
af 13. december 1976 om fællesskabsforsendelse ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 474/90 (2), særlig artikel
57, og

ud fra følgende betragtninger :

Ved forordning (EØF) nr. 474/90 blev forordning (EØF)
nr. 222/77 ændret med henblik på afskaffelse af forplig
telsen til at afgive grænseovergangsattest ved passage af en
grænse inden for Fællesskabet, og som følge heraf, tilpas
ning af reglerne for opkrævning og fastsættelse af de
forfaldne afgiftsbeløb, såfremt de pågældende varer ikke
er blevet frembudt ved bestemmelsesstedet, samt for fast

sættelse af, hvilken medlemsstat der er kompetent til at
foretage opkrævning heraf ;

indførelse af disse regler nødvendiggør fastsættelse af visse
gennemførelsesforanstaltninger, navnlig for så vidt angår
fastlæggelsen af fristen, inden for hvilken der skal føres
bevis for, at forsendelsen er gennemført forskriftsmæssigt,
eller det påvises, hvor overtrædelsen eller uregelmæssig
heden faktisk er begået ;
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1062/87 (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. Il 59/89 (4), indeholder
bl.a. gennemførelsesbestemmelser til proceduren for
fællesskabsforsendelse, og den bør derfor suppleres i over
ensstemmelse hermed ;

nævnte forordning (EØF) nr. 1062/87 indeholder desuden
bl.a. bestemmelser om gennemførelsesforanstaltninger for
ordningen med fritagelse for sikkerhedsstillelse i forbin
delse med interne fællesskabsforsendelser i henhold til

artikel 40a i forordning (EØF) nr. 222/77, og der fast
lægges navnlig en liste over varer, som frembyder en øget
risiko, og for hvilke fritagelsen for sikkerhedsstillelse ikke
gælder ;

erfaringerne viser, at visse af disse varer ikke frembyder
risici, der berettiger til, at de fortsat er opført på denne
liste ; listen bør derfor tilpasses i overensstemmelse
hermed ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Varebevæ
gelser —
(') EFT nr. L 38 af 9. 2. 1977, s. 1 .
(2) EFT nr. L 51 af 27. 2. 1990, s. 1 .
(3) EFT nr. L 107 af 22. 4. 1987, s. 1 .
(4) EFT nr. L 119 af 29. 4. 1989, s. 100.

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1062/87 foretages følgende
ændringer :
1 ) Efter artikel 11 indsættes som afsnit la samt artikel 11a
og 11b :
»AFSNIT la

BESTEMMELSER FOR FORSENDELSER, DER IKKE
FREMBYDES VED BESTEMMELSESTOLDSTEDET.

Artikel 11a
1.

Når en forsendelse ikke er blevet frembudt ved

bestemmelsestoldstedet, og stedet for overtrædelsen
eller uregelmæssigheden ikke kan fastslås, underretter
afgangstoldstedet den hovedforpligtede herom så
hurtigt som muligt og inden udløbet af den ellevte
måned efter datoen for registreringen af angivelsen til
fællesskabsforsendelse.

2. I den i stk. 1 omhandlede underretning anføres
især den frist, inden for hvilken der på en for de
kompetente myndigheder tilfredsstillende måde skal
føres bevis for, at forsendelsen er gennemført forskrifts
mæssigt, eller inden for hvilken det skal påvises, hvor
overtrædelsen eller uregelmæssigheden faktisk er
begået.
Denne frist fastsættes til tre måneder fra datoen for

den i stk. 1 omhandlede underretning. Hvis det
nævnte bevis ikke er ført inden udløbet af denne frist,

opkræver den kompetente medlemsstat told og andre
afgifter for de pågældende varer. I tilfælde, hvor denne
medlemsstat ikke er den medlemsstat hvor afgangs
toldstedet er beliggende, skal sidstnævnte straks infor
mere den kompetente medlemsstat.
Artikel 11b

Der kan på en for de kompetente myndigheder
tilfredsstillende måde føres bevis for, at forsendelsen er

gennemført forskriftmæssigt i henhold til artikel 36,
stk. 3, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 222/77 :
a) enten ved at der fremlægges et dokument attesteret
af toldmyndighederne, hvoraf det fremgår, at de
pågældende varer er blevet frembudt på bestemmel
sestoldstedet eller i tilfælde, hvor artikel 71 anven

des, er afleveret til den godkendte modtager. Doku
mentet skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til
at muliggøre en identifikation af varerne
b) eller ved at der fremlægges et tolddokument vedrø
rende overgang til frit forbrug, som er udstedt i et
tredjeland, eller en genpart eller en fotokopi heraf ;
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genparten eller fotokopien skal være bekræftet
enten af det organ, der bar påtegnet originalen, eller
af det berørte tredjelands myndigheder eller en af
medlemsstaternes myndigheder. Dokumentet skal
indeholde tilstrækkelige oplysninger til at mulig
gøre en identifikation af de pågældende varer.«
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artikel 40a, stk. 3, litra b), i forordning (EØF) nr.
222/77, er anført i listen i bilag XIII.«
3) Bilaget til denne forordning indsættes som bilag XIII.

2) Artikel 19b affattes således :
Artikel 2

»Artikel 19b

Varer, der frembyder øget risiko, og for hvilke frita
gelsen for sikkerhedsstillelse ikke gælder i henhold til

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1990 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

»BILAG XIII

LISTE OVER VARER, SOM FREMBYDER EN ØGET RISIKO, OG FOR HVILKE
FRITAGELSEN FOR SIKKERHEDSSTILLELSE IKKE GÆLDER

1

2

HS-position

Varebeskrivelse

ex 09.01

Kaffe, rå, også koffeinfri

ex 09.01

Kaffe, brændt, også koffeinfri

09.02

Te

ex 21.01

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe

ex 21.01

Ekstrakter, essenser og koncentrater af te

22.04

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol ; druemost, undtagen druemost
henhørende under pos. 20.09

22.05

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aroma
stoffer

ex 22.07

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol.
og derover

ex 22.08

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 %
vol.

ex 22.08

Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

ex 24.02

Cigaretter

ex 24.02

Cerutter og cigarillos

ex 24.02

Cigarer

ex 24.03

Røgtobak

ex 27.10

Olier udvundet af jordolie, lette eller middelsvære, og gasolier

33.03

Parfumer og toiletvand«
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