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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING ( EØF) Nr. 1262 / 84
af 10. april 1984

om indgåelse af den internationale konvention om harmonisering af kontrol af varer ved
grænserne

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

denne konvention medfører for de medlemsstater , der er

FÆLLESSKABER HAR —

kontraherende parter i denne;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab ,

Den internationale konvention om harmonisering af
kontrol af varer ved Grænserne bør derfor godkendes
på Fællesskabets vegne —

under henvisning til henstilling fra Kommissionen,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet O ),
Artikel 1

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (2 ), og

ud fra følgende betragtninger :
Ved Den internationale konvention om harmonisering
af kontrol af varer ved Grænserne, indgået i Genéve den
21 . oktober 1982 , indføres der bestemmelser, som vil

kunne lette de internationale varebevægelser , bidrage til
en gradvis fjernelse af handelshindringerne og fremme
udviklingen af den internationale handel , hvorved der
således virkeliggøres mål , som er i overensstemmelse
med Det europæiske økonomiske Fællesskabs handels
politik ;

Den internationale konvention om harmonisering af
kontrol af varer ved Grænserne godkendes herved på
Det europæiske økonomiske Fællesskabs vegne .

Fællesskabet anvender konventionen på kontrolforan
staltninger ved dets ydre grænser i overensstemmelse
med konventionens artikel 15 .

Teksten til konventionen er knyttet til denne forord
ning.

Artikel 2

konventionen gør det bl.a . muligt for Fællesskabet dels
at anvende sine egne regler for den kontrol , der udøves
ved dets indre grænser , dels med hensyn til spørgsmål ,
der henhører under dets beføjelser , på egne vegne at
udøve de rettigheder og opfylde de forpligtelser, som

0 ) EFT nr . C 46 af 20 . 2 . 1984 , s . 113 .
( 2 ) EFT nr . C 35 af 9 . 2 . 1984 , s . 3 .

Formanden for Rådet bemyndiges til på Fællesskabets
vegne at deponere ratifikationsinstrumentet i overens
stemmelse med konventionens artikel 16 , stk . 3 , litra
a )( 3 )-

(3 ) Datoen for konventionens ikrafttræden vil blive offent
liggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende på foran
ledning af Generalsekretariatet for Rådet .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Luxembourg, den 10 . april 1984 .
På Rådets vegne
C. CHEYSSON

Formand
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INTERNATIONAL KONVENTION OM HARMONISERING AF KONTROL AF
VARER VED GRÆNSERNE

PRÆAMBEL

DE KONTRAHERENDE PARTER ,

SOM ØNSKER at forbedre de internationale varebevægelser ,
SOM TAGER I BETRAGTNING , at det er nødvendigt at lette grænsepassagen for varer ,

SOM HAR KONSTATERET , at der foretages kontrolforanstaltninger ved grænserne af forskellige
kontrolmyndigheder ,
SOM ERKENDER, at de vilkår, under hvilke sådanne kontrolforanstaltninger gennemføres , i vidt
omfang kan harmoniseres, uden at det ændrer ved formålet med kontrollen eller kontrolforanstaltnin
gernes korrekte gennemførelse og effektivitet ,

SOM ER OVERBEVIST OM , at harmoniseringen af kontrollen ved grænserne er et vigtigt middel til
virkeliggørelsen af disse mål ,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

e) »fytosanitær kontrol«: kontrol med henblik på at
forhindre spredning og indførelse over nationale
grænser af skadegørere for planter og planteproduk
ter ;

Artikel 1

Definitioner
I denne konvention forstås ved :

a) »toldmyndigheder«: de myndigheder, som er an
svarlige for forvaltningen af toldlovgivningen samt
for opkrævning af told og afgifter ved indførsel og
udførsel , og som desuden er ansvarlige for anvendel
sen af andre love og "administrative forskrifter vedrø
rende bl.a. indførsel , transit og udførsel af varer ;

b) »toldkontrol«: foranstaltninger, der iværksættes for
at sikre overholdelsen af de love og administrative
forskrifter, for hvis anvendelse toldmyndighederne
er ansvarlige;

c) »lægelig sundhedskontrol«: kontrolforanstaltninger
med henblik på beskyttelse af menneskers liv og
sundhed , veterinær kontrol dog undtaget;

d) »veterinær kontrol«: sundhedsmæssig kontrol af dyr
og animalske produkter med henblik på at beskytte
menneskers og dyrs liv og sundhed samt kontrol af

genstande eller varer, som kan være smittebærere
for animalske sygdomme ;

f) »kontrol af overensstemmelse med tekniske standar
der«: kontrolforanstaltninger med henblik på at
sikre, at varer overholder de internationale eller
nationale minimumsstandarder, der er fastsat i de
pågældende love og administrative forskrifter;

g) »kvalitetskontrol«: enhver anden kontrolforanstalt
ning end de ovenfor nævnte med henblik på at sikre,
at varerne svarer til de internationale eller nationale

minimumskvalitetskrav , der er fastsat i de pågæl
dende love og administrative forskrifter;
h) »kontrolmyndigheder«: myndigheder, der er ansvar
lige for gennemførelsen af samtlige eller dele af de
ovenfor definerede kontrolforanstaltninger eller an
den form for kontrol , som regelmæssigt foretages
ved indførsel , udførsel eller transit af varer.

Artikel 2
Formål

Formålet med denne konvention er at lette de interna

tionale varebevægelser ved at mindske kravene vedrø
rende opfyldelse af formaliteter samt antallet og varig
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heden af kontrolforanstaltningerne, især gennem natio

opfylde målsætningerne for denne konvention samt om

nal og international samordning af kontrolprocedurerne

nødvendigt søge indgået nye multilaterale eller bilaterale

og disses anvendelse .

aftaler eller arrangementer .

Artikel 3

Artikel 7

Anvendelsesområde

Samarbejde mellem nabolande
1 . Denne konvention finder anvendelse på alle varer
ved indførsel , udførsel eller transit , når de befordres
over en eller flere sø-, luft- eller landegrænser.
2 . Denne konvention finder anvendelse på alle kon
trolmyndigheder hos de kontraherende parter .

Kontraherende parter med fælles landgrænse skal i
videst muligt omfang træffe foranstaltninger med hen
blik på at lette varers passage af den pågældende
grænse, og de skal især:
a ) søge at skabe mulighed for samordnet kontrol af
varer og dokumenter ved tilvejebringelse af fælles
faciliteter ;

KAPITEL II

b ) søge at samordne :
HARMONISERING AF PROCEDURER

Artikel 4

Samordning af kontrolforanstaltninger
De kontraherende parter forpligter sig til i det omfang,
det er muligt, at foretage en harmonisering af toldmyn
dighedernes og de øvrige kontrolmyndigheders funktio

— grænsestedernes åbningstider ,
— de ved de pågældende grænsesteder stationerede
kontrolmyndigheders funktioner,
— reglerne for, hvilke varekategorier , der kan med
tages til kontrol ved de pågældende grænseste
der , samt hvilke transportformer og internatio
nale toldtransitprocedurer , der kan anvendes
dér .

ner .

Artikel 8

Udveksling af oplysninger

Artikel 5

Myndighedernes midler
For at sikre , at kontrolmyndighederne fungerer tilfreds
stillende, skal de kontraherende parter sørge for, at
disse myndigheder , så vidt det er muligt og inden for
rammerne af den nationale lovgivning, råder over :
a ) kvalificeret personale i tilstrækkeligt omfang til at
dække trafikkens behov ;

b ) egnet udstyr og faciliteter til kontrolformål under
hensyntagen til transportformen , arten af de varer ,
der skal kontrolleres , samt trafikkens behov ;

c) officielle instrukser til tjenestemændene om at
handle i overensstemmelse med internationale afta

ler og arrangementer samt gældende nationale

De kontraherende parter skal efter anmodning og på de
i bilagene anførte betingelser meddele hinanden alle
oplysninger af nødvendighed for anvendelsen af denne
konvention .

Artikel 9
Dokumenter

1 . De kontraherende parter skal bestræbe sig på i deres
indbyrdes relationer og i deres relationer til kompetente
internationale organer at udbrede anvendelsen af doku
menter, der er i overensstemmelse med De forenede
Nationers rammeformular .

bestemmelser .

Artikel 6

2 . De kontraherende parter skal godtage dokumenter,
der er udfærdiget efter enhver hensigtsmæssig teknisk
metode, såfremt de opfylder de officielle bestemmelser
med hensyn til form , ægthed og attestering, samt at de
er læselige og forståelige .

Internationalt samarbejde

De kontraherende parter forpligter sig til at samarbejde
indbyrdes og etablere det nødvendige samarbejde med
kompetente internationale organer med henblik på at

3 . De kontraherende parter skal sikre , at de nødvendi
ge dokumenter udfærdiges og bekræftes i nøje overens
stemmelse med de herom gældende lovbestemmelser .
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2 . De kontraherende parter skal , hvor det er muligt,
og uden at det indvirker på effektiviteten af de pågæl
dende foranstaltninger, offentliggøre bestemmelserne
vedrørende sådanne foranstaltninger.

Artikel 10

Artikel 13

Varer i transit

1 . De kontraherende parter skal , hvor det er muligt ,
give varer i transit en enkel og hurtig behandling, især
varer, der forsendes i henhold til en international told

transitprocedure , ved at begrænse kontrollen til de
tilfælde , hvor den er begrundet i faktiske forhold eller
risici . Desuden skal de tage hensyn til forholdene i
indlandsstater. De skal bestræbe sig på at udvide
åbningstiderne ved og kompetencen hos de eksisterende

toldsteder, hvor der kan foretages toldbehandling af

Bilag

1 . Bilagene til denne konvention udgør en integrerende
del af konventionen .

2 . Nye bilag, der vedrører andre former for kontrol,
kan føjes til denne konvention i henhold til den i artikel
22 eller 24 fastsatte procedure.

varer , der befordres i henhold til en international told
transitprocedure .
Artikel 14

2 . De skal bestræbe sig på i videst muligt omfang at

Relationer til andre traktater

lette transitten af varer , der befordres i containere eller

andre lasteenheder , som yder tilstrækkelig sikkerhed .

KAPITEL IV

Med forbehold af artikel 6 , griber denne konvention
ikke ind i rettigheder og forpligtelser, der følger af
traktater , som de kontraherende parter i denne konven
tion har indgået , før de blev kontraherende parter i
denne konvention .

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel IS
Artikel 1 1

Den offentlige orden
1.

Bestemmelserne i denne konvention udelukker ikke

anvendelsen af forbud og restriktioner vedrørende ind
førsel , udførsel eller transit , som er begrundet i hensynet
til den offentlige orden , især den offentlige sikkerhed ,
den offentlige sædelighed , den offentlige sundhed ,
beskyttelse af miljøet eller den nationale kulturarv eller
beskyttelse af industriel , kommerciel og intellektuel
ejendomsret .

2 . De kontraherende parter skal dog bestræbe sig på ,
hvor det er muligt , og uden at det indvirker på effektivi
teten af kontrollen , at anvende bestemmelserne i denne

konvention , bl.a . de i artikel 6 til 9 nævnte , på de
kontrolforanstaltninger , der er Jcnyttet til anvendelsen
af de i stk . 1 nævnte forbud og restriktioner.

Artikel 12

Nødforanstaltninger
1 . Nødforanstaltninger , som de kontraherende parter
ser sig foranlediget til at indføre på grund af særlige
omstændigheder, skal stå i rimeligt forhold til de årsa
ger , som begrunder indførelsen af sådanne foranstalt
ninger, og skal suspenderes eller ophæves , når disse
årsager ikke længere foreligger .

Denne konvention udelukker ikke indførelse af større

lettelser , som to eller flere kontraherende parter måtte
ønske at give hinanden , og anfægter ikke den ret, som
de i artikel 16 nævnte regionale organisationer for
økonomisk integration , der er kontraherende parter,
har til at anvende deres egen lovgivning på kontrolfor
anstaltninger ved deres indre grænser , på betingelse af
at dette ikke på nogen måde indskrænker de lettelser,
der følger af denne konvention .

Artikel 16

Undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse
og tiltrædelse
1 . I denne konvention , som er deponeret hos De
forenede Nationers generalsekretær, kan deltage alle
stater og regionale organisationer for økonomisk inte
gration , hvis medlemmer er suveræne stater , og som har
beføjelse til at forhandle, indgå og anvende internatio
nale aftaler vedrørende de spørgsmål , der dækkes af
denne konvention .

2 . De i stk . 1 nævnte regionale organisationer for
økonomisk integration kan , for så vidt angår spørgs
mål , der henhører under deres beføjelser, på egne vegne
udøve de rettigheder og opfylde de forpligtelser , som
denne konvention i øvrigt medfører for deres medlems
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stater , som er kontraherende parter i konventionen . I så
tilfælde er de pågældende organisationers medlemsstater
ikke berettiget til individuelt at udøve sådanne rettighe
der, herunder retten til at stemme .
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Opsigelse

1 . Enhver kontraherende part kan opsige denne kon
vention ved at fremsende en notifikation herom til De

3 . De ovenfor nævnte stater og regionale organisatio
ner for økonomisk integration kan blive kontraherende
parter i denne konvention :
a ) ved at deponere et ratifikations-, accept- eller god
kendelsesdokument efter at have undertegnet det,

forenede Nationers generalsekretær .

2 . Opsigelsen træder i kraft seks måneder efter den
dato , på hvilken generalsekretæren har modtaget notifi
kationen om opsigelse .

eller

b ) ved at deponere et tiltrædelsesdokument.
Artikel 19

4 . Denne konvention står åben for undertegnelse for
de i stk. 1 nævnte stater og regionale organisationer for
økonomisk integration fra og med 1 . april 1983 til og
med 31 . marts 1984 på De forenede Nationers sæde i
Geneve .

Ophør

Såfremt antallet at stater, som er kontraherende parter,
efter konventionens ikrafttræden i et tidsrum på tolv på
hinanden følgende måneder er mindre end fem , ophører
konventionen efter udløbet af den pågældende tolv
måneders periode .

5 . Fra og med 1 . april 1983 står den desuden åben for
deres tiltrædelse .
Artikel 20

6 . Ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædel
sesdokumenterne deponeres hos De forenede Nationers
generalsekretær .

Artikel 17

Ikrafttræden

1.

Denne konvention træder i kraft tre måneder efter

den dato , på hvilken fem stater har deponeret deres
ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelses
dokumenter .

2 . Efter at fem stater har deponeret deres ratifika
tions-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesdoku
menter , træder konventionen i kraft for nye kontrahe
rende parter tre måneder efter den dato , på hvilken de
har deponeret deres ratifikations-, accept-, godkendel
ses- eller tiltrædelsesdokumenter .

3 . Ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller
tiltrædelsesdokument , der deponeres efter, at en ænd
ring i denne konvention er trådt i kraft, skal betragtes
som gældende for den således ændrede konvention .

Bilæggelse af tvister
1.

Enhver tvist mellem to eller flere kontraherende

parter om fortolkningen eller anvendelsen af denne
konvention skal så vidt muligt bilægges ved forhandling
mellem parterne eller ved en anden mindelig ordning.
2.

Enhver tvist mellem to eller flere kontraherende

parter om fortolkningen eller anvendelsen af denne
konvention , som ikke kan bilægges på den i stk . 1
anførte måde, forelægges efter anmodning fra en af
parterne for en voldgiftsret , der sammensættes således :
hver part i tvisten udpeger en voldgiftsmand , og disse
voldgiftsmænd udpeger en tredje voldgiftsmand som
formand . Hvis en af parterne senest tre måneder efter
modtagelsen af en sådan anmodning endnu ikke har
udpeget en voldgiftsmand , eller hvis voldgiftsmændene
endnu ikke har valgt formanden , kan enhver af parterne
anmode De forenede Nationers generalsekretær om at
udpege voldgiftsmanden eller formanden for voldgifts
retten .

3 . Den afgørelse , som den i henhold til bestemmelser
ne i stk. 2 oprettede voldgiftsret træffer , er endelig og
bindende for parterne i tvisten .

4 . Voldgiftsretten fastsætter selv sin forretningsorden .
4 . Et sådant dokument , der deponeres , efter at en
ændring er blevet godkendt i overensstemmelse med
den i artikel 22 fastsatte procedure , men før ændringen
er trådt i kraft, skal betragtes som gældende for konven
tionen , således som den foreligger ændret på den dato ,
på hvilken ændringen træder i kraft.

5 . Voldgiftsretten træffer sine afgørelser ved stemme
flerhed og på grundlag af de traktater , der består
mellem parterne i tvisten , samt på grundlag af alminde
lig international ret.
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6 . Enhver konflikt , som måtte opstå mellem parterne i
tvisten om fortolkningen og fuldbyrdelsen af kendelsen ,
kan af enhver af parterne forelægges til afgørelse for den
voldgiftsret, som afsagde kendelsen .
7 . Hver part i tvisten bærer omkostningerne til sin
egen voldgiftsmand og sine rettergangsfuldmægtige
under voldgiftsproceduren; omkostningerne til forman
den samt de øvrige omkostninger bæres ligeligt af
parterne i tvisten .
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De forenede Nationers generalsekretær er gjort indsigel
se mod den foreslåede ændring af en stat, som er
kontraherende part , eller af en regional organisation for
økonomisk integration, som selv er kontraherende part,
og som dermed handler i overensstemmelse med de i
artikel 16 , stk. 2 , fastsatte betingelser.
4 . Såfremt der gøres indsigelse mod den foreslåede
ændring i overensstemmelse med stk . 3 , anses ændrin
gen for ikke at være godkendt, og den har ingen
virkning.

Artikel 21

Forbehold

Artikel 23

1 . Enhver kontraherende part kan på det tidspunkt ,
den undertegner , ratificerer, accepterer , godkender eller
tiltræder denne konvention , erklære , at den ikke føler
sig bundet af artikel 20 , stk. 2—7 i denne konvention .
De andre kontraherende parter skal ikke være bundet af
nævnte stykker over for en kontraherende part, som har
taget et sådant forbehold .

Anmodninger, meddelelser og indsigelser
De forenede Nationers generalsekretær underretter alle
kontraherende parter og alle stater om enhver anmod
ning , meddelelse eller indsigelse, modtaget i henhold til
artikel 22 , samt på hvilken dato en ændring træder i
kraft .

2 . Enhver kontraherende part , som har taget forbe
hold i overensstemmelse med stk. 1 , kan når som helst

tilbagekalde et sådant forbehold ved at forsende en
notifikation herom til De forenede Nationers generalse
kretær .

3.

Bortset fra de i stk . 1 omhandlede forbehold kan

der ikke tages forbehold over for denne konvention .

Artikel 24

Revisionskonference

Når denne konvention har været i kraft i fem år, kan
enhver kontraherende part ved at afgive meddelelse
herom til De forenede Nationers generalsekretær anmo
de om , at der indkaldes en konference med det formål
at revidere konventionen, og angive hvilke forslag,
konferencen skal behandle . I så tilfælde :

Artikel 22

Procedure for ændring af denne konvention

1 . Denne konvention herunder dens bilag kan ændres
efter forslag fra en kontraherende part ved den i denne
artikel fastsatte procedure .
2 . Enhver foreslået ændring til denne konvention skal
behandles i en Forvaltningskomité, bestående af repræ
sentanter for samtlige kontraherende parter i overens
stemmelse med den i bilag 7 fastsatte forretningsorden .
Enhver sådan ændring , som er behandlet eller udarbej
det på Forvaltningskomiteens møde og vedtaget af den
ne , meddeles de kontraherende parter af De forenede
Nationers generalsekretær med henblik på god

i ) underretter De forenede Nationers generalsekretær
alle kontraherende parter om anmodningen og
opfordrer dem til inden tre måneder at fremkomme
med deres bemærkninger til disse forslag og med
sådanne øvrige forslag , som de måtte ønske behand
let af konferencen ;

ii) fremsender De forenede Nationers generalsekretær
desuden til alle kontraherende parter teksten til
eventuelle andre forslag, der er stillet, og indkalder
en revisionskonference , såfremt mindst en tredjedel
af de kontraherende parter senest seks måneder fra
datoen for den pågældende underretning meddeler
De forenede Nationers generalsekretær , at de billi
ger indkaldelsen af en sådan konference;

kendelse .

iii ) kan De forenede Nationers generalsekretær , dog
3 . Enhver foreslået ændring, som meddeles i overens
stemmelse med det foregående stykke , træder i kraft
over for samtlige kontraherende parter tre måneder
efter udløbet af en tolv måneders periode , begyndende
på tidspunktet for meddelelsen om den foreslåede ænd
ring, såfremt der i den pågældende periode ikke over for

såfremt han finder , at et revisionsforslag kan betrag
tes som et ændringsforslag i henhold til artikel 22 ,
stk . 1 , efter aftale med den kontraherende part, som
har stillet forslaget , iværksætte den i artikel 22
fastsatte ændringsprocedure i stedet for revisions
proceduren .

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Artikel 25

Notifikationer

Ud over de i artikel 23 og 24 omhandlede notifikationer
og meddelelser skal De forenede Nationers generalse
kretær underrette alle stater om følgende:

a ) undertegnelser, ratifikationer, accepter , godkendel
ser og tiltrædelser i henhold til artikel 16 ;
b) datoerne for denne konventions ikrafttræden i over
ensstemmelse med artikel 17 ;

c) opsigelser i henhold til artikel 18 ;
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d) denne konventions ophør i henhold til artikel 19 ;
e) forbehold i henhold til artikel 21 .

Artikel 26

Bekræftede autentiske genparter
Efter den 31 . marts 1984 fremsender De forenede

Nationers generalsekretær to bekræftede genparter til
hver af de kontraherende parter og til alle stater, som
ikke er kontraherende parter.

Udfærdiget i Genéve , den enogtyvende oktober nittenhundredeogtoogfirs i en enkelt
originaltekst, hvis engelske , franske, russiske og spanske tekster har samme gyldighed .

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede , der er behørigt bemyndiget hertil ,
undertegnet denne konvention .

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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BILAG 1

HARMONISERING AF TOLDKONTROL OG ANDRE FORMER FOR KONTROL

Artikel 1

Principper

1 . Da toldmyndighederne er til stede ved alle grænser , og da deres funktioner er af generel art , skal
andre former for kontrol så vidt muligt samordnes med toldkontrollen .
2 . I medfør af dette princip er det muligt i givet fald at gennemføre alle eller dele af disse
kontrolforanstaltninger andre steder end ved grænsen , under forudsætning af at de anvendte procedurer
bidrager til at lette de internationale varebevægelser .
Artikel 2

1 . Toldmyndighederne skal holdes nøje underrettet om krav , fastsat i love eller administrative
forskrifter , som kan medføre andre kontrolforanstaltninger end toldkontrol .
2 . Såfremt andre kontrolforanstaltninger findes nødvendige , skal toldmyndighederne drage omsorg
for , at de pågældende myndigheder underrettes herom , og skal samarbejde med dem .
Artikel 3

Tilrettelæggelse af kontrolforanstaltningerne
1 . Hvor flere kontrolforanstaltninger skal gennemføres samme sted , skal de kompetente myndigheder

træffe de fornødne forholdsregler til så vidt muligt at gennemføre de pågældende kontrolforanstaltnin
ger på én gang og hurtigst muligt. De skal bestræbe sig på at samordne deres krav vedrørende
dokumenter og oplysninger.

2. Især skal de kompetente myndigheder træffe de fornødne forholdsregler til , at det nødvendige
personale og de nødvendige faciliteter er til rådighed på det sted , hvor kontrolforanstaltningerne
gennemføres .
3 . Toldmyndighederne kan ved udtrykkelig overdragelse af de fornødne beføjelser fra de kompetente
myndigheders side på egne vegne gennemføre samtlige eller dele af de kontrolforanstaltninger, for hvilke
de pågældende myndigheder er ansvarlige . I så tilfælde sørger disse myndigheder for , at toldmyndighe
derne får de nødvendige midler i hænde hertil .
Artikel 4

Resultatet af kontrollen

1 . I alle spørgsmål , som omfattes af denne konvention , skal kontrolmyndighederne og toldmyndighe
derne hurtigst muligt udveksle alle relevante oplysninger for at sikre , at kontrolforanstaltningerne er
effektive .

2. På grundlag af resultaterne af den gennemførte kontrol træffer de kompetente myndigheder om
varernes videre behandling og underretter om nødvendigt de myndigheder , der skal udføre andre
kontrolforanstaltninger . På grundlag af denne afgørelse undergiver toldmyndighederne varerne den
foreskrevne toldprocedure.
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BILAG 2

LÆGELIG OG SUNDHEDSMÆSSIG KONTROL

Artikel 1

Principper

Lægelig og sundhedsmæssig kontrol skal , uanset hvor den gennemføres , være i overensstemmelse med
de i denne konvention , særlig i dens bilag 1 , fastsatte principper .
Artikel 2

Oplysninger

Hver kontraherende part skal sørge for, at oplysninger om følgende forhold er let tilgængelige for alle
interesserede :

— hvilke varer der skal undergives lægelig og sundhedsmæssig kontrol ,
— de steder hvor de pågældende varer kan frembydes til kontrol ,
— hvilke krav der er fastsat i love og administrative forskrifter vedrørende lægelig og sundhedsmæssig
kontrol samt almindelige regler for opfyldelsen af disse krav .
Artikel 3

Tilrettelæggelse af kontrolforanstaltningerne

1 . Kontrolmyndighederne skal sørge for, at der forefindes de fornødne faciliteter ved de grænsesteder,
hvor den lægelige og sundhedsmæssige kontrol gennemføres .
2 . Lægelig og sundhedsmæssig kontrol kan ligeledes gennemføres på steder inden for landets grænser,
såfremt det klart fremgår af de fremlagte attester , at varerne i betragtning af den anvendte transport
teknik ikke kan forringes eller forårsage smitte under transporten .
3 . De kontraherende parter skal inden for rammerne af gældende konventioner bestræbe sig på i videst
muligt omfang at indskrænke den fysiske kontrol af let fordærvelige varer under transport .

4 . Såfremt varer må oplægges , indtil resultaterne af den lægelige og sundhedsmæssige kontrol
foreligger, skal de kontraherende parters kompetente kontrolmyndigheder sørge for , at oplæggelsen
finder sted på en sådan måde , at varerne bevares , og at den indebærer færrest mulige toldformalite
ter .

Artikel 4

Varer i transit

De kontraherende parter skal inden for rammerne af gældende konventioner i videst muligt omfang
afstå fra lægelig og sundhedsmæssig kontrol af varer i transit , såfremt der ikke er grund til at befrygte
nogen smittefare .
Artikel S

Samarbejde

1 . De kontrolmyndigheder , der varetager den lægelige og sundhedsmæssige kontrol , skal samarbejde
med de tilsvarende myndigheder hos andre kontraherende parter med henblik på at fremskynde
grænsepassagen for letfordærvelige varer , som er undergivet lægelig og sundhedsmæssig kontrol , bl.a .
gennem udveksling af relevante oplysninger .
2 . Såfremt en forsendelse af letfordærvelige varer tilbageholdes ved den lægelige og sundhedsmæssige
kontrol , skal de kompetente myndigheder bestrsfebe sig på at underrette de tilsvarende myndigheder i
udførselslandet så hurtigt som muligt og angive årsagerne til tilbageholdelsen , samt hvilke foranstalt
ninger der er truffet vedrørende de pågældende varer .
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BILAG 3
VETERINÆR KONTROL

Artikel 1

Principper

Den veterinære kontrol skal , uanset hvor den gennemføres , være i overensstemmelse med de i denne
konvention , særlig i dens bilag 1 , fastsatte principper.

Artikel 2
Definitioner

Den i artikel 1 , litra d) i denne konvention definerede veterinære kontrol omfatter også kontrol af de
transportmidler , der anvendes ved transport af dyr og animalske produkter , samt af de vilkår ,
hvorunder sådan transport finder sted . Den kan desuden omfatte kontrolforanstaltninger , der vedrører
kvalitet standarder og overholdelse af forskellige bestemmelser , f.eks . med henblik på bevarelse af
truede dyrearter , idet sådanne kontrolforanstaltninger af effektivitetshensyn ofte kombineres med den
veterinære kontrol .

Artikel 3

Oplysninger

Hver kontraherende part skal sørge for, at oplysninger om følgende forhold er let tilgængelige for alle
interesserede :

— hvilke varer der skal undergives veterinær kontrol ,
— de steder hvor de pågældende varer kan frembydes til kontrol ,

— hvilke sygdomme der er omfattet af oplysningspligt,
— hvilke krav der er fastsat i love og administrative forskrifter vedrørende veterinær kontrol samt
almindelige regler for opfyldelsen af disse krav.

Artikel 4

Tilrettelæggelse af kontrolforanstaltningerne
1 . De kontraherende parter skal bestræbe sig på :
— hvor det er nødvendigt , og hvor det er muligt, at tilvejebringe de fornødne faciliteter til
gennemførelse af veterinær kontrol i overensstemmelse med trafikkens behov ,
— at lette varebevægelserne , især ved at samordne veterinærmyndighedernes samt toldmyndighedernes
arbejdstid og acceptere at gennemføre formaliteterne uden for normal arbejdstid , såfremt der på
forhånd er givet meddelelse om varernes ankomst.

2. Veterinær kontrol af animalske produkter kan ligeledes gennemføres på steder inden for landets
grænser , såfremt det kan påvises , og såfremt de anvendte transportmidler er af en sådan art , at
produkterne ikke kan forringes eller forårsage smitte under transporten .
3 . De kontraherende parter skal inden for rammerne af gældende konventioner bestræbe sig på i videst
muligt omfang at indskrænke den fysiske kontrol af letfordærvelige varer under transport.

4 . Såfremt varer må oplægges, indtil resultaterne af den veterinære kontrol foreligger, skal de
kontraherende parters kompetente kontrolmyndigheder sørge for, at oplæggelsen finder sted på en
sådan måde , at den nødvendiggør færrest mulige toldformaliteter og yder tilstrækkelig sikkerhed med
hensyn til varernes karantæne og bevarelse .
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Artikel S
Varer i transit

De kontraherende parter skal inden for rammerne af gældende konventioner i videst muligt omfang
afstå fra veterinær kontrol af animalske produkter i transit , såfremt der ikke er grund til at befrygte
smittefare .

Artikel 6

Samarbejde

1 . De kontrolmyndigheder , der varetager den veterinære kontrol , skal samarbejde med de tilsvarende
myndigheder hos andre kontraherende parter med henblik på at fremskynde grænsepassagen for varer ,
der er undergivet veterinær kontrol , bl.a . gennem udveksling af relevante oplysninger .
2 . Såfremt en forsendelse af letfordærvelige varer eller levende dyr tilbageholdes ved den veterinære
kontrol , skal de kompetente myndigheder bestræbe sig på at underrette de tilsvarende myndigheder i
udførselslandet så hurtigt som muligt og angive årsagerne til tilbageholdelsen , samt hvilke foranstalt
ninger der er truffet vedrørende de pågældende varer .
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BILAG 4

FYTOSANITÆR KONTROL

Artikel 1

Principper
Den fytosanitære kontrol skal , uanset , hvor den gennemføres , være i overensstemmelse med de i denne
konvention , særlig i dens bilag 1 , fastsatte principper .

Artikel 2

Definitioner

Den i artikel 1 , litra e), i denne konvention definerede fytosanitære kontrol omfatter også kontrol af de
transportmidler , der anvendes ved transport af planter og planteprodukter samt af de vilkår, hvorunder
sådan transport finder sted . Den kan desuden omfatte foranstaltninger, der tager sigte på bevarelse af
truede plantearter.

Artikel 3

Oplysninger

Hver kontraherende part skal sørge for , at oplysninger om følgende forhold er let tilgængelige for alle
interesserede :

— hvilke varer der er undergivet særlige fytosanitære bestemmelser,
— de steder hvor særlige planter og planteprodukter kan frembydes til kontrol ,

— fortegnelsen over hvilke skadegørere for planter og planteprodukter der er undergivet forbud og
restriktioner ,

— hvilke krav der er fastsat i love og administrative forskrifter vedrørende fytosanitær kontrol samt
almindelige regler for opfyldelsen af disse krav .

Artikel 4

Tilrettelæggelse af kontrolforanstaltninger
1 . De kontraherende parter skal bestræbe sig på :

— hvor dét er nødvendigt , og hvor det er muligt , at tilvejebringe de fornødne faciliteter til
gennemførelse af fytosanitær kontrol , opbevaringsfaciliteter samt faciliteter til insektudryddelse og
desinfektion i overensstemmelse med trafikkens behov ,

— at lette varebevægelserne, især ved at samordne de fytosanitære myndigheders samt toldmyndighe
dernes arbejdstid og acceptere at gennemføre kontrol af letfordærvelige varer uden for normal
arbejdstid , såfremt der på forhånd er givet meddelelse om varernes ankomst.
2 . Fytosanitær kontrol af planter og planteprodukter kan ligeledes gennemføres på steder inden for
landets grænser , såfremt det kan påvises , og såfremt de anvendte transportmidler er af en sådan art , at
varerne ikke kan give anledning til skadedyrsangreb under transporten .
3 . De kontraherende parter skal inden for rammerne af gældende konventioner bestræbe sig på i videst
muligt omfang at indskrænke den fysiske kontrol af letfordærvelige planter og planteprodukter under
transport .

4 . Såfremt varer må oplagres , indtil resultaterne af den fytosanitære kontrol foreligger , skal de
kontraherende parters kompetente kontrolmyndigheder sørge for , at oplæggelsen finder sted på en
sådan , måde , at den nødvendiggør færrest mulige toldformaliteter og yder tilstrækkelig sikkerhed med
hensyn til varernes karantæne og bevarelse .
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Artikel 5

Varer i transit

De kontraherende parter skal inden for rammerne af gældende konventioner i videst muligt omfang
afstå fra fytosanitær kontrol af varer i transit, medmindre sådanne foranstaltninger er nødvendige for
beskyttelsen af deres egne planter .
Artikel 6

Samarbejde

1 . De kontrolmyndigheder , der varetager den fytosanitære kontrol , skal samarbejde med de tilsvarende
myndigheder hos andre kontraherende parter med henblik på at fremskynde grænsepassagen for planter
og planteprodukter, der er undergivet fytosanitær kontrol , bl.a . gennem udveksling af relevante
oplysninger .
2 . Såfremt en forsendelse af planter eller planteprodukter tilbageholdes ved den fytosanitære kontrol ,
skal de kompetente myndigheder bestræbe sig på at underrette de tilsvarende myndigheder i udførsels
landet så hurtigt som muligt og angive årsagerne til tilbageholdelsen , samt hvilke foranstaltninger, der er
truffet vedrørende de pågældende varer .
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BILAG S

KONTROL AF OVERENSSTEMMELSE MED TEKNISKE STANDARDER

Artikel 1

Principper
Kontrol af overensstemmelse med tekniske standarder i forbindelse med varer, der er dækket af denne
konvention , skal , uanset hvor den gennemføres , være i overensstemmelse med de i denne konvention ,
særlig i dens bilag 1 , fastsatte principper .

Artikel 2

Oplysninger

Hver kontraherende part skal sørge for , at oplysninger om følgende forhold er let tilgængelige for alle
interesserede :

— hvilke standarder den pågældende kontraherende part kræver overholdt ,
— de steder , hvor de pågældende varer kan frembydes til kontrol ,
— hvilke krav der er fastsat i love og administrative forskrifter vedrørende kontrol af overensstemmelse
med tekniske standarder samt almindelige regler for opfyldelsen af disse krav .

Artikel 3

Harmonisering af standarder

I de tilfælde , hvor der ikke eksisterer internationale standarder, skal de kontraherende parter, som
anvender nationale standarder , bestræbe sig på at harmonisere disse gennem internationale aftaler.
Artikel 4

Tilrettelæggelse af kontrolforanstaltningerne

1 . De kontraherende parter skal bestræbe sig på :
— hvor det er nødvendigt , og hvor det er muligt , alt efter trafikkens behov at oprette kontrolstationer
med henblik på kontrol af overensstemmelse med tekniske standarder ,
— at lette varebevægelser , især ved at samordne de for kontrollen af overensstemmelse med tekniske
standarder ansvarlige kontrolmyndigheders samt toldmyndighedernes arbejdstid og acceptere at

gennemføre kontrol af letfordærvelige varer uden for normal arbejdstid, såfremt der på forhånd er
givet meddelelse om varernes ankomst .

2 . Kontrol af overensstemmelse med tekniske standarder kan ligeledes gennemføres på steder inden for
landets grænser , såfremt det kan påvises , og såfremt de anvendte transportmidler er af en sådan art , at
varerne , især letfordærvelige varer , ikke kan forringes under transporten .
3 . De kontraherende parter skal inden for rammerne af gældende konventioner bestræbe sig på i videst
muligt omfang at indskrænke den fysiske kontrol under transporten af letfordærvelige varer, der er
undergivet kontrol af overensstemmelse med tekniske standarder.
4 . De kontraherende parter skal tilrettelægge kontrollen af overensstemmelse med tekniske standarder
således , at de procedurer , der følges af de myndigheder, som er ansvarlige for disse kontrolforanstalt
ninger, hvor det er muligt, harmoniseres med de procedurer , der følges af andre myndigheder, som er
ansvarlige for andre kontrolforanstaltninger og eftersyn .
5 . Såfremt letfordærvelige varer må oplægges , indtil resultaterne af kontrollen af overensstemmelse
med tekniske standarder foreligger, skal de kontraherende parters kompetente kontrolmyndigheder
sørge for, at oplæggelsen af varerne eller parkeringen af transportmateriellet finder sted på en sådan
måde , at den nødvendiggør færrest mulige toldformaliteter og yder tilstrækkelig sikkerhed med hensyn
til varernes bevarelse .
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Artikel S
Varer i transit

Kontrol af overensstemmelse med tekniske standarder omfatter normalt ikke varer i direkte transit .

Artikel 6

Samarbejde

1 . De kontrolmyndigheder, der varetager kontrollen af overensstemmelse med tekniske standarder,
skal samarbejde med de tilsvarende myndigheder hos andre kontraherende parter med henblik på at
fremskynde grænsepassagen for letfordærvelige varer , der er undergivet kontrol af overensstemmelse
med tekniske standarder , bl.a . gennem udveksling af relevante oplysninger .
2 . Såfremt en forsendelse af letfordærvelige varer tilbageholdes ved kontrollen af overensstemmelse
med tekniske standarder , skal de kompetente myndigheder bestræbe sig på at underrette de tilsvarende
myndigheder i udførselslandet så hurtigt som muligt og angive årsagerne til tilbageholdelsen , samt
hvilke foranstaltninger der er truffet vedrørende de pågældende varer.
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BILAG 6

KVALITETSKONTROL

Artikel 1

Principper

Kvalitetskontrol af varer , der er omfattet af denne konvention , skal uanset hvor den gennemføres , være
i overensstemmelse med de i denne konvention , særlig i dens bilag 1 , fastsatte principper .
Artikel 2

Oplysninger

Hver kontraherende part skal sørge for , at oplysninger om følgende forhold er let tilgængelige for alle
interesserede :

— de steder, hvor de pågældende varer kan frembydes til kontrol ,
— hvilke krav der er fastsat i love og administrative forskrifter vedrørende kvalitetskontrol samt
almindelige regler for opfyldelsen af disse krav .
Artikel 3

Tilrettelæggelse af kontrolforanstaltninger

1 . De kontraherende parter skal bestræbe sig på:
— hvor det er nødvendigt, og hvor det er muligt, at oprette stationer med henblik på kvalitetskontrol i
overensstemmelse med trafikkens behov ,

— at lette varebevægelserne , især ved at samordne kvalitetskontrolmyndighedernes samt toldmyndig
hedernes arbejdstid og acceptere at gennemføre kontrol af letfordærvelige varer uden for normal
arbejdstid , såfremt der på forhånd er givet meddelelse om varernes ankomst.
2 . Kvalitetskontrollen kan gennemføres på steder inden for landets grænser , såfremt de anvendte
procedurer bidrager til at lette de internationale varebevægelser .

3 . De kontraherende parter skal inden for rammerne af gældende konventioner bestræbe sig på i videst
muligt omfang at indskrænke den fysiske kontrol af letfordærvelige varer, der er undergivet kvalitets
kontrol , og som er under transport.
4 . De kontraherende parter skal tilrettelægge kvalitetskontrollen således , at de procedurer , der følges
af de myndigheder , som er ansvarlige for denne kontrol , hvor det er muligt , harmoniseres med de
procedurer, der følges af andre myndigheder, som er ansvarlige for andre kontrolforanstaltninger og
eftersyn .
Artikel 4

Varer i transit

Kvalitetskontrol omfatter normalt ikke varer i direkte transit .

Artikel 5

Samarbejde

1 . De kontrolmyndigheder , der varetager kvalitetskontrollen , skal samarbejde med de tilsvarende
myndigheder hos andre kontraherende parter med henblik på at fremskynde grænsepassagen for
letfordærvelige varer , som er undergivet kvalitetskontrol , bl.a . gennem udveksling af relevante oplys
ninger .

2 . Såfremt en forsendelse af letfordærvelige varer tilbageholdes ved kvalitetskontrollen , skal de
kompetente myndigheder bestræbe sig på at underrette de tilsvarende myndigheder i udførselslandet så
hurtigt som muligt og angive årsagerne til tilbageholdelsen , samt hvilke foranstaltninger der er truffet
vedrørende de pågældende varer.
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BILAG 7

FORRETNINGSORDEN FOR DEN I ARTIKEL 22 I DENNE KONVENTION NÆVNTE FOR

VALTNINGSKOMITÉ

Artikel 1

Medlemmer

Medlemmerne af Forvaltningskomiteen er de kontraherende parter i denne konvention .

Artikel 2

Observatører

1 . Forvaltningskomiteen kan beslutte at indbyde de kompetente administrationsgrene i alle stater, som
ikke er kontraherende parter, eller repræsentanter for internationale organisationer, som ikke er
kontraherende parter , til at overvære komiteens møder som observatører , når spørgsmål af interesse for
de pågældende behandles .
2 . Med forbehold af artikel 1 , har de i stk . 1 nævnte internationale organisationer , som har
kompetence på de områder , der omhandles i bilagene til denne konvention , dog uden videre ret til at
deltage som observatører i Forvaltningskomiteens arbejde .

Artikel 3
Sekretariat

Komiteens sekretariatsopgaver varetages af sekretariatschefen for Den økonomiske Kommission for
Europa .

Artikel 4

Mødeindkaldelser

Sekretariatschefen for Den økonomiske Kommission for Europa indkalder komiteen :
i ) to år efter konventionens ikrafttræden ,

ii ) derefter på en dato , som fastsættes af komiteen , men mindst én gang hver femte år ,
iii ) efter anmodning fra de kompetente administrationsgrene i mindst fem stater , som er kontraherende
parter .

Artikel 5

Komiteen vælger på hvert møde en formand og en næstformand .

Artikel 6

Quorum

Komiteen er beslutningsdygtig, såfremt mindst en tredjedel af de stater , som er kontraherende parter , er
repræsenteret på mødet.
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Artikel 7

Beslutninger

i) Forslag forelægges til afstemning.
ii ) Hver stat, som er kontraherende part , og som er repræsenteret på mødet , har én stemme .

iii) I de tilfælde , hvor artikel 16 , stk. 2 , i konventionen finder anvendelse , har de regionale
organisationer for økonomisk integration, som er parter i konventionen, i tilfælde af afstemning kun
et antal stemmer , der svarer til det samlede antal stemmer , der er tildelt deres medlemsstater , som
også er parter i konventionen . I dette sidste tilfælde udøver disse medlemsstater ikke deres
stemmeret .

iv) Med forbehold af afsnit v ), vedtages forslag med simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer,
som har stemt på de i afsnit ii) og iii) fastsatte betingelser.

v) Ændringsforslag til denne konvention vedtages med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende
medlemmer , som har stemt på de i afsnit ii) og iii) fastsatte betingelser.
Artikel 8

Beretning

Komiteen godkender sin beretning inden mødets afslutning.
Artikel 9

Supplerende bestemmelser

I mangel af relevante bestemmelser i dette bilag finder forretningsordenen for Den økonomiske
Kommission for Europa anvendelse, medmindre komiteen træffer anden beslutning.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS OTTENDE DIREKTIV

af 10. april 1984

på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3 , litra g), om autorisation af personer, der skal
foretage lovpligtig revision af regnskaber
( 84 / 253 / EØF )

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 54 ,
stk . 3 , litra g),

nævnte direktiv suppleres af direktiv 83 / 349 / EØF ( )
om konsoliderede regnskaber;

der bør foretages en harmonisering af de kvalifikatio
ner , som personer, der bemyndiges til at foretage lov
pligtig revision af regnskaber, skal være i besiddelse af,
og det bør sikres , at vedkommende personer opfylder
visse vandels- og uafhængighedskrav ;

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg ( 3 ), og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til direktiv 78 / 660 / EØF (4 ) skal årsregnska
berne for visse former for selskaber revideres af en eller

flere personer , der er bemyndiget til at foretage denne
revision, og kun de i artikel 11 i nævnte direktiv
angivne selskaber kan undtages herfra ;

l 1 ) EFT nr . C 112 af 13 . 5 . 1978 , s . 6 og EFT nr . C 317 af

et højt niveau med hensyn til den nødvendige teoretiske
viden for at kunne foretage lovpligtig revision af regn
skaber og evnen til at anvende denne viden i praksis i
revisionsarbejdet må sikres ved en faglig kvalifikations
eksamen ;

medlemsstaterne bør have ret til at autorisere personer ,
der ikke opfylder alle de betingelser , der kræves med
hensyn til teoretisk uddannelse , men som kan godtgøre
langvarig faglig virksomhed , der giver en tilstrækkelig
erfaring på det finansielle, det juridiske og det regn
skabsmæssige område , og som har bestået den faglige
kvalifikationseksamen ;

medlemsstaterne bør ligeledes bemyndiges til at fast
sætte overgangsbestemmelser til fordel for professio
nelle erhvervsudøvere;

18 . 12 . 1975 , s . 6 .

( 2 ) EFT nr . C 140 af 5 . 6 . 1979 , s . 154 .
( 3 ) EFT nr. C 171 af 9 . 7 . 1979 , s . 30 .
( 4) EFT nr . L 222 af 14 . 8 . 1978 , s . 11 .

( 5 ) EFT nr . L 193 af 18 . 7 . 1983 , s . 1 .
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medlemsstaterne kan autorisere såvel fysiske personer
som revisionsselskaber, der kan være juridiske personer

a) lovpligtig revision af årsregnskaber for selskaber

eller andre former for selskaber eller sammenslutnin

ning og årsregnskab , for så vidt en sådan revision og
en sådan kontrol er påkrævet i henhold til fælles

ger ;

samt kontrol af overensstemmelse mellem årsberet

skabsretten ;

fysiske personer, der i et sådant revisionsselskabs navn
foretager lovpligtig revision af regnskaber , skal opfylde
de i dette direktiv fastsatte betingelser;
en medlemsstat kan meddele autorisation til personer,
der uden for den pågældende stats område har erhvervet
kvalifikationer , som er ligeværdige med dem , der er
foreskrevet i dette direktiv ;

det bør tillades , at en medlemsstat , der på tidspunktet
for vedtagelsen af dette direktiv anerkender kategorier
af fysiske personer , som opfylder de i dette direktiv
fastsatte betingelser, men hvis faglige kvalifikations
eksamen ligger på et lavere niveau end en afsluttende
universitetseksamen , fortsat, og indtil der sker yderlige
re samordning, på visse betingelser kan meddele disse
personer speciel autorisation til at foretage lovpligtig
revision af regnskabsdokumenter for selskaber og helhe
der af virksomheder , der er af begrænset størrelse, når
denne medlemsstat ikke har gjort brug af de i fælles
skabsdirektiverne fastsatte muligheder for undtagelse
for så vidt angår lovpligtig revision af årsregnskaber og
udarbejdelse af konsoliderede regnskaber;

b ) lovpligtig revision af konsoliderede regnskaber for
helheder af virksomheder samt kontrol af overens

stemmelse mellem den konsoliderede årsberetning
og det konsoliderede regnskab , for så vidt en sådan
revision og en sådan kontrol er påkrævet i henhold
til fællesskabsretten .

2 . De i stk . 1 omhandlede personer kan alt efter den
enkelte medlemsstats lovgivning være fysiske eller juri
diske personer eller andre former for selskaber eller
sammenslutninger (revisionsselskaber i henhold til dette
direktiv ).

AFDELING II

Bestemmelser om autorisation

Artikel 2

dette direktiv vedrører hverken etableringsfriheden eller
den fri udveksling af tjenesteydelser for så vidt angår
personer , der har til opgave at foretage lovpligtig revi
sion af regnskaber;

1 . Lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk. 1 , omhand
lede dokumenter kan kun foretages af autoriserede
personer. Medlemsstaternes myndigheder kan kun med

reglerne om anerkendelse af de til statsborgere i de
øvrige medlemsstater meddelte autorisationer til at fore
tage , sådan revision skal særligt fastlægges i direktiver
om adgang til og udøvelse af virksomhed inden for det
finansielle, det økonomiske og det regnskabsmæssige
område samt om fri udveksling af tjenesteydelser inden

a ) fysiske personer, der mindst opfylder de i artikel 3
til 19 fastsatte betingelser;

dele autorisation til :

b ) revisionsselskaber , der mindst opfylder følgende
betingelser:

for de nævnte områder —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

AFDELING I

Anvendelsesområde

Artikel 1

1 . De i dette direktiv foreskrevne samordningsforan
staltninger gælder for medlemsstaternes love og admini
strative bestemmelser vedrørende personer, der skal
foretage:

i ) fysiske personer, som i revisionsselskabets navn
foretager lovpligtig revision af de i artikel 1
omhandlede dokumenter, skal mindst opfylde de
i artikel 3 til 19 fastsatte betingelser; medlems
staterne kan bestemme, at disse fysiske personer
ligeledes skal være autoriserede ;

ii ) flertallet af de stemmeberettigede skal være fysi
ske personer til eller revisionsselskaber, der
mindst opfylder de i artikel 3 til 19 fastsatte
betingelser , dog med undtagelse af artikel 11 ,
stk. 1 , litra b ); medlemsstaterne kan bestemme,
at disse fysiske personer eller revisionsselskaber
ligeledes skal være autoriserede. Medlemsstater ,
der på tidspunktet for dette direktivs vedtagelse
ikke stiller krav om et sådant flertal kan dog
undlade at gøre kravet gældende på betingelse
af, at alle revisionsselskabets kapitalandele eller
aktier lyder på navn og ikke kan overdrages
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Denne eksamen skal , i det mindste delvis , være skrift
%•

kompetente myndigheds samtykke ;
iii) flertallet af medlemmerne i revisionselskabets

administrations- eller ledelsesorgan skal være
fysiske personer eller revisionsselskaber, der
mindst opfylder de i artikel 3 til 19 fastsatte
betingelser ; medlemsstaterne kan bestemme , at
disse fysiske personer eller revisionsselskaber
ligeledes skal være autoriserede. Såfremt dette
organ kun har to medlemmer, skal ét af disse
mindst opfylde nævnte betingelser.

Artikel 6

Den af eksamenen omfattede prøve i teoretisk viden skal
navnlig omfatte følgende fag:
a) — regnskabsrevision
— analyse og kritik af årsregnskaber

— regnskabsvæsen i almindelighed
— konsoliderede regnskaber
— driftsbogholderi og internt regnskab

1 . Med forbehold af artikel 14 , stk. 2 , skal autorisa
tion af et revisionsselskab tilbagekaldes , når en af de i
litra b ) anførte betingelser ikke længere er opfyldt.
Medlemsstaterne kan dog give selskabet en frist på højst
to år til at opfylde betingelserne i litra b ) nr . ii ) og iii).

— intern kontrol

— principper for opstilling af årsregnskaber og
konsoliderede regnskaber samt vurderingsmeto
der med hensyn til statusposter og resultatop
gørelse
— juridiske og faglige principper for lovpligtig revi
sion af regnskabsdokumenter og for de personer,

2 . Medlemsstaternes myndigheder kan med henblik på
bestemmelserne i dette direktiv være faglige sammenslut
ninger , såfremt disse i henhold til national lovgivning
har tilladelse til at meddele autorisationer som omhand
let i dette direktiv .

der udfører revisionen;

b) i det omfang, det er af betydning for revisionen :
— selskabsret

— konkursret og regler om tilsvarende bobehand
linger

Artikel 3

— skatteret

En medlemsstats myndigheder kan kun meddele autori
sation til personer , der fører en retskaffen vandel , og
som ikke udøver nogen form for virksomhed , der i
henhold til denne medlemsstats lovgivning er uforenelig
med den lovpligtige revision af de i artikel 1 , stk . 1 ,

— civilret og erhvervsret

— arbejdsret og lovgivning om social sikring

— informationssystemer og datamatik
— driftsøkonomi , nationaløkonomi og finansie

omhandlede dokumenter .

ring

— matematik og statistik

— fundamentale principper for virksomheders
økonomiske styring.

Artikel 4

En fysisk person kan først opnå autorisation til at
foretage lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk . 1 ,
omhandlede dokumenter efter at have nået et niveau ,
der giver adgang til en universitetsuddannelse , og deref
ter gennemgået et teoretisk undervisningsprogram og
fuldført en praktisk uddannelse samt bestået en af staten
afholdt eller anerkendt faglig kvalifikationseksamen på
niveau med afgangseksamen fra et universitet .

Artikel 7

1 . Uanset bestemmelserne i artikel 5 og 6 kan med
lemsstaterne bestemme, at personer med universitetsek
samen eller tilsvarende eksamen eller med eksamensbe
vis fra et universitet eller tilsvarende bevis vedrørende et

eller flere af de i artikel 6 nævnte fag fritages for at
aflægge prøve i teoretisk viden inden for de fag, hvori
de allerede har bestået en sådan eksamen , eller for
Artikel 5

Den i artikel 4 omhandlede faglige kvalifikationseksa
men skal sikre den nødvendige teoretiske viden om de
forhold , der er relevante for udøvelse af lovpligtig
revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumen
ter samt evne til at anvende denne viden i praksis i
revisionsarbejdet .

hvilke de har erhvervet sådanne eksamensbeviser .

2.

Uanset bestemmelserne i artikel 5 kan medlemssta

terne vedtage, at indehavere af eksamensbeviser fra et
universitet eller tilsvarende beviser vedrørende et eller

flere af de i artikel 6 nævnte fag fritages for at aflægge
en prøve til påvisning af deres evne til i praksis at
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fratrækkes det antal år , hvori der har været udøvet

faglig virksomhed , med mere end fire år .

nelse, som er fulgt op af en statsanerkendt eksamen eller
et statsanerkendt eksamensbevis .

2 . Varigheden af den faglige virksomhed og den prak
tiske uddannelse kan ikke være kortere end det program
for teoretisk undervisning og den praktiske uddannelse ,
der er foreskrevet i artikel 4 .

Artikel 8

1 . Med henblik på at udvikle evnen til i praksis at
anvende den teoretiske viden , hvori prøve udgør en del
af eksamen , skal der gennemføres en praktisk uddannel
se af mindst tre års varighed , som navnlig vedrører
revision af årsregnskaber , konsoliderede regnskaber
eller tilsvarende finansielle oversigter . Mindst to tredje
dele af denne praktiske uddannelse skal gennemføres
hos en person , der i henhold til medlemsstatens lovgiv
ning er autoriseret i overensstemmelse med dette direk
tiv; medlemsstaterne kan dog tillade, at den praktiske
uddannelse gennemføres hos en person , der i henhold til
en anden medlemsstats lovgivning er autoriseret i
overensstemmelse med dette direktiv .

2 . Medlemsstaterne sikrer sig , at hele den praktiske
uddannelse gennemføres hos personer , der frembyder
tilstrækkelige garantier med henblik på praktikantens
uddannelse .

•

Artikel 11

1 . Myndighederne i en medlemsstat kan meddele per
soner , som har opnået en del af eller samtlige deres
kvalifikationer i en anden stat, autorisation , når de

opfylder følgende to betingelser :
a ) deres kvalifikationer skal af de kompetente myndig
heder anses som ligeværdige med dem , der kræves i
henhold til lovgivningen i den pågældende medlems
stat i overensstemmelse med dette direktiv ;

b ) de skal have ført bevis for , at de er i besiddelse af de
juridiske kundskaber, der i den pågældende med
lemsstat kræves til udførelse af lovpligtig revision af
de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede dokumenter.
Myndighederne i den pågældende medlemsstat kan
dog undlade at stille krav om et sådant bevis ,
såfremt de skønner , at de juridiske kundskaber, der
er erhvervet i en anden medlemsstat, er tilstrække
lige .
2.

Bestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse .

Artikel 9

Medlemsstaterne kan til udførelse af den lovpligtige
revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumen
ter autorisere personer , der ikke opfylder de i artikel 4
nævnte betingelser , hvis de dokumenterer :

a) enten at de i femten år har udøvet faglig virksom
hed , der har gjort det muligt for dem at erhverve en
tilstrækkelig erfaring på det økonomiske, det juri
diske og det regnskabsmæssige område , og har
bestået den i artikel 4 nævnte faglige kvalifikations
eksamen;

b ) eller at de i syv år har udøbet faglig virksomhed på
de nævnte områder og derudover har gennemgået
den i artikel 8 omhandlede praktiske uddannelse og
har bestået den i artikel 4 nævnte faglige kvalifika
tionseksamen .

Artikel 12

1.

En medlemsstat kan anse som autoriserede i ove

rensstemmelse med dette direktiv sådanne professionelle
erhvervsudøvere , der ved en konkret forvaltningsakt fra
de kompetente myndigheder i denne medlemsstat er
blevet autoriseret inden iværksættelsen af de i artikel

30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser.

2 . Optagelse af en fysisk person i en faglig, statsaner
kendt sammenslutning kan anses som en autorisation
ved en konkret forvaltningsakt i henhold til stk. 1 ,
såfremt denne optagelse , i henhold til lovgivningen i den
pågældende stat, giver medlemmerne af vedkommende
sammenslutning ret til at foretage lovpligtig revision af
de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter.

Artikel 13
Artikel 10

Indtil iværksættelsen af de i artikel 30 , stk . 2 , omhand

1 . Medlemsstaterne kan trække perioderne med teore
tisk undervisning i de i artikel 6 nævnte fag fra de i
artikel 9 anførte år med faglig virksomhed , udner

forudsætning af, at undervisningsperioden er afsluttet
med en statsanerkendt eksamen . Undervisningsperioden
må ikke være kortere end ét år , og den kan ikke

lede bestemmelser kan en medlemsstat anse som autori
serede i overensstemmelse med dette direktiv sådanne

professionelle erhvervsudøvere , der vel ikke er autorise
ret ved en konkret forvaltningsakt fra de kompetente
myndigheder, men som i denne medlemsstat har samme
kvalifikationer som de personer , der er autoriseret ved
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Artikel 17

stk. 1 , omhandlede dokumenter i disse autoriserede
personers navn .

Artikel 3 finder anvendelse på artikel 15 og 16 .

Artikel 14

Artikel 18

En medlemsstat kan anse som autoriserede i over
ensstemmelse med dette direktiv sådanne revisionssel

1 . Indtil seks år efter iværksættelsen af de i artikel 30 ,
stk . 2 , omhandlede bestemmelser kan medlemsstaterne
anvende overgangsforanstaltninger over for de perso

1.

skaber , der ved en konkret forvaltningsakt fra de kom
petente myndigheder i denne medlemsstat er blevet
autoriseret inden iværksættelsen af de i artikel 30 , stk.
2 , omhandlede bestemmelser .

2 . De i artikel 2 , stk . 1 , litra b ), nr. ii ) og iii ), fastsatte
betingelser skal senest være opfyldt efter en frist, der
ikke må overstige 5 år fra datoen for iværksættelsen af

ner, der på tidspunktet for ovennævnte bestemmelsers
iværksættelse er under faglig eller praktisk uddannelse,
men som ikke ved afslutningen af deres uddannelse
opfylder betingelserne i dette direktiv , og som derfor
ikke vil kunne foretage lovpligtig revision af de i artikel
1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter, uanset at de er
uddannet hertil .

de i artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser.
2.

Bestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse .

3 . Fysiske personer, der indtil iværksættelsen af de i
artikel 30 , stk . 2 , omhandlede bestemmelser har foreta
get revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede

Artikel 19

dokumenter i et revisionsselskabs navn , kan efter denne

dato få meddelt autorisation til fortsat at foretage sådan
revision , selv om de ikke opfylder samtlige betingelser i
dette direktiv .

Artikel 15

De i artikel 15 og omhandlede professionelle er
hvervsudøvere og de i artikel 18 omhandlede personer
kan kun meddeles autorisation ved fravigelse af bestem
melserne i artikel 4 , såfremt de af de kompetente
myndigheder anses for egnede til at udføre lovpligtig
revision af de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede dokumen

ter og har tilsvarende kvalifikationer som de personer,
der autoriseres i medfør af artikel 4 .

Indtil 1 år efter iværksættelsen af de i artikel 30 , stk . 2 ,
omhandlede bestemmelser kan professionelle erhvervs
udøvere , der ikke er autoriseret ved en konkret forvalt

Artikel 20

ningsakt fra de kompetente myndigheder , men som i en
given medlemsstat er berettiget til at foretage lovpligtig
revision af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumen
ter , og som faktisk har gjort dette indtil den pågældende
dato , af vedkommende medlemsstat få meddelt autori
sation i overensstemmelse med dette direktiv .

En medlemsstat, der ikke gør brug af den i artikel 51 ,
stk . 2 i direktiv 78 / 660 / EØF åbnede mulighed , og hvor
flere kategorier af fysiske personer på tidspunktet for
vedtagelsen af nærværende direktiv kan foretage lov
pligtig revision i henhold til den nationale lovgivning af
de i artikel 1 , stk. 1 , litra a ), i nærværende direktiv

Artikel 16

Indtil 1 år efter iværksættelsen af de i artikel 30 , stk. 2 ,
omhandlede bestemmelser kan medlemsstaterne anven

de overgangsforanstaltninger for at fastlægge forholde
ne for sådanne professionelle erhvervsudøvere , der efter
denne dato skal bevare retten til at foretage revision af
årsregnskaber for visse former for selskaber, der ikke er
undergivet lovpligtig revision , når de pågældende som
følge af indførelsen af nye regler om lovpligtig revision
ville miste adgangen til at foretage sådan revision ,
såfremt der ikke for deres vedkommende træffes særlige
foranstaltninger.

omhandlede dokumenter , kan , indtil der sker yderligere
samordning med hensyn til lovpligtig revision af regn
skabsdokumenter , specielt autorisere fysiske personer,
der handler i eget navn , til at foretage lovpligtig revision
af de i artikel 1 , stk . 1 , litra a ), omhandlede dokumen
ter vedrørende et selskab , der ikke overskrider de nume
riske grænser for to af de tre kriterier, der er anført i
artikel 27 i direktiv 78 / 660 / EØF, når disse personer:

a ) opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 3
til 19 i nærværende direktiv ; i dette tilfælde kan

niveauet for den faglige kvalifikationseksamen dog
være lavere end anført i artikel 4 i nærværende

direktiv, og
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b) allerede har foretaget lovpligtig revision af det
pågældende selskabs regnskaber, da selskabet endnu
ikke havde overskredet d numeriske grænser for to
af de tre kriterier, der er anført i artikel 1 1 i direktiv
78 / 660 / EØF .
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Artikel 24

Medlemsstaterne foreskriver, at disse personer ikke kan
udføre en lovpligtig revision , såfremt de ikke er uaf
hængige ifølge lovgivningen i den medlemsstat, der
stiller krav om denne revision .

Hvis selskabet udgør en del af en helhed af konsolidere

de virksomheder , som overskrider grænserne for to af
de tre kriterier, der er anført i artikel 27 i direktiv

78 / 660 / EØF , kan de pågældende personer dog ikke
foretage lovpligtig revision af de dokumenter, der er
omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , litra a ), i nærværende
direktiv , fra dette selskab .
Artikel 21

Artikel 25

Artikel 23 og 24 gælder ligeledes for fysiske personer,
der opfylder de i artikel 3 til 19 fastsatte betingelser, og
som udfører lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk. 1 ,
omhandlede dokumenter i et revisionsselskabs navn .

En medlemsstat , der ikke gør brug af den i artikel 6 ,
stk. 1 , i direktiv 83 / 349 / EØF åbnede mulighed, og
hvor flere kategorier af fysiske personer på tidspunktet

for vedtagelsen af nærværende direktiv kan foretage
lovpligtig revision i henhold til den nationale lovgivning
af de i artikel 1 , stk. 1 , litra b ), omhandlede dokumen

ter, kan, indtil der sker yderligere samordning med
hensyn til lovpligtig revision af regnskabsdokumenter,
specielt autorisere en i medfør af artikel 20 i nærværen
de direktiv autoriseret person til at foretage lovpligtig
revision af de i artikel 1 , stk. 1 , litra b ), omhandlede
dokumenter , såfremt de af konsolideringen omfattede
virksomheder som helhed på grundlag af deres sidst
vedtagne årsregnskaber ikke på modervirksomhedens
balancetidspunkt overskrider de numeriske grænser for
to af de tre kriterier , der er anført i artikel 27 i direktiv
78 / 660 / EØF, under forudsætning af at vedkommende
person kan foretage lovpligtig revision af de dokumen
ter , der er omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , litra a ), i

nærværende direktiv , fra alle de af konsolideringen
omfattede virksomheder .

Artikel 26

Medlemsstaterne sikrer , at autoriserede personer kan
pålægges passende sanktioner, såfremt de ikke udfører
revisionen i overensstemmelse med artikel 23 , 24 og
25 .

Artikel 27

Medlemsstaterne sikrer, at i det mindste de aktionærer
og selskabsdeltagere i autoriserede revisionsselskaber

samt de medlemmer af selskabernes administrations-,
ledelses- eller tilsynsorgan , der ikke personligt i en
medlemsstat opfylder betingelserne i artikel 3 til 19 ,

ikke griber ind i udførelsen af en revision på en måde ,
som vil kunne indvirke på uafhængigheden hos den
fysiske person , der i tevisionsselskabets navn udfører
revision af de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede dokumen
ter .

Artikel 22

En medlemsstat , der gør brug af artikel 20 , kan tillade ,
at den i artikel 8 omhandlede praktiske uddannelse af
de pågældende personer kan gennemføres hos en per
son , der i henhold til medlemsstatens lovgivning er
autoriseret til at foretage den i artikel 20 omhandlede
lovpligtige revision .

AFDELING III

Faglig omhu og uafhængighed
Artikel 23

Medlemsstaterne foreskriver, at personer , der er autori
seret til at foretage lovpligtig revision af de i artikel 1 ,
stk. 1 , omhandlede dokumenter, skal udføre denne
revision samvittighedsfuldt.

AFDELING IV

Offentliggørelse

Artikel 28

1 . Medlemsstaterne sikrer, at navn og adresse på alle
fysiske personer og revisionsselskaber, som er autorise
ret til at udføre lovpligtig revision af de i artikel 1 , stk.
1 , omhandlede dokumenter , er offentligt tilgængelige .
2 . Endvidere skal følgende oplysninger for hvert auto
riseret revisionsselskab være offentligt tilgængelige :
a ) navn og adresse på de i artikel 2 , stk. 1 , litra b ),
nr. i), omhandlede fysiske personer ,
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b ) navn og adresse på aktionærer og selskabsdeltagere i
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Artikel 30

revisionsselskaber ,

c) navn og adresse på medlemmer af administrations
eller ledelsesorganet i revisionsselskabet .
3 . Når en fysisk person kan udføre lovpligtig revision
af de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede dokumenter på de i
artikel 20 , 21 og 22 fastsatte betingelser, finder stk. 1 i
nærværende artikel anvendelse . Det skal dog anføres , i
hvilke former for selskaber og helheder af virksomheder
en sådan revision kan foretages .

1 . Medlemsstaterne sætter inden den 1 . januar 1988
de nødvendige love og administrative bestemmelser i
kraft for at efterkomme dette direktiv . De underretter
straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne kan vedtage , at de i stk . 1
omhandlede bestemmelser først finder anvendelse fra

den 1 . januar 1990 .

3 . Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele
Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsfor
skrifter , som de udsteder på det område , der er omfattet
af dette direktiv .

AFDELING V

4 . Medlemsstaterne drager ligeledes omsorg for at
Afsluttende bestemmelser

sende Kommissionen listen over de eksamener, der
afholdes eller anderkendes i overensstemmelse med arti
kel 4 .

Artikel 29
Artikel 31

Det kontaktudvalg , der er nedsat i henhold til artikel 52
i direktiv 78 / 660 / EØF , har ligeledes til opgave :

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

a ) med forbehold af traktatens artikel 169 og 170 at
lette en harmoniseret gennemførelse af dette direktiv

Udfærdiget i Luxembourg , den 10 . april 1984 .

gennem regelmæssigt samråd , navnlig vedrørende
konkrete problemer i forbindelse med dets anven
delse ;

b ) om nødvendigt at rådgive Kommissionen for så vidt
angår tilføjelser til , eller ændringer i dette direktiv .

På Rådets vegne
C. CHEYSSON

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE

af 10. april 1984
om ændring af afgørelse 79 / 783 / EØF om fastlæggelse af et flerårigt program ( 1979—1983 )
på databehandlingsområdet
( 84 / 254 / EØF )

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af
Det europæiske økonomiske Fællesskab , særlig
artikel 235 ,

Titlen på afgørelse 79 / 783 / EØF affattes således :

under henvisning til forslag fra Kommissionen C 1 ),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet ( 2 )>

» Rådets afgørelse af 11 . september 1979 om fast
læggelse af et flerårigt program på databehandlings
området«.

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg ( 3 ), og
ud fra følgende betragtninger:

Med hensyn til den fællesskabsordning for støtte på
databehandlingsområdet, der gennemføres i henhold til
forordning ( EØF) nr . 1996 / 79 ( 4 ), er det maksimums
beløb , der er fastsat i artikel 2 i afgørelse 79 / 783 /

EØF ( 5 ) opbrugt for så vidt angår aktioner til fremme af
databehandling;
i forbindelse med vedtagelsen af afgørelse 79 / 783 / EØF
erklærede Rådet sig villig til på grundlag af program
mets resultater i løbet af de to første år at tage et nyt
program op til overvejelse ;

kvantiteten og kvaliteten af de projekter, hvortil der
ydes støtte , gør det berettiget at videreføre denne støtte
ordning for aktioner til fremme af databehandling i
henhold til forordning ( EØF ) nr . 1996 / 79 ;
det er nødvendigt at videreføre programmet for at
virkeliggøre visse af Fællesskabets mål inden for det
fælles marked ; traktaten indeholder ikke særlig hjemmel
hertil —

Artikel 2

Artikel 1 i afgørelse 79 / 783 / EØF affattes således :

»Artikel 1

Der fastlægges et flerårigt program på databehand
lingsområdet med følgende formål :

— generelle aktioner: standardisering , offentlige
indkøb , samarbejde mellem forskningscentre og
organisationer, der yder støtte til databehand
ling , undersøgelse af databehandlingsindustrien
og beskæftigelsen , dataenes fortrolighed og
sikkerhed samt juridisk beskyttelse af edb-pro
grammer ,

— støtteaktioner: foranstaltninger vedrørende pro
grammel og anvendelser samt sådanne områder,
som Rådet godkender på grundlag af de under
søgelser , der gennemføres inden for rammerne af
generelle aktioner og i medfør af Rådets reso
lution af 11 . september 1979 om en fælles
skabsaktion til fremme af den mikroelektroniske

teknologi ( 1 ).

(») EFT nr . C 193 af 28 . 7 . 1982 , s . 4 .
( 2 ) EFT nr . C 128 af 16 . 5 . 1983 , s . 101 .
( 3 ) EFT nr . C 346 af 31 . 12 . 1982 , s . 12 .
H EFT nr . L 231 af 13 . 9 . 1979 , s . 1 .
( s ) EFT nr . L 231 af 13 . 9 . 1979 , s . 23 .

Programmet er fastlagt i bilaget . Programmets løbetid er
fire år for de generelle aktioner og støtteaktionerne ; den
forlænges med to år fra den 15 . april 1984 for støtteak
tionerne .«.
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Artikel 3

Artikel 2 i afgørelse 79 / 783 / EØF affattes således:
»Artikel 2

De nødvendige beløb til programmets gennemførelse
anslås til 10 mio europæiske regningsenheder for så
vidt angår generelle aktioner og til 30 mio ECU for
så vidt angår støtteaktioner . Disse beløb opføres på
De europæiske Fællesskabers budget.«.
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Artikel 4

Bilaget til afgørelse 79 / 783 / EØF erstattes med bilaget
til nærværende afgørelse .
Udfærdiget i Luxembourg den 10 . april 1984 .
På Rådets vegne
C. CHEYSSON

Formand
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BILAG

FLERÅRIGT PROGRAM VEDRØRENDE EN FÆLLESSKABSPOLITIK PÅ DATA
MATIKOMRÅDET

1.

GENERELLE AKTIONER

1.1 .

STANDARDISERINGSPOLITIK

Målsætninger:

a ) Fastlæggelse af prioriterede sektorer efter en så omfattende høring som muligt af brugerne og
af industrien ;

b) fremme af forskning eller enhver anden aktion , som sigter mod udvikling af et fællesskabs
bidrag til de internationale normer og efter behov den på fællesskabsplan vedtagne
praksis ;
c) sikring af, at medlemsstaterne anvender de på fællesskabsplan vedtagne standarder , navnlig i
den offentlige sektor , og fremme af deres generelle anvendelse gennem samordnede aktioner
fra de på dette område kompetente nationale centres side ;

d) overvågning af udbredelsen af fællesskabsinformationer vedrørende standardisering;
e ) lettelse af Fællesskabets organisationers bidrag til international standardisering.

1.2 .

OFFENTLIGE INDKØB

Målsætninger

a ) Fastlæggelse af de mest effektive metoder for hurtig anvendelse inden for sektoren offentlige
indkøb af normer , der er indgået aftale om ;

b) undersøgelse af, hvilke foranstaltninger der vil være nødvendige inden for sektoren offentlige
indkøb med henblik på at hjælpe den europæiske industri med at forberede sig på den fulde
anvendelse af fællesskabsreglerne på dette område ;
c) koordinering af de nationale bestræbelser med henblik på generel systemvurdering og i
samarbejde med de nationale forskningscentre på databehandlingsområdet opstilling af
principper med henblik på fastlæggelse af vurderingskriterier ;

d) undersøgelse af muligheden for at opstille en række principper for vurdering af indkomne
tilbud ;

e) undersøgelse af muligheden for at opstille fælles principper for fastlæggelse af udbudsbetin
gelser ;

f) udveksling af tekniske erfaringer mellem de nationale tjenestegrene, der er ansvarlige for
offentlige indkøb, og fremme af disse udvekslinger ved en koordinering af arbejdet i de
nationale forskningscentre på databehandlingsområdet;
g) sammenligning af de fremskridt, der er gjort af den europæiske industri , med de aktioner,
der er iværksat af medlemsstaterne med hensyn til edb-indkøb; indsamling af de nødvendige
statistiske data; lette fastsættelse af lige betingelser for selskabers adgang til fællesskabets
markeder inden for rammerne af bestemmelserne i Rådets direktiv 77 / 62 / EØF ' af

21 . december 1976 om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb (');
h ) identificering af de emner , der vil kunne føre til udvikling af projekter der er af fælles
interesse for de offentlige købere .

(») EFT nr . L 13 af 15 . 1 . 1977 , s . 1 .
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GENERELLE ASPEKTER AF POLITIKKEN VEDRØRENDE DATABEHANDLING

1.3.1 . Samarbejde vedrørende forskning og udvikling

Målsætninger:

a) Indførelse af en procedure for samråd mellem forskningscentrene indbyrdes og med
Fællesskabet med henblik på at sikre en effektiv kontakt med Kommissionen inden for
rammerne af Fællesskabets politik på databehandlingsområdet ;
b ) udførelse eller forlængelse af sådanne undersøgelser vedrørende støtte til anvendelsen af
databehandling , som Rådet har truffet afgørelse om ( 1 );

c) Bidrag til undersøgelser vedrørende programmelportabilitet , som Rådet har truffet afgørelse
om ( 2 ), og til udvikling af disse med hensyn til udvælgelseskriterier og vurdering af visse
aspekter .
d ) Bistand fra sagkyndige ved undersøgelse af den tekniske dokumentation i forbindelse med
tildelingen af kontrakter på databehandlingsområdet.
e ) Drøftelse og eventuel fastlæggelse af forskningsaktioner inden for rammerne af Fællesskabets
politik på databehandlingsområdet med henblik på :
i ) at fremme samarbejde og udveksling af resultater mellem forskningshold , brugere og
sammenslutninger af brugere;
ii ) at forene ressourcerne ;

iii ) at finde løsninger på problemer at tværnational karakter ;
iv ) at overføre resultaterne til industrien ;

v ) at fremme standardiseringen .
Navnlig ved støtte til :

i ) forskeres mobilitet og til forskellige samarbejdsformer vedrørende forskning inden for
databehandling , og
ii ) samordning af medlemsstaternes forskning vedrørende teknologi med hensyn til data
net .

1.3.2 . Undersøgelser på mellemlang sigt af databehandlingsområdet

Målsætninger

a ) Fortsættelse på permanent basis af det arbejde , som førte til udarbejdelsen af den beretning
om udviklingen på databehandlingsområdet , som skulle forelægges i henhold til Rådets
resolution af 15 . juli 1974 om én fællesskabspolitik vedrørende databehandling.
b ) Udvidelse af referencebetingelserne for arbejdet med henblik på medtagelse af prognoser på
mellemlang og lang sigt. I forbindelse hermed gennemførelse af undersøgelser af markedet og
af prioritetsordenen for de mulige fællesaktioner på periinformatikområdet.
c) Oprettelse af de nødvendige forbindelser med de organisationer, som arbejder på lignende
områder, med henblik på at sammenholde de opnåede resultater og undgå overlapninger.

d) Årlig udarbejdelse af en sammenfattende rapport indeholdende en fortolkning af de
statistiske data og passende diagnoser .

e) Systematiske undersøgelser vedrørende de elektroniske komponenter med henblik på at
fastlægge , hvilke faktorer og nærmere aktionsregler, der skal gøres til genstand for
kommissionsforslag i henhold til Rådets resolution af 11 . september 1979 om en fælles
skabsaktion til fremme af den mikroelektroniske teknologi .

(M EFT nr . L 255 af 6 . 10 . 1977 , s . 25 .
( 2 ) EFT nr . L 255 af 6 . 10 . 1977 , s . 22 .
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1.3.3 . Databehandlingens virkninger på beskæftigelse og dens indvirkning på samfundet
Målsætninger

a ) Indførelse sammen med medlemsstaternes regeringer og arbejdsmarkedets parter af metoder ,
somer egnede til at sikre indsamling af informationer eller nødvendige udvekslinger af
synspunkter på området.

b) Medtagelse af beskæftigelsesproblemerne i undersøgelsen på mellemlang og lang sigt af
databehandlingsområdet , herunder regionale aspekter .
c) Andre aspekter af databehandlingens indvirkning på samfundet og især uddannelsesspørgs
mål .

1.3.4 . Dataenes fortrolighed og sikkerhed
Målsætninger
a ) Fortsættelse af undersøgelserne vedrørende dataenes fortrolighed og sikkerhed .
b ) Gennemgang af den gældende eller under udarbejdelse værende lovgivning i medlemsstaterne
og drøftelser af harmoniseringsmulighederne og de instrumenter, der eventuelt kan iværksæt
tes på fællesskabsplan .
c) Udvikling på fællesskabsplan af et samarbejde med ikke-medlemsstater med henblik på
udveksling af den indvundne viden og erfaring på dette område.

1.3.5 . Juridisk beskyttelse af edb-programmer
Målsætninger

a ) Høring af de berørte kredse på Kommissionens initiativ.
b) Udvikling af passende forbindelser mellem Kommissionen og de nationale eller internationale
organer , som beskæftiger sig med problemet.

2.

AKTIONER TIL FREMME AF DATAMATBEHANDLINGSOMRÅDET

2.1 .

MÅLSÆTNINGER OG GENERELLE KRITERIER

2.1.1 . Programmet tager sigte på at fremme projekter af fællesskabsinteresse, der opfylder følgende
målsætninger:
a) bidrag til politikken vedrørende programmelstandardisering og -portabilitet
b ) bedre udnyttelse af databehandling og skabelse af mere homogene markeder

c) rationalisering af de offentlige udgifter
d ) udvikling inden for Fællesskabet af en stærk og konkurrencedygtig databehandlingsindustri ,
bl.a. ved hjælp af et industrielt samarbejde, der kan sikre denne industri en større
markedsandel

e) anvendelser, som forbedrer den europæiske industris konkurrenceevne og dermed forøger
dennes andel af eksporten til ikke-medlemsstaters markeder .

2.1.2. Disse aktioner vedrører fremme af undersektoren programmel og anvendelser, med prioritering
af ADA-sproget og den teknologiske nyudvikling med hensyn til anvendelsen af fordelte
databaser i forbindelse med informationssystemerne med deltagelse fra flere lande .
2.1.3 . Fællesskabets støtteordning sikrer finansieringen af aktionerne. Da virksomhederne i princippet
selv skal varetage deres udviklingsaktioner , er foranstaltningerne udformet med særligt henblik
på at yde supplerende støtte til finansieringen af aktioner , i forbindelse med hvilke risikoen er for
stor til , at den private sektor kan påtage sig denne alene .
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For at sikre en så effektiv anvendelse som mulig af de offentlige midler i Fællesskabet og styrke
den europæiske industris konkurrenceevne skal de nationale programmer og foranstaltninger på
dette område samordnes på en sådan måde , at de nationale programmer og Fællesskabets
program bliver supplerende faktorer i en fælles indsats og derved medvirker til at skabe
afbalancerede konkurrenceforhold .

2.1.4 . Alle projekter skal opfylde følgende kriterier
a ) undersøgelserne og udviklingerne skal kunne gennemføres i løbet af fire år .
b ) projektet bør ikke afhænge af en forudgående harmonisering på det juridiske område eller på
andre områder .

c) projektets iværksættelse på fællesskabsplan bør føre til økonomiske eller tekniske fordele ,
som er større end dem , som kan opnås på nationalt plan . Uden støtte fra fællesskabets side
projektet ikke — eller kun vanskeligt — kunne gennemføres .
d ) projekter , der involverer industrielt samarbejde mellem forskellige medlemsstaters virksom
heder , vil blive foretrukket . Effektiviteten af den foreslåede samarbejdsmetode bliver således
en faktor , der tages hensyn til i vurderingen , idet målet er at fremme udviklingen af
økonomisk levedygtige industristrukturer , der er tilpasset europæiske forhold , samt at styrke
konkurrencedygtigheden .
e) projektforslag fra brugere skal fremsættes i fællesskab afbrugere fra mindst to medlems
stater .

f) alt programmet , der udvikles i forbindelse med disse projekter , skal være portabelt .

2.2 .

PROGRAMMEL OG ANVENDELSER

2.2.1 . Generelt programmel
Der kan ydes støtte til undersøgelser og projekter til udvikling af generelt programmel , der ud
over de generelle kriterier, der er anført under 2.1.4 ., opfylder en eller flere af følgende
målsætninger:

a ) anvendelse og udbredelse af standarder og normer

b ) forbedring af portabiliteten
c ) forbedring af konverteringsforholdene
d ) forøgelse af datasystemernes effektivitet

e) udvikling af teknikken vedrørende forvaltning af datanettene eller vedrørende decentraliseret
databehandling med henblik på en mere generel anvendelse af fællesskabsnormer og
standarder .

2.2.2 . Anvendelser

Der kan ydes støtte til ansøgninger , der ud over de i 2.1.4 . anførte generelle kriterier opfylder et
eller flere af følgende krav :
a ) anvendelsen har tværnational karakter ( f.eks . overvågning af miljøet , kontrol med luft-,
vand- og landtrafik , international transport , told);

b ) anvendelser , som takket være databehandling af oplysningerne letter virkeliggørelsen af
målsætninger for Det europæiske økonomiske Fællesskabs politik på specifikke områder
( f. eks .: fri bevægelighed for arbejdstagere og kapital , internationale kommunikationer ,
landbrugs- og regionalpolitik, energipolitik, miljøbeskyttelse, socialpolitik);
c ) anvendelser , som muliggør en betydelig besparelse i de offentlige udgifter , gennem en fælles
undersøgelse eller en fælles udvikling ( f.eks . af de sundhedsmæssige , medicinske eller
uddannelsesmæssige anvendelser , som vil kunne gennemføres i mere end én medlemsstat);
d ) anvendelser , som øger produktiviteten og konkurrencedygtigheden i økonomiske sektorer af
betydning gennem en effektiv anvendelse, under særlig hensyntagen til standardiseringsmål
sætningerne , edb-teknikker Computer Aided Design ( CAD ), systemer til proceskontrol ,
industriel kontrol og automatisering på administrativt plan i tilfælde af et fælles behov ,
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e) anvendelser, hvis gennemførelse på fællesskabsplan vil kunne få væsentlig indflydelse på
standarderne på fællesskabsplan og på den videre udvikling af decentraliseret databehand
ling , såsom datanet , datakommunikation osv .
2.3 .

PERIINFORMATIK OG MIKROELEKTRONISK TEKNOLOGI

På grundlag af udviklingen i programmet og de undersøgelser, der er gennemført som led i
punkt 1.3.2 ., kan Kommissionen dernæst forelægge Rådet forslag vedrørende støtte til disse
samt andre områder .

Der vil blive udarbejdet kriterier samt en mere præcis målsætning på baggrund af foretagne
undersøgelser og af samråd mellem medlemsstaterne i Det rådgivende udvalg for forvaltning og
koordinering af programmer på databehandlingsområdet. Disse samråd har til formål at sikre ,
at ethvert fremstød, der måtte vise sig påkrævet, kommer til at foregå i EF-regi .
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RÅDETS AFGØRELSE

af 10. april 1984

om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om ændring af det midlertidige arrangement i
form af aftalte regler mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken
Finland vedrørende samhandelen med ost

( 84 / 255 / EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af
Det europæiske
artikel 113 ,

økonomiske

Fællesskab ,

særlig

under henvisning til det midlertidige arrangement i form
af aftalte regler mellem Det europæiske økonomiske
Fællesskab og republikken Finland vedrørende sam
handelen med ost ,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen , og
ud fra følgende betragtninger:

Det har vist sig hensigtsmæssigt at ændre visse bestem
melser i arrangementet i form af aftalte regler for bedre
at tilpasse det til de faktiske behov på markedet;
Kommissionen har i så henseende indledt rådslagninger
med republikken Finland og er på et gensidigt grundlag
nået frem til en tilfredsstillende aftale med dette
land —

Aftalen i form af brevveksling om ændring af det
midlertidige arrangement i form af aftalte regler mellem
Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken
Finland vedrørende samhandelen med ost, godkendes
herved på Fællesskabets vegne .
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse .
Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den
person , der er beføjet til at undertegne aftalen med
bindende virkning for Fællesskabet .
Udfærdiget i Luxembourg, den 10 . april 1984 .
På Rådets vegne
C. CHEYSSON

Formand
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AFTALE

i form af brevveksling om ændring af det midlertidige arrangement i form af aftalte regler
mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Finland vedrørende samhan
delen med ost

Brev nr. 1

Bruxelles , den

Hr. ambassadør,

Jeg har den ære hermed at henvise til det midlertidige arrangement i form af aftalte regler
mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Finland vedrørende sam
handelen med ost , der blev undertegnet den 9 . december 1981 i Bruxelles , samt til den
brevveksling, der blev undertegnet den 12 . oktober 1983 i Bruxelles .

I. Under de rådslagninger, der har fundet sted i henhold til del II , nr . 5 , i nævnte
midlertidige arrangement , viste det sig hensigtsmæssigt at ændre visse bestemmelser i
arrangementet for bedre at tilpasse det til de faktiske behov på markedet . I denne forbindelse
er det for visse kategorier af oste nødvendigt at ændre :
— de mængder, der er omhandlet i arrangementets del II , nr. 2 , litra a ) og b ),
— de toldsatser ved indførsel i Finland , der er omhandlet i arrangementets del II , nr. 2 ,
litra b ).

II . Ved fælles aftale foretages der følgende ændringer i det midlertidige arrangement i form
af aftale regler mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Finland
vedrørende samhandelen med ost :

Del II , nr . 2 , affattes således :

» 2 . Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Finland indfører samtidig
med de i stk. 1 nævnte suspensioner og for samme periode følgende handelsord
ning:

I perioden fra den 1 . januar til den 31 . december 1984 kan de udvekslede mængder
og importafgifterne med hensyn til de nedenfor anførte oste ikke overstige følgende
størrelser :

a ) Ved indførsel til Fællesskabet

Oste henhørende under pos . 04.04 i den fælless toldtarif, der har oprindelse i og
er indført fra Finland , og som ledsages af et godkendt dokument:

Nr . L 126 / 36

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Mængder

12 . 5 . 84

Importafgifter

— Finlandia , med fedtindhold

i tørstoffet på mindst 45
vægtprocent , lagret i mindst
100 dage, i rektangulære
blokke , af nettovægt 30 kg
og derover , henhørende un
der pos . 04.04 E I b ) 2 i den
fælles toldtarif

6250 t , heraf dog
Emmental , Gruyére , Sbrinz
og Bergkåse , ikke revet eller
i pulverform , med fedtind
hold i tørstoffet på mindst
45 vægtprocent, lagret i
mindst 3 måneder , henhø
rende under pos . 04.04 A i

højst 2 900 t Finlan

18,13 ECU / 100 kg

dia

den fælles toldtarif:

i hele standardoste

— i stykker , vakuumpak
ket eller pakket under
anvendelse

af

inaktiv

gas , med skorpe på
mindst én side , af netto

vægt 1 kg og derover ,
men under 5 kg

1 600 t

18,13 ECU / 100 kg

550 1

36,27 ECU / 100 kg

100 t

55 ECU / 100 kg

Smelteost , ikke revet eller i

pulverform ,
fremstillet
udelukkende af ost af typer
ne Emmental , Gruyére og
Appenzell , eventuelt tilsat
grøn alpeost, i detailsalgs
pakninger og med fedtind
hold i tørstoffet på 56 vægt
procent og derunder, hen
hørende under pos . 04.04
D i den fælles toldtarif

Tilsit , lagret i mindst en
måned , henhørende under
pos . 04.04 E I b ) 2 i den
fælles toldtarif

Andre oste

0 t
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b ) Ved indførsel til Finland

Oste henhørende under pos . 04.04 i den finske toldtarif, der har oprindelse i og
er indført fra Fællesskabet, og som ledsages af et godkendt kvalitets- og
oprindelsesdokument:
Importafgifter

04.04.150 Ost, ostemasse

2 / 3 af afgiften

200 Smelteost

300 Valleost

1 / 3 af afgiften ?
2 / 3 af afgiften

400 Ost med skimmel
dannelse i ostemas

1 / 6 af afgiften

Mængder

1000 t

uden

sen

med hensyn til oste
type og mængde

hele afgiften
hele afgiften

901 Emmental
902 Edam

restriktioner

909 Andre oste

— »lagret

hvidt

V 6 af afgiften

skimmelost« i 1 )
— i andre tilfælde

*/ 3 af afgiften

0 ) Ved lagret hvidskimmelost forstås ost , der er behandlet eller modnet med biologiske
stoffer som f. eks . skimmel , gær eller andre organismer , der fører til dannelse af en synlig
skorpe på ostens overflade .
Fedtindholdet i tørstoffet er på ikke under 50 vægtprocent .

Vandinholdet i den fedtfri ostemasse er på ikke under 65 vægtprocent.
Af oste, der opfylder denne definition , kan nævnes følgende:
Bibress

Coulommiers

Münster

Brie

Epoisse

Pont-l'Evêque

Camembert
Cambré
Carré de l'Est
Chaource

Herve

Limbourg

Reblochon
Saint-Marcellin

Livarot

Taleggio

Maroilles

Eksempler på oste , der sælges under varemærke :
Boursault

Caprice des Dieux

Ducs ( Suprême des )
Explorateur .«

III . Alle de øvrige bestemmelser i arrangementet forbliver uændret.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt de over for mig vil bekræfte , at De er indforstået
med indholdet af denne skrivelse .«

Modtag, hr

forsikringen om min mest udmærkede højagtelse .
På vegne af
Rådet for De europæiske Fællesskaber
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Brev nr. 2

Bruxelles , den

Hr .

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres
skrivelse af dags dato med følgende ordlyd :
»Jeg har den ære hermed at henvise til det midlertidige arrangement i form af aftalte
regler mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Finland vedrøren
de samhandelen med ost, der blev undertegnet den 9 . december 1981 i Bruxelles , samt til
den brevveksling, der blev undertegnet den 12 . oktober 1983 i Bruxelles .
I. Under de rådslagninger, der har fundet sted i henhold til del II , nr. 5 , i nævnte
midlertidige arrangement, viste det sig hensigtsmæssigt at ændre visse bestemmelser i
arrangementet for bedre at tilpasse det til de faktiske behov på markedet . I denne
forbindelse er det for visse kategorier af oste nødvendigt at ændre:
— de mængder, der er omhandlet i arrangementets del II , nr. 2 , litra a ) og b ),
— de toldsatser ved indførsel i Finland , der er omhandlet i arrangementets del II , nr. 2 ,
litra b ).

II . Ved fælles aftale foretages der følgende ændringer i det midlertidige arrangement i
form af aftalte regler mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken
Finland vedrørende samhandelen med ost :

Del II , nr. 2 , affattes således:

» 2 . Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Finland indfører samtidig
med de i stk . 1 nævnte suspensioner og for samme periode følgende handelsord
ning:

I perioden fra den 1 . januar til den 31 . december 1984 kan de udvekslede
mængder og importafgifterne med hensyn til de nedenfor anførte oste ikke
overstige følgende størrelser:
a ) Ved indførsel til Fællesskabet

Oste henhørende under pos . 04.04 i den fælles toldtarif, der har oprindelse i
og er indført fra Finland , og som ledsages af et godkendt dokument:

Mængder

— Finlandia , med fedtind

hold i tørstoffet på
mindst 45 vægtprocent,
lagret i mindst 100
dage , i rektangulære

Importafgifter
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blokke, af nettovægt 30

kg og derover , henhø
rende under pos . 04.04
E I b ) 2 i den fælles
toldtarif

— Emmental ,

Gruyére ,

Sbrinz og Bergkåse , ikke
revet eller i pulverform ,

6250 t, heraf dog
højst 2 900 t Finlan

18,13 ECU / 100 kg

dia

med fedtindhold i tør

stoffet på mindst 45
vægtprocent , lagret i
mindst 3 måneder, hen
hørende under pos .
04.04 A i den fælles
toldtarif:

— i hele standardoste

— i stykker, vakuum
pakket eller pakket
under anvendelse af

inaktiv gas , med
skorpe på mindst én
side, af nettovægt 1
kg og derover, men
under 5 kg

1 600 t

18,13 ECU / 100 kg

550 t

36,27 ECU / 100 kg

100 t

55 ECU / 100 kg

— Smelteost , ikke revet el
ler i pulverform , frem
stillet udelukkende af ost

af typerne Emmental ,
Gruyére og Appenzell ,
eventuelt tilsat grøn al
peost , i detailsalgspak
ninger og med fedtind
hold i tørstoffet på 56
vægtprocent og derun
der, henhørende under
pos . 04.04 D i den fæl
les toldtarif

— Tilsit, lagret i mindst en
måned, henhørende un

der pos . 04.04 E I b ) 2 i
den fælles toldtarif

— Andre oste

0 t
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b ) Ved indførsel til Finland

Oste henhørende under pos . 04.04 i den finske toldtarif, der har oprindelse i
og er indført fra Fællesskabet , og som ledsages af et godkendt kvalitets- og
oprindelsesdokument:
Importafgifter

04.04.150 Ost, ostemasse

Mængder

300 Valleost

2 / i af afgiften
1 / 3 af afgiften
2 / 3 af afgiften

400 Ost med skimmeldan
nelse i ostemassen

1 / 6 af afgiften -

uden restrik
tioner med

hele afgiften
hele afgiften

hensyn til

200 Smelteost

901

1000 t

Emmental

902 Edam

ostetype og

mængde

909 Andre oste

— »lagret hvidt skim

1 / 6 af afgiften

melost« i 1 )
— i andre tilfælde

1 / 3 af afgiften

(') Ved lagret hvidskimmelost forstås ost , der er behandlet eller modnet med biologiske
stoffer som f. eks. skimmel , gær eller andre organismer, der fører til dannelse af en
synlig skorpe på ostens overflade .
Fedtindholdet i tørstoffet er på ikke under 50 vægtprocent.
Vandindholdet i den fedtfri ostemasse er på ikke under 65 vægtprocent.
Af oste , der opfylder denne definition , kan nævnes følgende:
Bibress

Coulommiers

Münster

Brie

Epoisse

Pont-l'Evêque

Camembert
Cambré
Carré de l'Est
Chaource

Herve

Reblochon
Saint-Marcellin

Limbourg
Livarot
Maroilles

Taleggio

Eksempler på oste , der sælges under varemærke:
Boursault

Caprice des Dieux

Ducs ( Suprême des )
Explorateur .

III . Alle de øvrige bestemmelser i arrangementet forbliver uændret .

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt de over for mig vil bekræfte, at De er indforstået
med indholdet af denne skrivelse .«

Modtag , hr

forsikringen om min mest udmærkede højagtelse .
For regeringen
for republikken Finland

