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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3414/90
af 20 . november 1990

om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsva
rer, med oprindelse på De Kanariske Øer (1991)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

— 28 663 tons for agurker (undtagen drueagurker) og
asier, henhørende under KN-kode 0707 00 1 1 og
0707 00 19

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 2 og 4 i protokol nr. 2, som

— 1 300 tons for bønner (Phaseolus-arter), henhørende
under KN-kode 0708 20 10 og 0708 20 90
— 3 819 tons for auberginer, henhørende under

er knyttet dertil,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1391 /87

— 16 605 tons for sød peber, henhørende under

af 18. maj 1 987 om visse tilpasninger af ordningen for De
Kanariske Øer ('), særlig artikel 2, 5 og 10,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

— 100 tons friske druer til spisebrug, henhørende under
KN-kode ex 0806 10 15 i perioden 1 . januar til 31 .

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 2 og 4 i protokol nr. 2, som er

knyttet til tiltrædelsesakten, og artikel 2 og 5 i forordning
(EØF) nr. 1391 /87 kan visse varer, henhørende under
kapitel 6, 7, 8 og 24 i Den Kombinerede Nomenklatur og
med oprindelse på De Kanariske Øer, indføres i Fælles
skabets toldområde til nedsatte toldsatser inden for

rammerne af årlige fællesskabstoldkontingenter ; med
hensyn til forarbejdede tobaksvarer gælder denne toldpræ
ference (toldfritagelse) kun for varer, for hvilke der har
fundet indførsler sted i de seneste fem år, og for mæng

der, som er beregnet på grundlag af artikel 2 i
ovennævnte protokol ; kontingentmængderne udgør :
— 4 700 tons for visse af blomsterdyrkningens produkter,
henhørende under kapitel 6 i Den Kombinerede
Nomenklatur

— 87 500 000 stk. for roser, nelliker, orkidéer, gladiolus
og krysantemum, friske, henhørende under KN-kode
0603 10 11 til 0603 10 25 og 0603 10 51 til 0603 10 65
— 597 tons for andre blomster, friske, henhørende under

KN-kode 0603 10 29 og 0603 10 69
— 6 642 tons for nye kartofler, henhørende under
KN-kode 0701 90 51 og 0701 90 59, i perioden 1 .
januar til 30. juni
— 173 000 tons for tomater, henhørende under KN-kode
0702 00 10 og 0702 00 90

— 8 000 tons for spiseløg, bortset fra skalotteløg og hvid
løg, henhørende under KN-kode 0703 10 11 og
0703 10 19

(') EFT nr. L 133 af 22. 5. 1987, s. 5.

KN-kode 0709 30 00
KN-kode 0706 60 10

marts

— 317 673 tusind enheder for cigarer, cerutter og cigaril
los, henhørende under KN-kode 2402 10 00 og forar
bejdet på De kanariske Øer, og
— 17 524 000 tusind enheder for cigaretter, henhørende
under KN-kode 2402 20 00, forarbejdet på De Kana
riske Øer ;

for 1991 beregnes de toldsatser, som anvendes inden for
rammerne af disse toldkontingenter, undtagen dem, der
fastsættes for forarbejdede tobaksvarer, i henhold til betin
gelserne i artikel 75 i tiltrædelsesakten ; når de pågæl
dende varer indføres i den del af Spanien, der er omfattet
af Fællesskabets toldområde, er dog fritaget for told ; når
nævnte varer indføres i Portugal, skal de anvendte kontin
genttoldsatser beregnes på grundlag af bestemmelserne
herom i tiltrædelsesakten ; når de nævnte varer overgår til
fri omsætning inden for den øvrige del af Fællesskabets
toldområde, nedsættes tolden gradvis i samme tempo og
på samme betingelser som dem, der er fastsat i artikel 75 i
tiltrædelsesakten, og forudsat, for så vidt angår tomater,
agurker, auberginer og friske druer til spisebrug, at refe
rencepriserne overholdes ; for at kunne indføres under
toldkontingenterne skal de pågældende varer opfylde en
række betingelser med hensyn til mærkning og etikette
ring, der skal tjene som bevis for deres oprindelse ;
der bør navnlig skabes sikkerhed for lige og kontinuerlig
adgang for alle Fællesskabets importører til nævnte
kontingenter samt anvendelse uden afbrydelse af de for
kontingenterne fastsatte satser ved enhver indførsel af de
pågældende varer i samtlige medlemsstater, indtil kontin
genterne er opbrugt ; der bør træffes de nødvendige foran
staltninger til at sikre en effektiv fællesskabsforvaltning af
disse toldkontingenter, idet medlemsstaterne skal kunne
trække de fornødne mængder på kontingenterne,
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

form for forvaltning kræver et snævert samarbejde mellem
medlemsstaterne og Kommissionen ;
Artikel 1

da Kongeriget Belgien, Kongeriget Nederlandene og Stor
hertugdømmet Luxembourg er forenet i og repræsenteres
af Den Økonomiske Union Benelux, kan enhver disposi
tion vedrørende forvaltningen af kontingenterne træffes af

er anført for hver enkelt vare :

et af dens medlemmer —

Løbe

1 . a) Toldsatserne ved indførsel i Fællesskabet af neden
nævnte varer med oprindelse på De Kanariske Øer
suspenderes i de perioder til de niveauer og inden
for rammerne af de fællesskabstoldkontingenter, der

KN-kode

Varebeskrivelse

Penode

Kontingent
mængde

Toldsats
%

2

(3)

(4)

(S)

(6)

nummer

O
09.0429

0601 10 90

Andre løg, rod- og stængelknolde, rod
stokke og jordstængler, ikke i vækst
eller i blomst :

0602 10 90

— Andre stiklinger uden rod samt po
dekviste

0

Rosenplanter, også podede :
0602 40 1 1

— Rosenplanter, ikke podede : •
— — Med rodhalsdiameter 10 mm og

0602 40 19

— — I andre tilfælde

derunder

3,2
3,2

— Andre varer :
0602 99 45

— — — — — — — Stiklinger med
rod og ungplan

0602 99 49

—

1.1 . til 31 . 12. 1991

4 700 tons

3,2

ter

— — — — Andre varer

3,2

— — — — — Andre frilandsplanter :
0602 99 51

— — — — — — Stauder

3,2

0602 99 59

— — — — — — Andre varer

3,2

0602 99 70

— — — — Stueplanter :
— — — — — Stiklinger med rod og
ungplanter, undtagen

0602 99 99

— — — — — — Andre varer

kaktusser :

09.0431

0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603
0603

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

11
13
15
21
25
51
53
55
61
65

3,2

Roser, nelliker, orkideer, gladiolus og kry

87 500 000
stk.

santemum, friske

i perioden 1 . janu
ar til 31 . maj : 4,2
i perioden 1 . juni

1.1 . til 31 . 12. 1991

til 31 . oktober : 6

i perioden 1 . no
vember til 31 . de

cember : 4,2
09.0433

0603 10 29
0603 10 69

Andre varer

09.0413

0701 90 51
0701 90 59

Nye kartofler

597 tons

6 642 tons
1.1 . til 30 . 6.1991

i perioden 1 . januar
til 15. maj : 3,7

i perioden 16. maj
til 30. juni : 5,2

Løbe

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Kontingent
mængde

Toldsats
%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1 . til 31 . 12. 1991

173 000 tons

nummer

0)
09.0417
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0702 00 10

Tomater, friske eller kølede

— i perioden 1 . januar
til 28. februar : 0,2

0702 00 90

ECU/100 kg net
to o
— i perioden 1 . marts
til 14. maj : 2,2
min. 0,4 ECU/100

kg netto
— i perioden 15. maj
til 31 . oktober : 3,6
min. 0,7 ECU/ 100

kg netto
— i perioden 1 . no
vember til 31 . de

cember : 2,2
min. 0,4 ECU/ 100

kg netto
09.0425

0703 10 11
0703 10 19

Spiseløg,
hvidløg

bortset

fra

skalotteløg

og

09.0419

0707 00 11
0707 00 19

Agurker (undtagen drueagurker) og asier

1.1 . til 31 . 12. 1991

8 000 tons

1.1 . til 31 . 12. 1991

28 663 tons

5,4

— i perioden 1 . januar
til 1 5. maj : 3,2

— i perioden 16. maj
til 31 . oktober : 4

— i perioden 1 . no
vember til 31 . de

cember : 3,2
09.0423

0708 20 IC
0708 20 9C

— Bønner (Phaseolus-arter) :

1 . 1 . til 31 . 12. 1991

1 300 tons

— — I perioden 1 . oktober til 30. juni
— — I perioden 1 . juli til 30. september

— i perioden 1 . januar
til 30. juni : 5,9
min. 0,9 ECU/100

kg netto
— i perioden 1 . juli til
30 . september : 7,7
min . 0,9 ECU/ 100

kg netto
— i perioden 1 . okto
ber til 31 . decem

ber : 5,9
min . 0,9 ECU/ 100

kg netto
09.0421

0709 30 00

Auberginer

1.1 . til 31 . 12. 1991

3 819 tons

3,2

09.0427

0709 60 10

— — Sød peber

1 . 1 . til 31 . 12. 1991

1 6 605 tons

2,8

09.0435

ex 0806 10 15

09.0403

2402 10 00

09.0401

2402 20 00

Friske druer til spisebrug (')

1.1 . til 31 . 3 . 1991

Cigarer, cerutter og cigarillos, forarbejdet
på De Kanariske Øer

1 . 1 . til 31 . 12. 1991

Cigaretter, forarbejdet på De Kanariske

1 . 1 . til 31 . 12. 1991

Øer

(') TARIC-koder : 0806 10 15*40
0806 10 15*50

(J) Denne særlige told opkræves kun, når dens værdi overstiger 2 % ad valorem.

100 tons

0

317 673
tusind enheder

fri

17 524 000

fri

tusind enheder
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b) Inden for rammerne af disse toldkontingenter er va
rer fritaget for told, når de indføres i den del af Spa
nien, der er omfattet af Fællesskabets toldområde,
og de er ikke underkastet reglerne om overholdelse
af referenceprisen.
c) Inden for rammerne af disse toldkontingenter an
vender Portugal toldsatser, som er beregnet i hen
hold til de relevante forskrifter i tiltrædelsesakten

og forordninger i forbindelse hermed.

behandling for en vare, der er omfattet af denne forord
ning, og såfremt denne angivelse antages af toldmyndig
hederne, trækker den pågældende medlemsstat ved med
delelse til Kommissionen en mængde svarende til dens
behov.

Anmodningerne om sådanne træk med oplysning om an
tagelsesdatoen for nævnte angivelser skal straks fremsen
des til Kommissionen .

2. Ved indførsel af tomater, friske eller kølede, agurker
(undtagen drueagurker) og asier samt auberginer i Fælles
skabet med undtagelse af den del af Spanien, der udgør
en del af Fællesskabets toldområde, skal referenceprisord
ningen overholdes. Artikel 152, stk. 2, litra c) og d), i til

Sådanne træk tillades af Kommissionen afhængigt af da
toen for toldmyndighedernes antagelse af angivelserne til
fri omsætning i den pågældende medlemsstat i det om
fang, den disponible restmængde giver mulighed herfor.

trædelsesakten finder anvendelse for disse varer.

Hvis en medlemsstat ikke udnytter de trukne mængder,
tilbagefører den snarest muligt disse til kontingentmæng

3.

Varer, som er omfattet af denne forordning, kan kun

gives kontingentbehandling, hvis de ved frembydelsen for
de myndigheder, der varetager formaliteterne med
henblik på varernes overgang til fri omsætning inden for
Fællesskabets toldområde, og med forbehold af de øvrige
bestemmelser vedrørende kvalitetsnormer, præsenteres i
emballager, der klart synligt og let læseligt er forsynet
med angivelsen »De Kanariske Øer« eller denne betegnel
se på et af Fællesskabets andre officielle sprog.

Under alle omstændigheder identificeres levende planter
og blomsterdyrkningens produkter med oprindelse på De
Kanariske Øer på grundlag af de dokumenter, som im
portøren skal fremvise for ovennævnte myndigheder.

den .

Hvis de mængder, der anmodes om, overstiger den dispo
nible restmængde, finder tildelingen sted i forhold til de
enkelte anmodninger. Medlemsstaterne underrettes af
Kommissionen om de foretagne træk.
Artikel 4

Hver medlemsstat sikrer importørerne af de pågældende
varer lige og kontinuerlig adgang til kontingenterne i det
omfang den dertil svarende resterende kontingentmængde
giver mulighed herfor.

Artikel 2
Artikel 5

De i artikel 1 nævnte toldkontingenter forvaltes af Kom
missionen, der kan træffe enhver administrativ foranstalt

ning med henblik på at sikre en effektiv forvaltning heraf.

Medlemsstaterne og Kommissionen indgår et snævert
samarbejde for at sikre, at denne forordning overholdes.

Artikel 3
Artikel 6

Såfremt en importør i en medlemsstat indgiver en angi
velse til fri omsætning med anmodning om præference

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 1990.

På Rådets vegne
C. VIZZINI

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3415/90
af 27 . november 1990

om fastsættelse for produktionsåret 1990/91 af den repræsentative markedspris

og tærskelprisen for olivenolie samt de procentdele af forbrugerstøtten, der skal
tilbageholdes ifølge artikel 11, stk. 5 og 6, i forordning tir. 136/66/EØF
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af
22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2902/89 (2), særlig artikel 4, stk. 4, andet afsnit,
og artikel 11 , stk. 6,

olivenolieproduktionsar anvendes dels til finansiering af
anerkendte brancheorganisationer som omhandlet i
artikel 3 i nævnte artikel og dels til finansiering af foran
staltninger til fremme af olivenolieforbruget i Fællesska
bet ; nævnte procentdele bør derfor fastsættes for produk
tionsåret 1990/91 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

Den repræsentative markedspris skal fastsættes ifølge
kriterierne i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 136/66/EØF ;
tærskelprisen bør fastsættes således, at salgsprisen for det
indførte produkt ved et grænsetoldsted, der fastlægges i
overensstemmelse med artikel 9 i forordning nr. 136/66/
EØF, er på samme niveau som den repræsentative
markedspris, idet der tages hensyn til virkningen af de i
artikel 11 , stk. 6, i nævnte forordning omhandlede foran
staltninger ;
anvendelsen af disse kriterier fører til fastsættelse af den

repræsentative markedspris og tærskelprisen på de
niveauer, der er anført i artikel 1 i nærværende forord
ning :

i henhold til artikel 11 , stk. 5 og 6, i forordning nr. 136/
66/EØF skal en vis procentdel af forbrugerstøtten i hvert

For produktionsåret 1990/91 fastsættes den repræsentative
markedspris og tærskelprisen for olivenolie således :
— repræsentativ markedspris : 190,61 ECU/ 100 kg
— tærskelpris : 189,43 ECU/100 kg.
Artikel 2

1 . For produktionsåret 1990/91 fastsættes den i artikel
11 , stk. 5, i forordning nr. 136/66/EØF omhandlede
procentdel af forbrugerstøtten til 1,4 % .
2. For produktionsåret 1990/91 fastsættes den
procentdel af forbrugerstøtten, der skal anvendes til de i
artikel 11 , stk. 6, i forordning nr: 136/66/EØF omhand
lede foranstaltninger, til 4 % .
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.
På Rådets vegne
V. SACCOMANDI

Formand

(') EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
P) EFT nr. L 280 af 29. 9. 1989, s. 2.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3416/90
af 27 . november 1990

om indførelse af fællesskabsstøtte til forbrug af olivenolie i Spanien og Portugal
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 89, stk. 1 , og artikel 234, stk.

tilnærmelsen af interventionsprisen i Spanien og Portugal
til det fælles niveau vil være afsluttet fra produktionsåret

1994/95 ; følgelig bør det fælles niveau for støtten
anvendes i de pågældende to medlemsstater fra samme
dato, således at den pris, som forbrugeren skal betale, er
den samme i hele Fællesskabet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

2.

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
Fællesskabsstøtten til forbrug af olivenolie indføres i
ud fra følgende betragtninger :

Ifølge tiltrædelsesaktens artikel 95, stk. 1 , og artikel 293,
stk. 1 , indføres der fællesskabsstøtte til forbrug af oliveno
lie, i det følgende benævnt »støtte«, i Spanien og Portugal
fra den 1 . januar 1991 i et tempo, der skal fastsættes, og i
det omfang, det er nødvendigt for ved udgangen af
gyldighedsperioden for overgangsforanstaltningerne at nå
det fælles niveau ; det bør følgelig fastsættes, hvilken stør
relse støtten for Spanien og for Portugal skal have fra den
1 . januar 1991 , og i hvilket tempo dette støttebeløb skal
tilnærmes det fælles støtteniveau ; det kan dog blive
nødvendigt at anvende overgangsforanstaltninger i en
begrænset periode for at undgå alvorlige forstyrrelser på
markedet for olivenolie i de to medlemsstater, og idet der
tages hensyn til de overgangsforanstaltninger, der er
truffet i sektoren for solsikkefrø ;

for at undgå et fald i forbruget af olivenolie i Spanien og
Portugal efter udløbet af »stand-still«-perioden bør der
indføres støtte i disse to medlemsstater på et niveau, som
giver mulighed for gradvis at ændre prisforholdet mellem
olivenolie og konkurrerende olier ;

ifølge artikel 4 i Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22.
september 1966 om den fælles markedsordning for fedt
stoffer ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2902/
89 (2), kan den repræsentative markedspris på visse betin
gelser ændres i løbet af produktionsåret, hvilket medfører,

Spanien og Portugal fra den 1 . januar 1991 , dog med
forbehold af de overgangsforanstaltninger, der måtte blive
truffet i henhold til artikel 90 og 257 i tiltrædelsesakten.

Støttebeløbet er på 43 ECU/100 kg i Spanien og 48
ECU/ 100 kg i Portugal. Med forbehold af de overgangs
foranstaltninger, der er nævnt i første afsnit, gælder disse
beløb for perioden 1 . januar til 31 . oktober 1991 .

Artikel 2

1 . I begyndelsen af produktionsårene 1991 /92, 1992/93
og 1993/94 tilnærmes beløbet for den støtte, der er
gældende i Spanien og i Portugal, til det fælles støttebeløb
for det pågældende produktionsår successivt med en fjer
dedel, en tredjedel og halvdelen af forskellen mellem
hvert af disse beløb og det fælles støttebeløb.

2. Det fælles støtteniveau gælder i fuldt omfang i
Spanien og Portugal fra produktionsåret 1994/95.

Artikel 3

Hvis den repræsentative markedspris ændres i løbet af
produktionsåret, tilpasses de i Spanien og Portugal
gældende beløb for støtten efter fremgangsmåden i artikel
38 i forordning nr. 136/66/EØF for at tage hensyn til
ændringen af nævnte pris.

at støtten ændres ; i så fald bør det støttebeløb, der er

gældende i Spanien og i Portugal, tilpasses for at tage
hensyn til prisændringen ;
(') EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
O EFT nr. L 280 af 29. 9. 1989, s. 2.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

29 . 11 . 90

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Rådets vegne
V. SACCOMANDI

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3417/90
af 28 . november 1990

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte

FÆLLESSKABER HAR —

korrektionsfaktor

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 340/
90 (2), særlig artikel 1 3, stk. 5,

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 27.
november 1990 ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

efficienterne ;

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

brugspolitik ^), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2205/90 (4), særlig artikel 3,

ning (EØF) nr. 1801 /90, på de tilbudspriser og de dagsno

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

ovennævnte justeringsfaktor anvendes på alle elementer
til beregning af importafgifterne, herunder ækvivalensko

teringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —

og

ud fra følgende betragtninger :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, mel af hvede og rug og grove gryn og fine gryn af
hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
1801 /90 (*) og de senere forordninger, der ændrer denne ;

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , litra a), b) og c), i

forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fastsættes
for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 %, anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers

som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. november 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . november 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

(')
(2)
3)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
134
164
201

af
af
af
af

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.

1975,
1990,
1985,
1990,

s.
s.
s.
s.

1.
1.
1.
9.

n EFT nr. L 167 af 30. 6. 1990, s. 8 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 28. november 1990 om fastsættelse af importafgifterne
for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

Afgift
KN-kode

Portugal
0709 90 60
0712 90 19

1001 10 10

1001 10*90
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00

1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

1008 10 00
100820 00
1008 30 00

1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00

110210 00
1103 11 10
1103 1190

28,53
28,53
22,76
22,76
29,00
29,00
53,97
45,30
45,30
36,94
36,94
28,53
28.53
45,30
45,30
45,30
45,30

O
45,30
53,48
89,24
48.54
57,03

Tredjelande

143,64 (2) (3)
143,64 00
196,78 00
196,78 O O
168,20
168,20

155,14 0
148,84
148,84
144,87
144.87

143,64 00
143.64 O 0
146,33 (4)
61,00

131,38 (4)
72,30 O
O
72,30
248,50
230.88

317,34
267.65

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de franske oversøiske
departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS-staterne eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med
1,81 ECU pr. ton.
(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne eller OLT opkræves importafgiften ved indførsel i Fælles
skabet i henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
(*) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fællesska
bet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
O Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 (EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10) og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2622/71 (EFT nr. L 271 af 10. 12. 1971 , s. 22).
O Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3418/90
af 28 . november 1990

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

korrektionsfaktor

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 340/
90 (2), særlig artikel 1 5, stk. 6,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser er de
27. november 1990 ;

kurser,

der

noteres

fra

den

de nuværende cif-priser, herunder cif-priserne ved
terminskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de for
tiden gældende importafgifter skal forhøjes, i overens
stemmelse med bilaget til denne forordning —

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

brugspolitiks rammer (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2205/90 (4), særlig artikel 3,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

Artikel 1

og

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 1 802/90 (*) og de senere forordninger, der
ændrer denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 %, anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers

1 . De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede præmier, hvormed de forudfastsatte import
afgifter for korn og malt kommende fra Portugal skal
forhøjes, fastsættes til nul.
2. De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede præmier, hvormed de forudfastsatte import
afgifter for korn og malt kommende fra tredjelande skal
forhøjes, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. november 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . november 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
134
164
201
167

af
af
af
af
af

1 . 11 .
28 . 5.
24. 6.
31 . 7.
30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

s.
s.
s.
s.
s.

1.
1.
1.
9.
11
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BILAG

til Kommissionens forordning af 28. november 1990 om fastsættelse af de præmier,
hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU / ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term.

3. term .

11

12

1

2

0709 90 60

0

o

o

o

0712 90 19

0

o

o

o

1001 10 10

0

o

o

o

1001 10 90

0

o

o

o

1001 90 91

0

o

o

21,87

1001 90 99

0

o

o

21,87

1002 00 00

0

o

o

0

1003 00 10

0

o

o

0

1003 00 90

0

o

o

o

1004 00 10

0

o

o

o

1004 00 90

0

o

o

o

100510 90

0

o

o

o

1005 90 00

o

o

o

o

1007 00 90

o

o

o

o

1008 10 00

o

o

o

o

1008 20 00

o

o

o

o

1008 30 00

o

o

o

o

1008 90 90

o

o

o

o

1101 00 00

o

o

o

30,62

KN-kode

B. Malt

(ECU / ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term.

4. term .

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

0,00

0,00

38,93

38,93

1107 10 19

0

0,00

0,00

29,09

29,09

1107 10 91

O

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3419/90
af 26. november 1990

om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87
om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fælles*
skabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3094/86
af 7. oktober 1986 om fastlæggelse af tekniske foranstalt
ninger til bevarelse af fiskeressourcerne ('), senest ændret

knyttet som bilag til ovennævnte forordning ; de nationale
myndigheder har givet alle fornødne oplysninger til
underbygning af anmodningen i henhold til artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 55/87 ; det fremgår af oplysningerne,
at de er i overensstemmelse med ovennævnte bestem

melse, og derfor bør det pågældende fartøj udskiftes på
listen —

ved forordning (EØF) nr. 4056/89 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 55/87 af 30. december 1987 om listen over fartøjer
med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fælles
skabets kystområder har tilladelse til at anvende
bomtrawl (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2986/90 (4), særlig artikel 3, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87 ændres i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning.

ud fra følgende betragtning :

De tyske myndigheder har anmodet om, at et fartøj, der
ikke længere opfylder betingelserne i artikel 1 , stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 55/87 udskiftes på den liste, der er

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 1990.

På Kommissionens vegne
Manuel MARÍN

Næstformand

(>) EFT nr. L 288 af 11 . 10. 1986, s. 1 .
(2) EFT nr. L 389 af 30. 12. 1989, s. 75.
(3) EFT nr. L 8 af 10. 1 . 1987, s. 1 .

h) EFT nr. L 285 af 17. 10. 1990, s. 5.
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BILAG

I bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87 foretages følgende ændringer :
Fartøj, der skal udskiftes :
Havnekendingsbogstaver
og -nummer

Fartøjets navn

Radio

Registrerings

Maskineffekt

kaldesignal

havn

(kW)

Radio

Registrerings

Maskineffekt

TYSKLAND
ZX 2

Fartøj, der erstatter ovennævnte fartøj :
Havnekendingsbogstaver
og -nummer

Fartøjets navn

kaldesignal

havn

(kW)

TYSKLAND
SU 9

Stella Mare

DLWN

Husum

184
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3420/90
af 26. november 1990

om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 3699/89
om fastsættelse for 1990 af listen over fartøjer med en længde overalt på over 8
m, der i visse af Fællesskabets kystområder har tilladelse til at drive tungefiskeri
med bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3094/86
af 7. oktober 1986 om fastlæggelse af tekniske foranstalt
ninger til bevarelse af fiskeressourcerne ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 4056/89 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)

forordning (EØF) nr. 3699/89, udskiftes pa den liste, der
er knyttet som bilag til ovennævnte forordning ; de natio
nale myndigheder har givet alle fornødne oplysninger til
underbygning af anmodningen i henhold til artikel 2 i
forordning (EØF) nr. 3699/89 ; det fremgår af oplysnin
gerne, at de er i overensstemmelse med ovennævnte
bestemmelse, og derfor bør det pågældende fartøj
udskiftes på listen —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

nr. 3699/89 af 11 . december 1989 om listen for 1990 over

fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved
fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har
tilladelse

til

at

anvende

bomtrawl,

hvis

samlede

bomlængde overstiger 9 m (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1 720/90 (4), særlig artikel 2, og

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 3699/89 ændres i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

ud fra følgende betragtning :

De tyske myndigheder har anmodet om, at et fartøj, der
ikke længere opfylder betingelserne i artikel 1 , stk. 2, i

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 1990 .

På Kommissionens vegne
Manuel MARÍN

Næstformand

(>)
(2)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

288
389
362
160

af
af
af
af

11 .
30.
12.
26.

10. 1986, s. 1 .
12. 1989, s. 75.
12. 1989, s. 19.
6. 1990, s. 14.
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BILAG

I bilaget til forordning (EØF) nr. 3699/89 foretages følgende ændringer :
Fartøj, der skal udskiftes :
Havnekendingsbogstaver
og -nummer

Fartøjets navn

Maskineffekt

Radio

Registrerings

kaldesignal

havn

(kW)

Radio

Registrerings

Maskineffekt

kaldesignal

havn

(kW)

TYSKLAND
ZX 2

Fartøj, der erstatter ovennævnte fartøj :
Havnekendingsbogstaver
og -nummer

Fartøjets navn

TYSKLAND

SU 9

Stella Mare

DLWN

Husum

184

29 . 11 . 90
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3421 /90
af 26. november 1990

om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af aspartam med
oprindelse i Japan og Amerikas Forenede Stater
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

sammenslutninger repræsenterende forbrugere af

FÆLLESSKABER HAR —

APM.

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

(5)

Dumpingundersøgelsen omfattede
januar til 31 . december 1989.

perioden

1.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2423/88
af 11 . juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller
subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (l), særlig

(6)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle
oplysninger, som den anså for nødvendige med
henblik på at træffe en foreløbig afgørelse, og
aflagde kontrolbesøg hos :

artikel 11 ,

a) fællesskabsproducenten :
efter konsultation i det rådgivende udvalg, der er nedsat i
henhold til nævnte forordning, og

Holland Sweetener Company Vof, Maastricht,
Nederlandene

b) den japanske producent/eksportør :
Ajinomoto Co. Ltd Tokyo, Japan
ud fra følgende betragtninger

c) den amerikanske producent/eksportør :
NutraSweet Company, Deerfield, USA

d) den til den japanske producent/eksportør knyt- •
tede importør :
Deutsche Ajinomoto, GmbH, Hamburg,
Tyskland.

A. PROCEDURER

(1 )

(2)

(3)

Kommissionen har modtaget en klage indgivet af
Holland Sweetener Company Vof (i det følgende
benævnt HSC), som er den eneste producent af
aspartam i Fællesskabet. Klagen indeholdt beviser
for, at der fandt dumping sted med denne vare med
oprindelse i Japan og Amerikas Forenede Stater, og
at der forvoldtes væsentlig skade som følge heraf,
hvilket ansås for tilstrækkeligt til at begrunde
iværksættelsen af en procedure.
Kommissionen offentliggjorde derfor en med
delelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende (2)
om indledning af en antidumpingprocedure vedrø
rende Fællesskabets import af aspartam (i det
følgende benævnt APM), henhørende under
KN-kode ex 2924 29 90, med oprindelse i Japan
og Amerikas Forenede Stater og indledte en under
søgelse.

Alle eksportørerne, nogle af importørerne og
fællesskabsproducenten tilkendegav deres mening
skriftligt. Der blev tillige fremlagt redegørelse fra

Kommissionen anmodede om og modtog detalje
rede skriftlige og mundtlige redegørelser fra fælles
skabsproducenten, eksportørerne og en række
importører, og efterprøvede de fremlagte oplys
ninger i den udstrækning, det ansås for påkrævet.
B. VARER

(8)

APM er et sødemiddel med smagsmæssige egen
skaber som sukker, men med et meget lavere kalo
rieindhold.

(9)

APM anvendes hovedsagelig i læskedrikke-,
levnedsmiddel- og mejeriindustrien. APM anvendes
også i husholdningen, dvs. som tabletter og pulver
med lavt kalorieindhold til at søde kaffe og te.

(10)

Selv om APM produceres overalt i verden ved hjælp
af forskellige teknologier, er produktet ensartet, og
der forekommer ikke større forskelle i fysiske og
kemiske egenskaber.

(11 )

APM produceret af den amerikanske eksportør blev
solgt på hjemmemarkedet såvel som til eksport til

Kommissionen underrettede officielt de ekspor

tører og importører, som den vidste var berørt af
sagen, samt repræsentanter for eksportlandet og
klageren og gav de direkte berørte parter lejlighed
til at tilkendegive deres mening skriftligt og til at
anmode om at blive hørt mundtligt.
(4)

(7)

Fællesskabet under varenavnet NutraSweet. Det

japanske produkt blev eksporteret til Fællesskabet
(>) EFT nr. L 209 af 2. 8 . 1988, s. 1 .
(2) EFT nr. C 52 af 3. 3. 1990, s. 12.

under samme varenavn NutraSweet, medens vare

navnet Pal blev benyttet på hjemmemarkedet.
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C. DUMPING

(17)

Nr. L 330/ 17

Eksportøren hævdede tillige, at da han solgte varen
under patent på det amerikanske marked, medens
patenterne var udløbet på fællesskabsmarkedet,
burde der ikke træffes beskyttelsesforanstaltninger
på grundlag af en normal værdi baseret på hjem

a) Amerikas Forenede Stater

memarkedspriserne, eftersom disse priser ikke
tillod en egnet sammenligning.

I. Normal værdi

(12)

( 13)

(18)

Til at fastslå, hvorvidt salget på hjemmemarkedet
kunne betragtes som tilstrækkeligt repræsentativt
som grundlag for den normale værdi, konstaterede
Kommissionen, at salget på det amerikanske hjem
memarked, der er langt det største marked for APM
i verden, oversteg eksportsalget til Fællesskabet og
derfor var tilstrækkeligt stort til at opretholde et
levedygtigt marked og til at tjene som grundlag for
fastlæggelse af den normale værdi.

Patentet i USA er som sådant ikke bestemmende

for prisniveauet på hjemmemarkedet. Hvis ekspor
tøren benytter sin stilling som patenthaver til at
tage højere priser på hjemmemarkedet end ved
eksportsalg, må sådan praksis tilskrives hans forret
ningsmæssige beslutningsfrihed. Der er ingen
grund til, at en sådan prisdifferentiering i det

omfang, den påfører den pågældende erhvervsgren
i Fællesskabet skade, ikke skal være omfattet af

Kommissionen undersøgte også, hvorvidt salget

antidumpingreglerne.

havde fundet sted i normal handel. Med henblik

herpå blev der foretaget en sammenligning af de
gennemsnitlige produktionsomkostninger i under
søgelsesperioden og priserne ved alle salg på hjem

(19)

memarkedet i denne periode på niveauet ab fabrik.
Det fremgik af sammenligningen, at al salg på
hjemmemarkedet skete til priser, som i undersøgel
sesperioden gav mulighed for at dække alle rimeligt
allokerede omkostninger.

(14)

I betragtning af, at priserne var svingende, har
Kommissionen beregnet den normale værdi på
grundlag af den vejede gennemsnitspris ved alt salg
på hjemmemarkedet i overensstemmelse med

USA.

II. Eksportpris

(20)

direkte til kunder i Fællesskabet eller til kunder i

Den amerikanske eksportør og det tilknyttede
selskab NutraSweet AG (i det følgende benævnt
NSAG) anførte, at der var forskelle i

USA med henblik på efterfølgende eksport til
Fællesskabet. Eksportpriserne blev derfor i overens
stemmelse med forordningens artikel 2, stk. 8, litra
a), fastlagt på grundlag af den pris, der faktisk var
betalt eller skulle betales for de varer, der solgtes til
eksport til Fællesskabet.

en større bevidsthed med hensyn til sundheds
pørgsmål, og at APM derfor blev foretrukket i USA.
Desuden udviklede EF-markedet for APM sig
senere end det amerikanske marked, og varen var
derfor mindre kendt af EF-forbrugere. Priserne på
det amerikanske hjemmemarked ville derfor ikke
tillade en egnet sammenligning og burde ikke

(21)

benyttes til at fastlægge den normale værdi. Den
normale værdi burde i stedet fastlægges på
grundlag af en beregnet værdi.

(22)

Kommissionen accepterer, at der i almindelighed
må være en forskel i priselasticiteten mellem det
amerikanske marked og EF-markedet, eftersom en
forskel i pris ellers ikke kan forekomme. Det er
klart, at en sådan forskel i priselasticiteten er en
forudsætning for forskelle i prisen, og hvis der
skulle foretages justeringer herfor, ville dumping
aldrig kunne sanktioneres.

Eksportpriserne blev fastlagt på grundlag af den
amerikanske eksportørs salg direkte til uafhængige
kunder. Dette salg, som udgør størstedelen af den
amerikanske eksport til Fællesskabet, skete enten

priselasticiteten vedrørende aspartam mellem det
amerikanske marked og EF-markedet på grund af

(16)

Kommissionen fastlagde derfor den normale værdi
på grundlag af den vejede gennemsnitspris på
hjemmemarkedet, eksklusive rabatter, i overens
stemmelse med forordningens artikel 2, stk. 3, litra
a), dvs. på grundlag af den pris, der faktisk betales i
normal handel for samme vare bestemt til forbrug i

artikel 2, stk. 13, i forordning (EØF) nr. 2423/88 (i
det følgende benævnt forordningen).
(15)

Kommissionen kan ikke acceptere denne påstand
som berettiget. Skadevoldende prisdiskrimination
fordømmes i EF-lovgivningen og international ret
uanset grundene til en sådan diskrimination.

Eksportøren hævdede, at en del af salget, som
foregik i USA men vedrørte varer, der
efterfølgende skulle eksporteres til Fællesskabet,
ikke skulle betragtes som eksportsalg.

Kommissionen mente ikke, at dette salg kunne
udelukkes fra eksporten til Fællesskabet, især da
producenten var klar over varens endelige bestem
melsessted. Det blev derfor medtaget i eksportsalget
til Fællesskabet.

(23)

Den amerikanske producent eksporterede også til
Fællesskabet gennem det tilknyttede selskab
NSAG, som er beliggende i Schweiz. Ved sin fore
løbige konstatering af dumping tog Kommissionen

ikke hensyn til priserne ved eksportsalg via NSAG.
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Selv om de var blevet taget i betragtning, ville de
under ingen omstændigheder have påvirket
niveauet af den midlertidige told (se betragtning

E. DUMPINGMARGEN

(30)

Den normale værdi blev sammenlignet med
eksportpriserne i hvert enkelt tilfælde. Det fremgår
af den foreløbige undersøgelse af de faktiske
forhold, at der finder dumping sted i forbindelse
med APM med oprindelse i Amerikas Forenede
Stater, og at dumpingmargenen er lig med
forskellen mellem den fastsatte normale værdi og
prisen ved eksport til Fællesskabet.

(31 )

Den vejede gennemsnitlige dumpingmargen er på

66).

b) Japan

(24)

Under en undersøgelse på stedet i Japan fremlagde
den japanske eksportør ikke de oplysninger, som
Kommissionen anmodede om, og som blev anset
for nødvendige til at fastlægge den normale værdi.

over 100 % .

Kommissionen er således ikke i stand til at efter

prøve selskabets salg på hjemmemarkedet. De
oplysninger, som selskabet stillede til rådighed, gav
kun mulighed for at efterprøve under 1 % af salget
på hjemmemarkedet. Kommissionen var heller
ikke i stand til at efterprøve produktionsomkost
ningerne, da selskabet nægtede at fremlægge doku
mentation for en væsentlig del af undersøgelsespe

(32)

(26)

(27)

Kommissionen konkluderer derfor, at det pågæl
dende selskab til trods for Kommissionens speci
fikke anmodninger forud for undersøgelsen
nægtede at give adgang til de nødvendige oplys
ninger og lagde væsentlige hindringer i vejen for
undersøgelsen. En sådan adfærd berettiger til, at der
i overensstemmelse med forordningens artikel 7,
stk. 7, litra b), træffes afgørelse på grundlag af til
rådighed værende oplysninger.
Hele Ajinomotos eksportsalg til Fællesskabet skete
gennem NSAG i Schweiz. Kommissionen stillede i
overensstemmelse med forordningens artikel 7, stk.
2, litra b), forslag til både det pågældende selskab
og land om at foretage en undersøgelse på stedet i
selskabets lokaler. De schweiziske myndigheder
modsatte sig imidlertid Kommissionens forslag, og
der kunne derfor ikke foretages nogen undersøgelse
på stedet i selskabets lokaler.
Kommissionen besluttede i betragtning af eks
portørens nægtelse af at stille de nødvendige oplys
ninger til rådighed, og under hensyntagen til, at det
ikke var muligt at efterprøve eksportpriserne, at det
ville være rimeligt at anvende resultaterne af
dumpingundersøgelsen vedrørende den ameri
kanske eksportør på eksportøren i Japan som de
mest pålidelige oplysninger, Kommissionen havde
adgang til.
D. SAMMENLIGNING

(28)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den
normale værdi og eksportprisen blev der i form af
justeringer i overensstemmelse med forordningens
artikel 2, stk. 9 og 1 0, af såvel eksportprisen som
den normale værdi taget behørigt hensyn til
forskelle, der påvirker prisernes sammenlignelig
hed.

(29)

I denne sammenhæng foretog Kommissionen
justeringer for at tage hensyn til løn til sælgere,
transport, forsikring, håndtering, oplagring, kredit
omkostninger og provisioner.

Af de grunde, der redegøres for i betragtning 24 til
27, anvendes samme dumpingmargen for den
japanske eksportør.
F. SKADE

I. EF-markedet for APM

rioden.

(25)
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(33)

Indtil 1986/87 havde den amerikanske og den
japanske eksportør patentbeskyttelse i Fællesskabet
og var de eneste større leverandører til EF-marke
det. Da patenterne udløb påbegyndte Holland
Sweetener Company Vof sin virksomhed. I dag
tegner disse tre virksomheder sig for næsten 100 %
af salget og forbruget i Fællesskabet.

(34)

Kommissionen har på dette grundlag fastslået, at
EF-markedet voksede fra [ . . . ] kg i 1986 til [ . . . ]
kg i 1989, dvs. med 21 5 % (J).
II. Dumpingimportens omfang og markedsandel

(35)

Den amerikanske eksportør hævdede, at APM
eksporten af amerikansk og japansk oprindelse til
Fællesskabet ikke kunne kumuleres, da den ameri

kanske eksport udgjorde mindre end [ . . . ] af det
samlede APM-salg fra NutraSweet AG til Fælles
skabet og derfor var for ringe til at påføre den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet skade.
(36)

Uanset spørgsmålet om, hvorvidt dette tal er
korrekt — det svarer ikke overens med resultaterne

af undersøgelsen — mener Kommissionen, at

importen fra både Japan og USA bør betragtes
under ét og ikke enkeltvis som foreslået af den
amerikanske eksportør. I begge tilfælde er den
importerede vare den samme og sælges under
samme varenavn på identiske vilkår. Store
mængder af de importerede varer afsættes gennem
samme tilknyttede selskab, NSAG, der er et joint
venture mellem de to eksportører, som er blevet
oprettet alene med henblik på at sælge varen af
såvel japansk som amerikansk oprindelse under
samme varenavn i Fællesskabet. De importerede
varer af amerikansk og japansk oprindelse kan let
træde i hinandens sted på EF-markedet. Under
disse omstændigheder forekommer en kumulering
berettiget, selv om salget af APM med oprindelse i
USA i undersøgelsesperioden var ret begrænset.
(') I overensstemmelse med forordningens artikel 8, som vedrø
rer princippet om fortrolighed, er visse tal udeladt i den of
fentliggjorte udgave af denne forordning.
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(37)

markedsandele, som faldt fra [ . . .] i 1986 til [ . . .] i

— Pristrykket resulterede i betydelige tab for den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet og
forhindrede den i en øget udnyttelse af produk
tionskapaciteten, som ville have sat den i stand

undersøgelsesperioden, voksede importen af APM
fra USA og Japan i absolutte tal fra [ . . .] kg i 1986
til [ . . .] kg i 1987, til [ . . .] kg i 1988 og steg yderli
gere til [. . .] i undersøgelsesperioden.

til at opnå stordriftsfordele. Ved udgangen af
undersøgelsesperioden havde tabene nået et
sådant omfang, at de direkte truede erhvervsgre
nens overlevelsesmuligheder.

Selv om tilstedeværelsen af Holland Sweetener
Company Vof på EF-markedet bevirkede, at de
importerede varer fra USA og Japan mistede

(42)

Ovennævnte faktorer har foranlediget Kommis
sionen til at konkludere, at den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet ifølge de indledende
undersøgelsesresultater er blevet påført skade som
omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 1 .

(43)

NSAG hævdede, at den pågældende erhvervsgren i
Fællesskabet ikke kunne have lidt væsentlig skade,
fordi dens markedsandel voksede, og fordi der
forelå gunstige fremtidsudsigter for erhvervet, når

III. Fællesskabsproducentens salg og markeds
andel

(38)

Nr. L 330/ 19

Fællesskabsproducentens salg i Fællesskabet
voksede fra [ . . .] kg i 1987 til [ . . .] kg i 1988 og
yderligere til [ . . .] kg i undersøgelsesperioden.
Fællesskabsproducentens andel af EF-markedet
voksede fra [...] i 1987 til [...] i 1988 og
yderligere til [ . . .] i 1989.

det amerikanske marked i 1993 blev åbnet for

andre leverandører, herunder klageren.
IV. Priser

(39)

Hvad angår priserne på japansk og amerikansk

(44)

APM blev det fastslået, at disse allerede var betyde

ligt lavere end fællesskabsproducentens priser i
1988 og trods denne forskel faldt yderligere med
23,8 % fra 1988 indtil undersøgelsesperioden til
niveauer, som ikke længere gav mulighed for
nogen fortjeneste.
(40)

Kommissionen mener, at EF-producentens
opnåede markedsandel er en nødvendig følge af
virksomhedens optræden på markedet, som før
1987 var næsten totalt domineret af NSAG. Erhver

velsen af en stadig relativ lille markedsandel må ses
i forhold til de kraftige tab, som fællesskabsprodu
centen blev påført efter faldet i priserne på APM.
Den deraf følgende trussel mod fortsat forretnings
aktivitet kan på ingen måde afvises med en henvis
ning til en mulighed for positive forretningsud
sigter på mellemlang sigt på det amerikanske

Hvad angår fællesskabsproducenten blev det fast
slået, at hans priser faldt med 7,6 % mellem 1988
og undersøgelsesperioden. Trods dette fald var
prisen på amerikanske og japanske varer i gennem
snit 6 % lavere end fællesskabsproducentens priser
i undersøgelsesperioden. Denne prissituation gjorde
det umuligt for fællesskabsproducenten at dække
sine omkostninger for slet ikke at tale om at opnå

marked.

G. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

fortjeneste.

(45)

I sin undersøgelse af, i hvilket omfang den væsent
lige skade for APM-industrien i Fællesskabet var
forårsaget af virkningerne af den ovenfor beskrevne
dumping, fastslog Kommissionen, at NSAG's
nedsættelse af eksportpriserne skete samtidig med
klagerens første optræden på EF-markedet. Pris
faldet udøvede et vedvarende pres på priserne på
APM i Fællesskabet, og samtidig voksede den
amerikanske og japanske eksport væsentligt i
mængde. Dette bevirkede, at fællesskabsprodu
centen måtte sælge til priser langt under produk
tionsomkostningerne, det forhindrede den pågæl
dende erhvervsgren i at øge kapacitetsudnyttelsen i
et rimeligt omfang og førte derfor til højere
omkostninger og betydelige tab.

(46)

NSAG hævdede, at prisfaldet i Fællesskabet ikke
stod i forbindelse med klagerens optræden på
markedet, men skyldtes markedskræfterne. Faldet i
priserne på APM blev i særdeleshed tilskrevet
priserne på andre sødemidler.

V. Konklusioner

(41 )

For at fastslå, hvorvidt den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet har lidt væsentlig
skade, tog Kommissionen hensyn til følgende
faktorer :

— Fællesskabsproducenten begyndte at sælge i
1988 og opnåede en mindre del af EF-marke
det, som stadig næsten var fuldstændig domi
neret af den amerikanske og japanske eksportør.
I de første produktionsår skulle fællesskabspro
ducenten ikke blot magte de forventede
omkostninger og problemer i forbindelse med
oprettelsen af et produktionsanlæg, men også
imødegå en dramatisk prisnedsættelse fra den
amerikanske og japanske konkurrents side, som
fortsat tegnede sig for størstedelen af EF-marke
det.
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det, til at nedsætte sine priser til et niveau, som
ikke dækkede omkostningerne.

(48)

omfang til at afhjælpe den forvoldte skade. Efter
spørgslen efter APM i Fællesskabet overstiger i vid
udstrækning udbuddet fra den bestående produk
tionskapacitet i EF. Der vil således fortsat være
efterspørgsel efter import fra tredjelande. Det kan
derfor ikke forventes, at genskabelse af redelige
markedsbetingelser vil få til følge, at udenlandsk

Det er muligt, at APM har skullet konkurrere med
forskellige andre sødemidler, men Kommissionen
er af den opfattelse, at denne konkurrence også,
omend i forskellig grad som følge af forskelle i
forbrugeradfærd, var til stede på det amerikanske
marked, hvor APM-priserne forblev stabile. I
betragtning af udviklingen på Fællesskabets APMmarked, som voksede kraftigt, var der ingen indly
sende grund for NSAG, som selv efter 1987 var
langt den største leverandør af APM til EF-marke

NSAG hævdede også, at fællesskabsproducentens
tab var normalt og måtte forventes i forbindelse
med en vare som APM i de første fire produk
tionsår. NSAG påpegede endvidere, at vanskelighe
derne i produktionsprocessen var årsagen til de
høje omkostninger og forsinkelser i indkøringspe
rioden, og at disse omkostninger burde bæres af

konkurrence udelukkes fra markedet.

(53)

Den amerikanske eksportør hævdede, at antidum
pingforanstaltninger ville betyde en tilsidesættelse
af hans stilling som oprindelig patenthaver, hvis
anerkendelse må siges at være i den offentlige inte
resse .

(54)

HSC's aktionærer.

(49)
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Kommissionen skal påpege, at den amerikanske
eksportør fuldt ud drog fordel af patentbeskyttelsen
i Fællesskabet, indtil patenterne udløb mellem
1986 og 1988. Indtil dette tidspunkt havde den
amerikanske eksportør sammen med den japanske
eksportør, som han samarbejder med, en markeds

andel på 100 % på et ekspanderende marked og

Kommissionen accepterer, at fællesskabsprodu
centen var udsat for betydelige omkostninger i
indkøringsperioden. Fællesskabsproducenten måtte
imidlertid ikke blot imødegå de sædvanlige vanske
ligheder, som en ny erhvervsgren møder i en sådan
periode, men også et betydeligt prispres udøvet af
den dominerende virksomhed på APM-markedet.
Ansvaret for beslutningen om at lade priserne falde
til et tabgivende niveau ligger klart hos NSAG og
den amerikanske og japanske eksportør, og virknin
gerne af en sådan prispolitik kan ikke tilskrives

var således i stand til at opnå kompensation for sin
intellektuelle og finansielle indsats i forbindelse
med opfindelsen af varen og afsætningen heraf. Det
er normalt og desuden hensigten med begræns
ningen af patenters gyldighed, at der ved deres
udløb opstår konkurrence på det tidligere beskyt
tede marked. At beskytte en sådan lovlig konkur
rence mod virkningerne af dumping, selv fra en
tidligere patenthaver, er på ingen måde i strid med
den offentlige interessse.

vanskeligheder i HSC's produktionsproces.
(50)

Undersøgelsen afslørede ikke andre faktorer end
dumpingimporten, som kan have bidraget til den
skade, som den pågældende erhvervsgren i Fælles
skabet er blevet påført. Dumpingimporten særskilt
betragtet må derfor anses for at have påført den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet væsentlig

II. Den pågældende EF-erhvervsgrens interesser
(55)

hvis der ikke gribes ind for at beskytte erhvervs

skade.

grenen mod virkningerne af dumpingimporten.
Indstilling af produktion i Fællesskabet ville ikke
blot gøre EF-markedet fuldstændig afhængigt af
import fra USA og Japan, men ville også medføre
tab
af
flere
hundrede
arbejdspladser.
Kommissionen mener derfor, at det er nødvendigt
og i den pågældende EF-erhvervsgrens interesse, at
der træffes beskyttelsesforanstaltninger over for
importen af APM.

H. FÆLLESSKABETS INTERESSER

I. Almindelige betragtninger
(51 )

(52)

Fællesskabsproducentens dramatiske tab giver
anledning til at konkludere, at den pågældende
erhvervsgrens overlevelsesmuligheder står på spil,

Formålet med indførelse af antidumpingtold er at
bringe dumpingpraksis til ophør, som påfører en
erhvervsgren i Fællesskabet skade, og at genskabe
en situation med redelig konkurrence på EF
markedet. Dette er så meget mere nødvendigt, som
illoyal handelspraksis truer selve den pågældende
EF-erhvervsgrens beståen. At tillade, at der i reali
teten kun findes en leverandør på EF-markedet,
kan ikke være i Fællesskabets almindelige interesse.

Indførelsen af antidumpingtold vil gøre APM i
Fællesskabet dyrere, men kun i det fornødne

III. Andre parters interesser
(56)

Kommissionen modtog en række redegørelser fra
endelige forbrugere af APM i Fællesskabet, som
hovedsagelig er producenter af læskedrikke og
andre levnedsmiddelprodukter med lavt kalorieind
hold. De endelige brugere hævdede, at en told på
importen af APM ville øge deres omkostninger,
udelukke konkurrencen og hæmme den forventede
vækst på APM-markedet.
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(57)

Kommissionen har ikke modtaget noget dokumen
teret bevis for en omkostningsstigning for de ende
lige brugere og for en eventuel prisforhøjelse på

(64)

deres varer.

(58)

(59)

Det er Kommissionens opfattelse, at de endelige
brugeres interesser ikke er tjent ved, at den eneste
fællesskabsproducent indstiller sin virksomhed,
eftersom dette ville begrænse konkurrencen til en
enkelt leveringskilde, da en stor del af eksporten fra
Japan og Amerikas Forenede Stater kanaliseres
gennem disses joint venture-selskab i Schweiz.

hovedaktionærerne i Holland Sweetener Company

Vof, og at også Monsanto, som er det selskab, der
ejer NutraSweet, betragtede en forrentning af egen
kapital på 20 % som værende et generelt virksom
hedsmål .

(65)

Hvis der sikres en redelig handelspraksis, vil
priserne sandsynligvis stige, men de kan forventes
at forblive på et niveau langt under de gældende
priser i Amerikas Forenede Stater. I denne
for APM i USA ikke har været til hinder for en

meget kraftig vækst på det amerikanske APM
marked.

Kommissionen mener derfor, at de endelige
brugeres interesser ikke skades, men at de tvært
imod på længere sigt er bedst tjent med beskyttel
sesforanstaltninger, som vil bidrage til at holde
priserne på konkurrencedygtige niveauer uden
samtidig at skabe nogen hindring for en yderligere
vækst på APM-markedet.

Efter at have gennemgået eksportørernes forskellige
argumenter er Kommissionen nået til den konklu
sion, at det er i Fællesskabets almindelige interesse
at afhjælpe de skadevoldende virkninger af
dumpingimporten, og at fordelene ved en sådan
beskyttelse klart opvejer alle andre virkninger på
kort sigt, særlig i prishenseende.

(66)

(67)

(63)

For at afhjælpe den skade, som den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet er blevet påført, og for
at sikre dens overlevelsesmuligheder, skønnes det
nødvendigt, at de foranstaltninger, der skal træffes,
sætter den pågældende erhvervsgren i stand til at
opnå en normal fortjeneste, som har været den
berøvet som følge af virkningerne af importen til
dumpingpriser.
Det er derfor væsentligt, at den midlertidige told,
der skal indføres, svarer til forskellen mellem

priserne på japansk og amerikansk APM og det
prisniveau, der er nødvendigt for den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet til at dække omkost

ningerne og opnå en rimelig fortjeneste.

Med henblik på fastsættelse af tolden er de således
fastlagte prisforskelle blevet udtrykt som et beløb i
ECU/kg APM. Denne beregning giver følgende
midlertidige antidumpingtold, som skal indføres
for at afhjælpe den forvoldte skade :
— Ajinomoto Co. Ltd :

29,95 ECU/kg

— NutraSweet Company :

27,55 ECU/kg.

Da de konstaterede dumpingmargener for alle
eksportørers vedkommende overstiger skadeni
veauet, indføres ovennævnte told i overensstem

melse med forordningens artikel 13, stk. 3 .

(68)

For de virksomheder, som ikke gav sig til kende,
fandt Kommissionen det hensigtsmæssigt at
indføre told på samme niveau, dvs. 29,95 ECU/kg
for APM med oprindelse i Japan og 27,55 ECU/kg
for APM med oprindelse i USA.

(69)

Det ville tydeligvis være ensbetydende med at
belønne manglende samarbejde, at tolden for disse
producenter/eksportører fastsattes til et lavere
niveau end den fastsatte antidumpingtold.

(70)

Der bør fastsættes en frist, inden for hvilken de
berørte parter kan give deres mening til kende og
anmode om at blive hørt mundtligt. Desuden bør
det anføres, at alle konstateringer som led i denne
forordning er midlertidige og vil kunne blive taget
op til fornyet overvejelse i forbindelse med en
endelig told, som Kommissionen måtte stille
forslag til —

I. TOLDSATS

(62)

Kommissionen accepterer, at fortjenstmargenen bør
omfatte et element vedrørende forrentning af inve
steret kapital og forrentning af egenkapital. Den
finder det dog tvivlsomt, at de opgivne satser vedrø
rende forrentning af investeret kapital og forrent
ning af egenkapital skulle være en egnet målestok i
den specifikke situation, som fællesskabsprodu
centen opererer under. På denne baggrund mener
Kommissionen, at en passende årlig forrentning,
som tillader en afbalanceret udvikling på længere
sigt, midlertidigt kunne fastsættes til 8 % af omsæt
ningen før skat. På dette grundlag fastsatte
Kommissionen en referencepris, som de vejede
gennemsnitlige importpriser blev sammenlignet
med.

IV. Konklusion

(61 )

Den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet har
anført, at en rimelig fortjenstmargen i, hvad der
betragtes som en spirende industri, burde være en
forrentning af investeret kapital på 25 % . Det blev
hævdet, at en sådan sats på 25 % blev benyttet som
en stadardsats i DSM Chemicals BV, som er en af

sammenhæng bør det understreges, at prisniveauet

(60)

Nr. L 330/21
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Nr. L 330/22
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Der indføres en midlertidig antidumpingtold på
27,55 ECU/kg (nettovægt) på importen af aspartam
henhørende under KN-kode ex 2924 29 90 (Taric-kode :
2924 29 90*50) med oprindelse i Amerikas Forenede
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Artikel 2

Parterne kan inden en måned fra tidspunktet for nærvæ
rende forordnings ikrafttræden tilkendegive deres mening
skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt af
Kommissionen, jf. dog artikel 7, stk. 4, litra b), i forord
ning (EØF) nr. 2423/88.

Stater.

2. Der indføres en midlertidig antidumpingtold på
29,95 ECU/kg (nettovægt) på importen af aspartam
henhørende under KN-kode ex 2924 29 90 (Taric-kode :
2924 29 90 " 50) med oprindelse i Japan.
3.

Gældende bestemmelser for told finder anvendelse.

4. Overgang af de i stk. 1 og 2 omhandlede varer til fri
omsætning i Fællesskabet er betinget af, at der stilles en
sikkerhed svarende til beløbet af den midlertidige told.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 1 finder anvendelse i fire måneder, medmindre

Rådet vedtager endelige foranstaltninger inden udløbet af
denne periode, jf. dog artikel 11 , 12 og 13 i forordning
(EØF) nr. 2423/88.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 1990.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

Nr. L 330/23
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3422/90
af 27. november 1990

om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23 . juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

Rådets forordning (EØF) nr. 4047/89 af 19. december
1989 om fastsættelse for 1990 af de samlede tilladte

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiske
bestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse
fangstmængder (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1887/90 (4), fastsætter kvoter for tunge i 1990 ;
for at overholde bestemmelserne om de kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fast
sætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af
fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages

streret i Belgien, nået den for 1990 tildelte kvote ; Belgien
har forbudt fiskeri efter denne bestand med virkning fra
den 16. november 1990 ; det er derfor nødvendigt at
opretholde denne dato —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fangsterne af tunge i farvandene i ICES-område II og IV
fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i
Belgien, må antages at have opbrugt den kvote, der er
tildelt Belgien for 1990.
Fiskeri efter tunge i farvandene i ICES-område II og IV
fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i
Belgien, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omlad
ning og landing af den ovenfor nævnte bestand, fanget i
disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forord
nings anvendelsesdato.
Artikel 2

at have opbrugt den tildelte kvote ;

ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af tunge i farvandene i ICES-område II og
IV, taget af fartøjer, som fører belgisk flag eller er regi

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 16. november 1990 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Manuel MARÍN

Næstformand

(') EFT nr. L 207 af 29. 7. 1987, s. 1 .
O EFT nr. L 306 af 11 . 11 . 1988, s. 2.
(J) EFT nr. L 389 af 30. 12. 1989, s. 1 .

V) EFT nr. L 172 af 5. 7. 1990, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3423/90
af 27 . november 1990

om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører dansk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og

forbudt fiskeri efter denne bestand med virkning fra den
31 . oktober 1990 ; det er derfor nødvendigt at opretholde
denne dato —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Fangsterne af makrel i farvandene i ICES-område II a

Rådets forordning (EØF) nr. 4047/89 af 19. december

(EF-område), III a, III b, c og d (EF-område) og IV fra
fartøjer, der fører dansk flag eller er registreret i Danmark,
må antages at have opbrugt den kvote, der er tildelt

1989 om fastsættelse for 1990 af de samlede tilladte

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiske
bestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse
fangstmængder (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1887/90 (4), fastsætter kvoter for makrel i 1990 ;
for at overholde bestemmelserne om de kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fast
sætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af
fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages
at have opbrugt den tildelte kvote ;

Danmark for 1990 .

Fiskeri efter makrel i farvandene i ICES-område II a (EF
område), III a, III b, c og d (E ]F -område) og IV fra fartøjer,
der fører dansk flag eller er registreret i Danmark, er
forbudt, ligesom opbevaring om bord, omladning og
landing af den ovenfor nævnte bestand, fanget i disse
farvande af de nævnte fartøjer efter denne forordnings
anvendelsesdato.

Artikel 2

ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af makrel i farvandene i ICES-område II a
(EF-område), III a, III b, c og d (EF-område) og IV taget af
fartøjer, som fører dansk flag eller er registreret i

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø

Danmark, nået den for 1990 tildelte kvote : Danmark har

Den anvendes fra den 31 . oktober 1990 .

relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

207
306
389
172

af
af
af
af

29. 7. 1987, s. 1 .
11 . 11 . 1988, s. 2.
30. 12. 1989, s. 1 .
5. 7. 1990, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3424/90
af 27 . november 1990

om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører dansk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

for 1990 tildelte kvote ; Danmark har forbudt fiskeri efter

denne bestand med virkning fra den 31 . oktober 1990 ;
det er derfor nødvendigt at opretholde denne dato —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Fangsterne af makrel i farvandene i ICES-område II a
(norske farvande nord for 62° 00' N) fra fartøjer, der fører
dansk flag eller er registreret i Danmark, må antages at
have opbrugt den kvote, der er tildelt Danmark for 1990.

Rådets forordning (EØF) nr. 4049/89 af 19. december
1989 om fordeling for 1990 af visse fangstkvoter mellem
medlemsstaterne for fartøjer, der udøver fiskeri i Norges
eksklusive økonomiske zone og i fiskerizonen omkring
Jan Mayen (3), fastsætter kvoter for makrel i 1990 ;
for at overholde bestemmelserne om de kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fast
sætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af
fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages
at have opbrugt den tildelte kvote ;
ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af makrel i farvandene i ICES-område II a
(norske farvande nord for 62° 00 ' N), taget af fartøjer, som
fører dansk flag eller er registreret i Danmark, nået den

Artikel 1

Fiskeri efter makrel i farvandene i ICES-område II a

(norske farvande nord for 62° 00' N) fra fartøjer, der fører
dansk flag eller er registreret i Danmark, er forbudt,
ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af
den ovenfor nævnte bestand, fanget i disse farvande af de
nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 31 . oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Manuel MARÍN

Næstformand

(>) EFT nr. L 207 af 29. 7. 1987, s. 1 .
0 EFT nr. L 306 af 11 . 11 . 1988, s. 2.
(3 EFT nr. L 389 af 30. 12. 1989, s. 44.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3425/90
af 27 . november 1990

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 15 (løbe
nummer 40.0150), som har oprindelse i Pakistan, Thailand og Indonesien og
omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr.
3897/89

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

af de pågældende varer, sa snart de omhandlede individu
elle lofter er nået for hele Fællesskabet ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

for varer under varekategori 15 (løbenummer 40.0150)
med oprindelse i Pakistan, Thailand og Indonesien er
loftet fastsat til 21 6 000 stk. ;

den 30. august 1990 har indførslerne af de omhandlede

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18 . december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

varer i Fællesskabet med oprindelse i Pakistan, Thailand
og Indonesien, som er præferenceberettiget, ved afskriv
ning nået det omtalte loft ;
told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til
Pakistan, Thailand og Indonesien —

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og 7 i bilag II for visse eller for hvert
af de oprindelseslande eller -territorier, som er anført i
kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den nævnte
forordning kan told til enhver tid genindføres ved import

Løbenummer

40.0150

Kategori
(enhed)

Fra den 2. december 1990 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet i henhold til forordning
(EØF) nr. 3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Pakistan, Thailand og
Indonesien :

KN-kode

15

(1 000 stk.)

Artikel 1

ex
ex
ex
ex

Varebeskrivelse

6202
6202
6202
6202
6202

11
12
12
13
13

00
10
90
10
90

6204
6204
6204
6204

31
32
33
39

00
90
90
19

Frakker, kapper og slag, jakker og blazere, vævede,
til kvinder eller piger, af uld, bomuld eller synte
tiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats
under kategori 21

6210 30 00

Artikel 2

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

0) EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 45.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 330/27

29 . 11 . 90

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 330/28

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3426/90
af 27 . november 1990

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 16 (løbe
nummer 40.0160), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer,
som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

for varer under varekategori 16 (løbenummer 40.0160)
med oprindelse i Indien er loftet fastsat til 94 000 stk. ;

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18 . december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

den 15. marts 1990 har indførslerne af de omhandlede

varer i Fællesskabet med oprindelse i Indien, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til
Indien —

ud fra følgende betragtninger :

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og 7 i bilag II for visse eller for hvert
af de oprindelseslande eller -territorier, som er anført i
kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den nævnte
forordning kan told til enhver tid genindføres ved import
af de pågældende varer, så snart de omhandlede individu
elle lofter er nået for hele Fællesskabet ;

Løbenummer

40.0160

Kategori
(enhed)
16

(1 000 stk.)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 2. december 1990 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet i henhold til forordning
(EØF) nr. 3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Indien :

KN-kode

6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203

11
12
19
19
21
22
23
29

Varebeskrivelse

00
00
10
30
00

Jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af
uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede
fibre, undtagen skisæt

90
90
19

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 45.

Nr. L 330/29
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3427/90
af 27 . november 1990

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 23 (løbe
nummer 40.0230), som har oprindelse i Ungarn og omfattes af de toldpræferen
cer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

for varer under varekategori 23 (løbenummer 40.0230)
med oprindelse i Ungarn er loftet fastsat til 146 tons ;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18 . december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 1 2, og

den 15. juni 1990 har indførslerne af de omhandlede
varer i Fællesskabet med oprindelse i Ungarn, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til
Ungarn —

ud fra følgende betragtninger :

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og 7 i bilag II for visse eller for hvert
af de oprindelseslande eller -territorier, som er anført i
kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den nævnte
forordning kan told til enhver tid genindføres ved import
af de pågældende varer, så snart de omhandlede individu
elle lofter er nået for hele Fællesskabet ;

Løbenummer

40.0230

Kategori
(enhed)

KN-kode

23

5508 20 10

(tons)
5510
5510
5510
5510
5510

11
12
20
30
90

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 2. december 1990 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet i henhold til forordning
(EØF) nr. 3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Ungarn :

Varebeskrivelse

Garn af korte regenererede fibre, ikke i detail
salgsoplægninger

00
00
00
00
00

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 45.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 330/30

29 . 11 . 90

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3428/90
af 27 . november 1990

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 37 (løbe
nummer 40.0370), som har oprindelse i Pakistan og omfattes af de toldpræferen
cer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

for varer under varekategori 37 (løbenummer 40.0370)
med oprindelse i Pakistan er loftet fastsat til 368 tons ;

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

den 30. august 1990 har indførslerne af de omhandlede
varer i Fællesskabet med oprindelse i Pakistan, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18 . december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til
Pakistan —

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og 7 i bilag II for visse eller for hvert
af de oprindelseslande eller -territorier, som er anført i
kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 11 i den nævnte
forordning kan told til enhver tid genindføres ved import
af de pågældende varer, så snart de omhandlede individu
elle lofter er nået for hele Fællesskabet :

Løbenummer

40.0370

Kategori
(enhed)
37

(tons)

KN-kode

5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

11
12
13
14
21
22
23
23
24
31
32
33
34
41
42
43
44
91
92
93
94

Fra den 2. december 1990 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet i henhold til forordning
(EØF) nr. 3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Pakistan :

Varebeskrivelse

00
00
00
00
00
00
10
90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

5803 90 50

ex 5905 00 70

(') EFT nr. L 383 af 30 . 12. 1989, s. 45.

Artikel 1

Vævet stof af korte regenererede fibre

De Europæiske Fællesskabers Tidende

29 . 11 . 90

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 330/31

29 . 11 . 90

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 330/32

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3429/90
af 27 . november 1990

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 37 (løbe
nummer 40.0370) og varer under varekategori 75 (løbenummer 40.0750), som har
oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets
forordning (EØF) nr. 3897/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

oprindelse i Thailand er loftet fastsat til henholdsvis 368
tons og 9 000 stk. ;

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 1 2, og

den 20. marts 1990 har indførslerne af de omhandlede

varer i Fællesskabet med oprindelse i Thailand, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til
Thailand —

ud fra følgende betragtninger :

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og 7 i bilag II for visse eller for hvert
af de oprindelseslande eller -territorier, som er anført i
kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den nævnte
forordning kan told til enhver tid genindføres ved import
af de pågældende varer, så snart de omhandlede individu

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

elle lofter er nået for hele Fællesskabet ;

Fra den 2. december 1990 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet i henhold til forordning

for varer under varekategori 37 (løbenummer 40.0370) og

(EØF) nr. 3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Thailand :

varer under varekategori 75 (løbenummer 40.0750) med

Løbenummer

40.0370

Kategori
(enhed)
37

(tons)

KN-kode

5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

11 00
12 00
13 00
14 00
21 00
22 00
23 10
23 90
24 00
31 00
32 00
33 00
34 00
41 00
42 00
43 00
44 00
91 00
92 00
93 00
94 00

5803 90 50
ex 5905 00 70

(■) EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 45.

Varebeskrivelse

Vævet stof af korte regenererede fibre
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Løbenummer

40.0750

Kategori
(enhed)
75

(1 000 stk.)

Varebeskrivelse

KN-kode

6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103

11 00
12 00
19 00
21 00
22 00
23 00
29 00

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til mænd og
drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller rege
nererede fibre, undtagen skidragter og skisæt

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 330/33

29. 11 . 90

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 330/34

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3430/90
af 27 . november 1990

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 22 (løbe
nummer 40.0220) og varer under varekategori 127 A (løbenummer 42.1271), som
har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets
forordning (EØF) nr. 3897/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ

for varer under varekategori 22 (løbenummer 40.0220) og
varer under varekategori 127 A (løbenummer 42.1271 )
med oprindelse i Indien er loftet fastsat til henholdsvis
618 tons og 134 tons ;

henholdsvis den 15. marts 1990 og den 15. juni 1990 har
indførslerne af de omhandlede varer i Fællesskabet med

ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

oprindelse i Indien, som er præferenceberettiget, ved
afskrivning nået det omtalte loft ;

ud fra følgende betragtninger :

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og 7 i bilag II for visse eller for hvert
af de oprindelseslande eller -territorier, som er anført i
kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 11 i den nævnte
forordning kan told til enhver tid genindføres ved import
af de pågældende varer, så snart de omhandlede individu
elle lofter er nået for hele Fællesskabet ;

Løbenummer

40.0220

Kategori
(enhed)
22

(tons)

KN-kode

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 2. december 1990 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet i henhold til forordning
(EØF) nr. 3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Indien :

Varebeskrivelse

5508 10 11
5508 10 19
5509 1 1 00
5509 12 00

5509 21 10
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509
5509

21
22
22
31
31
32
32
41
41
42
42
51
52
52
53
59
61
61

90
10
90
10
90
10
90
10
90
10
90
00
10
90
00
00
10
90

5509
5509
5509
5509
5509

62
69
91
91
92

00
00
10
90
00

5509 99 00

(') EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 45.

Indien —

Garn af korte syntetiske fibre, ikke i detailsalgs
oplægninger,
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29 . 11 . 90

Løbenummer

Kategori
(enhed)

42.1271

127 A

Varebeskrivelse

KN-kode

5403 31 00
ex 5403 32 00
5403 33 10

Garn af endeløse kemofibre (sammenhængende),
ikke i detailsalgsoplægninger, undtagen garn
henhørende under kategori 42

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 330/35

29 . 11 . 90

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 330/36

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3431/90
af 27 . november 1990

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 146 A (løbe
nummer 42.1461), som har oprindelse i Mexico og omfattes af de toldpræferen
cer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

for varer under varekategori 146 A (løbenummer 42.1461 )
med oprindelse i Mexico er loftet fastsat til 234 tons ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det

den 30. august 1990 har indførslerne af de omhandlede
varer i Fællesskabet med oprindelse i Mexico, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte

Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18 . december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til
Mexico —

ud fra følgende betragtninger :

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og 7 i bilag II for visse eller for hvert
af de oprindelseslande eller -territorier, som er anført i
kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 11 i den nævnte
forordning kan told til enhver tid genindføres ved import
af de pågældende varer, så snart de omhandlede individu
elle lofter er nået for hele Fællesskabet :

Løbenummer

Kategori
(enhed)

KN-kode

42.1461

146 A

ex 5607 21 00

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 2. december 1990 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet i henhold til forordning
(EØF) nr. 3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Mexico :

Varebeskrivelse

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet
— Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, af
sisal eller andre agavefibre

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 45.

Nr. L 330/37

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3432/90
af 28 . november 1990

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i
forbindelse med den 31 . dellicitation under den løbende hovedlicitation

omhandlet i forordning (EØF) nr. 983/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1069/
89 (2), særlig artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra b), og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
983/90 af 19. april 1990 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksport
restitution for hvidt sukker (3) foranstaltes dellicitationer
med henblik på eksport af dette sukker ;

og den forventede udvikling pa markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet ;
efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser, der
er fastsat i artikel 1 , fastsættes for den 31 . dellicitation og
især en fastsættelse af en maksimumsmængde ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For den 31 . dellicitation for hvidt sukker er der ifølge
forordning (EØF) nr. 983/90 fastsat en maksimums
eksportrestitution på 40,580 ECU/100 kg.

i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forord

ning (EØF) nr. 983/90 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. november 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . november 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 114 af 27. 4. 1989, s. 1 .
(3 EFT nr. L 100 af 20. 4. 1990, s. 9.
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Nr. L 330/38

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3433/90
af 28 . november 1990

om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

(EØF) nr. 2828/90 f7), senest ændret ved forordning (EØF)

FÆLLESSKABER HAR —

nr. 3398/90 (8);

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af
22. september 1 966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2902/89 (2), særlig artikel 27, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1678/85
af 11 . juni 1985 om fastsættelse af de omregningskurser,
der skal anvendes i landbrugssektoren (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3300/90 (4),

ning (EØF) nr. 2828/90 på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre det for tiden

gældende støttebeløb for solsikkefrø som angivet i bila
gene til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . De i artikel 33, stk. 2 og 3, i Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2681 /83 (9) omhandlede støttebeløb og
vekselkurser er fastsat i bilagene.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1569/72
af 20. juli 1972 om indførelse af særlige foranstaltninger
for raps-, rybs- og solsikkefrø (*), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2206/90 (6), særlig artikel 2, stk. 3,

2. Størrelsen af den i artikel 14 i Rådets forordning
(EØF) nr. 475/86 (10) omhandlede udligningsstøtte for
solsikkefrø høstet i Spanien er fastsat i bilag III.

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

forordning (EØF) nr. 1920/87 (n), for solsikkefrø, høstet
og forarbejdet i Portugal, er fastsat i bilag III.

og

3.

Størrelsen af den særstøtte, der er fastsat i Rådets

ud fra følgende betragtninger :
Det i artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF omhandlede
støttebeløb er fastsat ved Kommissionens forordning

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. november 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . november 1990 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

172 af
L 280
L 164
L 317
L 167

30. 9.
af 29.
af 24.
af 16.
af 25.

1966, s. 3025/66.
9. 1989, s. 2.
6. 1985, s. 11 .
11 . 1990, s. 23.
7. 1972, s. 9.

h) EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990, s. 11 .

O EFT nr. L 268 af
(8) EFT nr. L 327 af
O EFT nr. L 266 af
(10) EFT nr. L 53 af

29. 9. 1990, s. 76.
27. 11 . 1990, s. 39,
28 . 9. 1983, s. 1 .
1 . 3. 1986, s. 47.

M EFT nr. L 183 af 3. 7. 1987, s. 18.
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Nr. L 330/39

BILAG I

Støtte til raps- og rybsfrø andre end dobbeltlave
(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 . term .

2. term.

3. term .

4. term.

11

12

1

2

3

5. term.
4

1 . Bruttostøtte (ECU) :
— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater

0,000

0,000

0,000
21,948

0,000

21,968

0,000
28,335
21,365

0,000
28,392
21,422

0,000
28,670
21,700

51,72
58,27

50,30
56,67

50,43

51,09

56,82

57,56

0,000
28,948
21,978

2. Endelig støtte :
a) Frø høstet og forarbejdet i :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tyskland (DM)
Nederlandene (hfl.)
BLØU (bfr./lfr.)
Frankrig (ffr.)
Danmark (dkr.)
Irland (Ir. £)
Det Forenede Kongerige (£)
Italien (lire)
Grækenland (dr.)

b) Frø høstet i Spanien og forarbejdet i :
— Spanien (pta.)
— i en anden medlemsstat (pta.)

51,67
58,22
1 065,71
173,29
197,09

19,287
16,862
38 660

4 691,46

1 066,68
173,45
197,27
19,305
16,873
38 696

1 037,41

168,69
191,86
18,775
16,384
37 633

1 040,17
169,14
192,37
18,825
16,407

1 053,67
171,34
194,86
19,069
16,624

37 734

38 223

51,79
58,37
1 067,74
173,53
197,36
19,314
16,805
38 651

4 673,05

4 488,71

4 466,52

4 529,37

4 490,15

0,00
0,00

11,91
11,91

5 967,73
5 967,73

5 993,57
5 993,57

0,00

0,00

0,00

33,00

37,15

0,00

0,00
0,00

0,00
6 040,83

0,00
6 045,14

5 909,26
5 909,26

5 909,68
5 909,68

c) Frø høstet i Portugal og forarbejdet i :
— Portugal (esc.)
— i en anden medlemsstat (esc.)

.
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BILAG II

Støtte til raps- og rybsfrø dobbeltlave
(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 . term.

2. term .

3 . term.

4. term.

11

12

1

2

3

5. term .
4

1 . Bruttostøtte (ECU) :

— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater

24,448

0,000
1,030
24,468

57,55

57,60

0,000
1,030

1,675
30,835
23,865

1,732
30,892
23,922

2,010
31,170

2,288
31,448

24,200

24,478

56,97
64,19
1 175,06
191,07
217,31
21,266
18,573

57,68
65,00
1 189,13
193,27
219,81
21,511
18,754

2. Endelig støtte :
a) Frø høstet og forarbejdet i :
— Tyskland (DM)
— Nederlandene (hfl.)
— BLØU (bfr./lfr.)
— Frankrig (ffr.)
— Danmark (dkr.)
— Irland (Ir. £)
— Det Forenede Kongerige (£)
— Italien (lire)
— Grækenland (dr.)

64,85

1 187,10
193,03
219,54
21,484
18,811
43 064

64,90
1 188,08
193,19
219,72
21,502
18,822
43 099

56,18
63,30
1 158,80
188,43
214,31
20,972
18,333
42 037

56,32

63,45
1 161,56
188,88
214,82
21,022
18,356
42 137

42 627

43 055

5 248,72

5 230,31

5 045,97

5 023,78

5 086,64

5 047,41

0,00

0,00
419,39

326,99

394,15

326,99

329,13
329,13

' 371,48

415,24

371,48

394,15

214,94
6 562,52

214,94
6 566,83

6 430,95
6 430,95

6 431,37
6 431,37

6 489,42
6 489,42

6 515,26
6 515,26

b) Frø høstet i Spanien og forarbejdet i :
— Spanien (pta.)
— i en anden medlemsstat (pta.)

c) Frø høstet i Portugal og forarbejdet i :
— Portugal (esc.)
— i en anden medlemsstat (esc.)

Nr. L 330/41
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BILAG III

Støtte til solsikkefrø

(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 . Bruttostøtte (ECU):
— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater

1 . term.

11

12

8,600
0,000
26,421

8,600
0,000
26,552

2. term.

3 . term .

4. term .

1

2

3

28,840
37,858
25,618

29,368
38,382
26,142

29,699
38,713
26,473

2. Endelig støtte :

a) Frø høstet og forarbejdet i (') :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tyskland (DM)
Nederlandene (hfl.)
BLØU (bfr./lfr.)
Frankrig (ffr.)
Danmark (dkr.)
Irland (Ir. £)
Det Forenede Kongerige (£)
Italien (lire)
Grækenland (dr.)

60,31
67,95
1 243,92
202,27
230,05
22,512
19,637

62,51
70,43
1 289,27

62,20
70,08
1 282,91
208,61
237,26
23,218
20,293

209,64
238,43
23,333
20,392

46 539

46 770

45 125

61,54
69,34
1 269,36

206,41
234,75
22,973
20,029
46 048

62,32
70,22
1 285,43

209,02
237,72
23,264
20,288
46 631

5 642,98

5 646,36

5 373,14

5 458,31

5 533,15

b) Frø høstet i Spanien og forarbejdet i :
— Spanien (pta.)
— i en anden medlemsstat (pta.)

1 314,91
4 671,45

1 314,91
4 692,25

4 480,40
4 551,24

4 552,83
4 623,26

4 603,26
4 673,69

c) Frø høstet i Portugal og forarbejdet i :
— Portugal (esc.)
— Spanien (esc.)
— i en anden medlemsstat (esc.)

0,00
8 255,54
8 075,10

0,00
8 283,59
8 102,54

7 895,79
8 072,22
7 895,79

7 992,06
8 170,64
7 992,06

8 061,19
8 241,32
8 061,19

3. Udligningsstøtte :
— i Spanien (pta.)

4 645,79

4 666,60

4. Speciel støtte :
— i Portugal (esc.)

8 075,10

8 102,54

(') For frø høstet i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 . december 1985 og forarbejdet i Spanien multipliceres de under 2 a) omhandlede beløb med 1,0223450.

BILAG IV

En ecu-kurs, der skal anvendes ved omregning af den endelige støtte til det forarbejdende
lands valuta, når dette ikke er produktionslandet
(værdien af 1 ECU)
Løbende

1 . term .

2. term.

3 . term .

4. term .

5. term.

11

12

1

2

3

4

2,052020
2,314160
42,380500
6,920350
7,873250
0,767506
0,702253
1 540,03
210,56800
180,30100
130,04900

2,048500
2,310630
42,327500
6,916700
7,872170
0,767971
0,704331
1 543,02
213,16900
181,17800
130,51100

måned

DM
hfl .

bfr./lfr.
ffr.
dkr.
Ir. £
£
lire

dr.
esc .

pta.

2,046440
2,307620
42,267400
6,911190
7,871710
0,767933
0,705786

1 545,47

215,72700
181,99700
130,94200

2,044010
2,304830
42,230400
6,908790
7,871970
0,768264
0,707043
1 547,34
218,04100
182,84200
131,35100

2,044010
2,304830

2,038070
2,297560

42,230400
6,908790

42,129100
6,903190

7,871970
0,768264
0,707043
1 547,34
218,04100
182,84200
131,35100

7,876640
0,769125
0,709682
1 552,08
225,75100
185,24200
132,43900
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Nr. L 330/42

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3434/90
af 28 . november 1990

om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet
stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

FÆLLESSKABER HAR —

gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1069/
89 (2), særlig artikel 19, stk. 4, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3337/90
(3), ændret ved forordning (EØF) nr. 3378/90 (4) ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1785/81 fastsatte
eksportrestitutioner ved udførsel af de produkter, som er
nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a), i den ændrede forordning
(EØF) nr. 3337/90 i uforarbejdet stand og ikke denature
rede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 3337/90 på de oplysninger, som Kommis

Denne forordning træder i kraft den 29. november 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . november 1990 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 114 af 27. 4. 1989, s. 1 .
3) EFT nr. L 321 af 21 . 11 . 1990, s. 15.

4 EFT nr. L 326 af 24. 11 . 1990, s. 54.
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Nr. L 330/43

BILAG

til Kommissionens forordning af 28. november 1990 om ændring af eksportrestitutionerne
for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
(ECU)
Restitutionsbeløb
Produktkode

pr. 100 kg

1701 11 90 100

1701 11 90 910
1701 11 90 950
1701 12 90 100

1701 12 90 910
1701 12 90 950

34,81 (')
34,46 (')
(2)
34,81 C)
34,46 (l)
0

1701 91 00 000
1701 99 10 100

1701 99 10 910
1701 99 10 950

1701 99 90 100

pr. 1 % saccharoseindhold
og pr. 100 kg netto
af det pågældende
produkt

0,3784
37,84
37,80
37,80

0,3784

(1) Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 % . Såfremt det udførte
råsukkers udbytte ikke udgør 92 % , beregnes størrelsen af den restitution, der
skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, i

forordning (EØF) nr. 766/68.
(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2689/85 (EFT nr. L 255 af 26. 9. 1985, s. 12), ændret ved forordning (EØF)
nr. 3251 /85 (EFT nr. L 309 af 21 . 11 . 1985, s. 14).
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Nr. L 330/44
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV
af 8 . november 1990

om ændring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkøretøjer, af
direktiv 73/239/EØF og direktiv 88/357/EØF, som begge angår samordning af
love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed
bortset fra livsforsikring
(90/61 8/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 57,
stk. 2, og artikel 66,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger :

Med henblik på at udvikle det indre forsikringsmarked
har Rådet den 24. juli 1973 vedtaget direktiv 73/239/EØF
om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte
bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte
forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (4) (også
benævnt »første direktiv«) og den 22. juni 1988 direktiv
88/357/EØF om samordning af love og administrative
bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed
bortset fra livsforsikring, om fastsættelse af bestemmelser,
der kan lette den faktiske gennemførelse af den frie

udveksling af tjenesteydelser, og om ændring af direktiv
73/239/EØF 0 (også benævnt »andet direktiv«) ;
direktiv 88/357/EØF har gjort det lettere for forsikrings
virksomheder med hjemsted i Fællesskabet at præstere
tjenesteydelser i medlemsstaterne, og hermed gjort det
muligt for forsikringstagerne at rette henvendelse, ikke
blot til forsikringsselskaber, der er etableret i deres land,
men også til forsikringsselskaber med hjemsted i Fælles
skabet og etableret i andre medlemsstater ;
anvendelsesområdet for bestemmelserne i direktiv 88/

357/EØF specielt vedrørende fri udveksling af tjeneste
ydelser omfatter ikke visse risici, for hvilke de særlige
regler, der er vedtaget af medlemsstaternes myndigheder,
gjorde det uhensigtsmæssigt på daværende tidspunkt at
anvende disse bestemmelser på grund af deres art og
samfundsmæssige følger ; disse undtagelser skulle tages op
til revision, når nævnte direktiv har været gennemført i en
vis periode ;
en af undtagelserne vedrørte ansvarsforsikring for motor
køretøjer, bortset fra fragtførerens ansvar ;
i forbindelse med vedtagelsen af ovennævnte direktiv gav
Kommissionen tilsagn om snarest muligt at forelægge
Rådet et forslag om fri udveksling af tjenesteydelser inden
for ansvarsforsikring for motorkøretøjer (bortset fra
fragtførerens ansvar) ;

(') EFT nr. C 65 af 15. 3. 1989, s. 6, og

med forbehold af samme direktivs bestemmelser vedrø

0 EFT nr. C s68 af 19. 3, 1990, s. 85.
Afgørelse af 10. oktober 1990 (endnu ikke offentliggjort i

rende lovpligtige forsikringer bør der gives mulighed for
behandling af store risici, som omhandlet i artikel 5 i

EFT nr. C 180 af 20. 7. 1990, s. 6.

EFT).
0 EFT nr. C 194 af 31 . 7. 1989, s. 3.
(«) EFT nr. L 228 af 16. 8 . 1973, s. 3.

O EFT nr. L 172 af 4. 7. 1988, s. 1 .
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nævnte direktiv, inden for forsikringsklassen vedrørende
ansvarsforsikring for motorkøretøjer ;

behandling af store risici bør også være mulig i forbin
delse med forsikring af skader på og tab af motordrevne
og ikke-motordrevne landkøretøjer ;

i direktiv 88/357/EØF bestemmes det, at de risici, der vil

kunne dækkes gennem coassurance inden for Fælles
skabet i henhold til Rådets direktiv 78 /473/EØF af 30 .

maj 1978 om samordning af administrativt eller ved lov
fastsatte bestemmelser vedrørende coassurancevirksomhed

inden for Fællesskabet ('), skal være store risici i henhold
til direktiv 88/357/EØF ; indsættelsen ved nærværende

direktiv af de forsikringsklasser, der omfatter motorkøre
tøjsforsikringer, i definitionen af store risici i direktiv
88/357/EØF medfører, at disse klasser indføjes i listen
over klasser, der kan dækkes gennem coassurance inden

Nr. L 330 /45

det bør ligeledes bestemmes, at forsikringsvirksomheder,
der tegner ansvarsforsikring for motorkøretøjer i en
medlemsstat efter reglerne om udveksling af tjenesteydel
ser, skal tilslutte sig og medvirke ved finansieringen af
den garantifond, der er oprettet i den pågældende
medlemsstat :

de regler, der i visse medlemsstater gælder for dækning af
forøgede risici, finder anvendelse på alle virksomheder,
der dækker risici gennem en virksomhed, der er etableret
der ; disse regler skal sikre, at den lovpligtige karakter af
ansvarsforsikring for motorkøretøjer opvejes af den mulig
hed, som bilisterne har for at tegne denne type forsikring ;
medlemsstaterne bør have tilladelse til at anvende disse

regler på virksomheder, der tilbyder tjenesteydelser på
deres område, i det omfang de kan begrundes med
hensynet til almeninteressen og ikke går ud over, hvad
der er nødvendigt for at nå det fastsatte mål ;

for Fællesskabet :

inden for ansvarsforsikring for motorkøretøjer vedrører
Rådets direktiv 72/ 166/EØF af 24. april 1972 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med
forsikringspligtens overholdelse (2), senest ændret ved
direktiv 90/232/EØF (3), bygger på systemet med det
grønne kort og overenskomsterne mellem de nationale
bureauer for forsikring af motorkøretøjer med henblik på
afskaffelse af kontrollen med det grønne kort ;

det er imidlertid ønskeligt, at medlemsstaterne får en
overgangsordning med henblik på gradvis anvendelse af
dette direktivs særlige bestemmelser om behandling af
store risici inden for de nævnte forsikringsklasser,
herunder tilfælde, hvor risici er dækket ved coassurance ;

for at sikre, at systemet med det grønne kort samt afta
lerne mellem de nationale bureauer for forsikring af
motorkøretøjer fortsat fungerer tilfredsstillende, bør det
pålægges de forsikringsvirksomheder, der tegner ansvars
forsikring for motorkøretøjer i en medlemsstat efter
reglerne om udveksling af tjenesteydelser, at blive
medlem af forsikringsbureauet i den pågældende
medlemsstat og at medvirke ved finansieringen deraf ;

i Rådets direktiv 84/ 5/EØF af 30 . december 1983 om

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
ansvarsforsikring for motorkøretøjer (4), senest ændret ved

beskyttelsen af interesser i forbindelse med skadelidte

personer, der kunne gøre krav gældende, i virkeligheden
alle, og det er derfor ønskeligt at sikre, at disse personer
ikke lider tab eller stilles ringere, når forsikringsvirksom
heden har tegnet ansvarsforsikring for motorkøretøjer
efter reglerne om udveksling af tjenesteydelser og ikke ud
fra et etableret forretningssted ; hvis de pågældende perso
ners interesser ikke er tilstrækkeligt sikret i henhold til de
regler, der gælder for tjenesteyderen i den medlemsstat,
hvor han er etableret, bør det med henblik herpå bestem
mes, at den medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydel
ser, skal pålægge forsikringsvirksomheden at udpege en
repræsentant, der er bosat ' eller etableret på dens område,
som skal indsamle alle nødvendige oplysninger i forbin
delse med krav, og som skal være bemyndiget til at repræ
sentere virksomheden over for skadelidte personer, der
kunne gøre krav gældende, herunder med hensyn til beta
ling af sådanne krav, og til at repræsentere den eller, om
nødvendigt, lade den repræsentere over for den pågæl
dende medlemsstats domstole og myndigheder i forbin
delse med disse krav :

denne repræsentant kan også pålægges at repræsentere
forsikringsvirksomheden over for de kompetente myndig
heder i den medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydel
ser, ved kontrollen af, om der foreligger en forsikringspo
lice, der dækker ansvarsforsikring for motorkøretøjer, samt
om gyldigheden af denne police ;

direktiv 90/232/EØF, bestemmes det, at medlemsstaterne

skal oprette eller godkende et organ (garantifond), som
skal yde erstatning for skader, der forvoldes af uforsikrede
eller ukendte køretøjer ;
(')
(2)
(3)
(4

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

151 af 7. 6. 1978, s. 25.
103 af 2. 5. 1972, s. 1 .
129 af 19. 5. 1990, s. 33.
8 af 11 . 1 . 1984, s. 17.

der bør fastsættes en smidig procedure, der gør det muligt
at vurdere gensidighed over for tredjjelande på et fælles
skabsgrundlag ; formålet med en sådan procedure er ikke
at lukke Fællesskabets finansielle markeder, men, da
Fællesskabet ønsker at holde disse markeder åbne for

resten af verden, at øge liberaliseringen af de globale
finansielle markeder i tredjelande ; med henblik herpå
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fastlægges der i dette direktiv procedurer for forhandling
med tredjelande og, som en sidste udvej, mulighed for at
træffe foranstaltninger, der består i at suspendere nye
ansøgninger om tilladelse eller begrænse antallet af nye

»AFSNIT III B

tilladelser —

lovgivning, og for en sådan modervirksomheds

Regler for dattervirksomheder af en modervirk
somhed, der henhører under et tredjelands
erhvervelse af kapitalinteresser«.

Artikel 4

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

I afsnit III B i direktiv 73/239/EØF indsættes artikel 29a
Artikel 1

I dette direktiv forstås ved :

a) køretøj : et køretøj som defineret i artikel 1 , stk. 1 , i
direktiv 72/ 166/EØF

b) bureau : et nationalt forsikringsbureau i henhold til

og 29b affattet således :
»Artikel 29a

Medlemsstaternes kompetente myndigheder under
retter Kommissionen om :

a) enhver meddelelse af tilladelse til en direkte eller
indirekte dattervirksomhed, hvis modervirksomhed

artikel 1 , stk. 3, i direktiv 72/ 166/EØF

eller modervirksomheder henhører under et tredje
lands lovgivning. Kommissionen giver det forsik
ringsudvalg, der skal nedsættes af Rådet på forslag
af Kommissionen, underretning herom

c) garantifond : det organ, der er omhandlet i artikel 1 ,
stk. 4, i direktiv 84/5/EØF

d) modervirksomhed : en modervirksomhed i henhold til
artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF (')

b) en sådan modervirksomheds erhvervelse af kapital
interesser i en forsikringsvirksomhed i Fællesskabet,
som bevirker, at denne bliver en dattervirksomhed

e) dattervirksomhed : en dattervirksomhed i henhold til
artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF ; enhver datter
virksomhed af en dattervirksomhed anses også for en

af førstnævnte virksomhed. Kommissionen giver
det forsikringsudvalg, der skal nedsættes af Rådet på
forslag af Kommissionen, underretning herom.

dattervirksomhed af den modervirksomhed, der står i

spidsen for disse virksomheder.

Artikel 2

Når der er meddelt tilladelse til en direkte eller indi
rekte dattervirksomhed under en eller flere modervirk

somheder, som henhører under et tredjelands lovgiv
ning, skal koncernens opbygning angives i den anmel
delse, som de kompetente myndigheder indgiver til
Kommissionen.

I artikel 5, litra d), nr. iii), første afsnit, i direktiv 73/239/
EØF ændres udtrykket »risici under forsikringsklasse 8, 9,
13 og 16 i punkt A i bilaget« til :
»risici under forsikringsklasse 3, 8, 9, 10, 13 og 16 i
punkt A i bilaget«.

Artikel 3

1.
Overskriften til afsnit III i direktiv 73/239/EØF
affattes således :
»AFSNIT III A

Regler for agenturer eller filialer, der er belig
gende inden for Fællesskabet, og som hører
under virksomheder, der har deres hjemsted
uden for Fællesskabet«.

2.

Efter artikel 29 i direktiv 73/239/EØF indsættes

følgende overskrift :
(>) EFT nr. L 193 af 18 . 7. 1983, s. 1 .

Artikel 29b
1.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om

alle generelle vanskeligheder, som deres forsikrings
virksomheder har mødt i forbindelse med etablering
eller udøvelse af forsikringsvirksomhed i et tredjeland.

2. Kommissionen udarbejder, første gang senest
seks måneder inden direktivets iværksættelse og
derefter med regelmæssige mellemrum, en rapport,
hvori den gennemgår den behandling i henhold til
stk. 3 og 4, der i tredjelande gives EF-forsikringsvirk
somheder med hensyn til disses etablering og udøvelse
af forsikringsvirksomhed samt erhvervelse af kapitalin
teresser i forsikringsvirksomheder i tredjelande.
Kommissionen fremsender disse rapporter til Rådet, i
givet fald ledsaget af passende forslag.

3. Hvis Kommissionen enten på grundlag af de i
stk. 2 omhandlede rapporter eller på grundlag af andre
oplysninger konstaterer, at et tredjeland ikke
indrømmer EF-forsikringsvirksomheder en faktisk
adgang til markedet svarende til den, Fællesskabet
indrømmer forsikringsvirksomheder fra dette tredje
land, kan Kommissionen forelægge Rådet forslag til et
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forhandlingsmandat for denne med henblik på at opnå
tilsvarende konkurrencevilkår for EF-forsikringsvirk
somheder. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret fler
tal.

land, eller nar de i stk. 4, andet og tredje afsnit, nævnte
foranstaltninger ikke længere finder anvendelse.
6.

Foranstaltninger, der træffes i medfør af denne

artikel, skal være i overensstemmelse med Fællesska

4. Hvis Kommissionen enten på grundlag af de i
stk. 2 omhandlede rapporter eller på grundlag af andre
oplysninger konstaterer, at EF-forsikringsvirksomheder
i et tredjeland ikke bliver behandlet på lige fod med
de indenlandske forsikringsvirksomheder og derfor
ikke får samme konkurrencevilkår som disse, og at
betingelserne for faktisk adgang til markedet ikke er
opfyldt, kan den indlede forhandlinger med henblik
på at rette op på situationen.
Under de i første afsnit nævnte omstændigheder kan
det ligeledes på et hvilket som helst tidspunkt
samtidig med, at der indledes forhandlinger, efter
proceduren som fastlagt i retsakten om nedsættelse af
det i artikel 29a omhandlede forsikringsudvalg bestem
mes, at medlemsstaternes kompetente myndigheder
skal begrænse eller suspendere deres afgørelser :

— Om ansøgninger om tilladelse, som er indgivet på
tidspunktet for afgørelsen eller senere, og
— om erhververe af kapitalinteresser for så vidt angår
direkte eller indirekte modervirksomheder, som

henhører under det pågældende tredjelands lovgiv
ning.
Varigheden af disse foranstaltninger må ikke overstige
tre måneder.

Inden udløbet af denne frist på tre måneder og på
baggrund af forhandlingsresultaterne kan Rådet med
kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen træffe
afgørelse om, hvorvidt de trufne foranstaltninger skal
opretholdes.
En sådan begrænsning eller suspension kan ikke finde
anvendelse, når forsikringsvirksomheder eller datter
virksomheder af disse, som behørigt er meddelt tilla
delse i Fællesskabet, opretter dattervirksomheder, eller
når sådanne forsikringsvirksomheder eller dattervirk
somheder erhverver kapitalinteresser i en forsikrings
virksomhed i Fællesskabet.

5.

bets forpligtelser i henhold til internationale — såvel
bilaterale som multilaterale — aftaler om adgang til at
optage og udøve forsikringsvirksomhed.«
Artikel 5

Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, andet og tredje led, i
direktiv 88/357/EØF udgår.
Artikel 6

I afsnit III i direktiv 88/357/EØF indsættes følgende som
artikel 1 2a :

»Artikel 12a

1.

anden medlemsstat.

2. Deri medlemsstat, hvor der præsteres tjeneste
ydelser, pålægger virksomheden at blive medlem af
forsikringsbureauet og garantifonden i den pågældende
medlemsstat og at medvirke ved finansieringen deraf.
Virksomheden kan dog ikke forpligtes til at betale
eller bidrage til bureauet og fonden i den medlemsstat,
hvor der præsteres tjenesteydelser, med andet end et
beløb, der beregnes på samme grundlag som for virk
somheder, der fra et etableret forretningssted i den
pågældende medlemsstat dækker risici under forsik
ringsklasse 10, bortset fra fragtførerens ansvar, i
forhold til virksomhedens præmieindtægter inden for
denne forsikringsklasse i den pågældende medlemsstat
eller til det antal risici inden for denne forsikrings
klasse, der dækkes i nævnte medlemsstat.

3.

Hvis Kommissionen konstaterer et af de i stk. 3

og 4 nævnte forhold, skal medlemsstaterne efter
anmodning fra Kommissionen underrette den om :

Denne artikel finder anvendelse, når en virk

somhed fra et etableret forretningssted i en medlems
stat dækker en risiko, som henhører under forsikrings
klasse 10 i punkt A i bilaget til direktiv 73/239/EØF,
bortset fra fragtførerens ansvar, og som består i en

Nærværende direktiv er ikke til hinder for, at en

forsikringsvirksomhed, der tilbyder tjenesteydelser, skal
overholde bestemmelserne om dækning af forøgede
risici i den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen præste
res, i det omfang de finder anvendelse på etablerede
virksomheder.

a) enhver ansøgning om meddelelse af tilladelse til en
direkte

eller

indirekte

modervirksomhed

dattervirksomhed,

eller

hvis

modervirksomheder

henhører under det pågældende tredjelands lovgiv
ning
b) enhver plan om en sådan virksomheds erhvervelse
af kapitalinteresser i en EF-forsikringsvirksomhed,
som bevirker, at denne bliver en dattervirksomhed
af førstnævnte virksomhed.

Denne oplysningspligt ophører, så snart der er indgået
en aftale med det i stk. 3 eller 4 omhandlede tredje

4. Den medlemsstat, hvor der præsteres tjeneste
ydelser, pålægger virksomheden at sikre, at personer,
der gør krav gældende som følge af begivenheder på
dens område, ikke stilles ringere, fordi virksomheden
dækker en risiko, bortset fra fragtførerens ansvar, under
forsikringsklasse 10 i henhold' til reglerne om udveks
ling af tjenesteydelser og ikke ud fra et etableret forret
ningssted i den pågældende medlemsstat.
Med henblik herpå skal den medlemsstat, hvor der
præsteres tjenesteydelser, pålægge virksomheden at
udpege en repræsentant, der er bosat eller etableret på
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Artikel 9

dens område, som skal indsamle alle nødvendige

oplysninger i forbindelse med krav, og som skal have
tilstrækkelige beføjelser til at repræsentere virksom
heden over for skadelidte personer, der kunne gøre
krav gældende, herunder med hensyn til betaling af
sådanne krav, og til at repræsentere den eller, om
nødvendigt, lade den repræsentere over for den pågæl
dende medlemsstats domstole og myndigheder i
forbindelse med disse krav.

Ligeledes kan det pålægges repræsentanten at repræ
sentere virksomheden over for de kompetente myndig
heder i den medlemsstat, hvor der præsteres tjeneste
ydelser, ved kontrollen af, om der foreligger en forsik
ringspolice, der dækker ansvarsforsikring for motorkø
retøjer, samt om gyldigheden af denne police.
Den medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydelser,
kan ikke pålægge den udpegede person at udføre
andre aktiviteter for den virksomhed, der har udpeget
ham, end dem, der er fastsat i andet og tredje afsnit.
Den udpegede person må ikke udøve nogen form for
direkte forsikringsvirksomhed for nævnte virksomhed.
Udpegelsen af en repræsentant kan ikke i sig selv
betragtes som oprettelse af en afdeling eller et agentur
i henhold til artikel 6, stk. 2, litra b), i direktiv 73/239/
EØF, og repræsentanten betragtes ikke som et
etableret forretningssted i henhold til artikel 2, litra c),

Artikel 22, stk. 1 , i direktiv 88/357/EØF affattes således :

» 1 . Ethvert etableret forretningssted skal for så vidt
angår forsikringsaktiviteter, der udøves i henhold til
reglerne om udveksling af tjenesteydelser, meddele sin
tilsynsmyndighed omfanget af opkrævede præmier,
inden fradrag af reassurancepræmier, for hver
medlemsstat og for hver gruppe af klasser. Grupperne
af klasser defineres således :

— ulykker og sygdom (1 og 2)
— forsikring af motorkøretøjer (3, 7 og 10 ; tallende
vedrørende klasse 10, fragtførerens ansvar ikke
medregnet, specificeres)
— brand og andre skader på ejendom (8 og 9)
— luftfarts-, sø- og transportforsikring (4, 5, 6, 7, 11
og 12)
— almindelig ansvarsforsikring (13)
— kredit og kaution (14 og 15)
— øvrige klasser (16, 17 og 18).
Tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne videregiver
disse oplysninger til tilsynsmyndighederne i de
medlemsstater, hvor der præsteres tjenesteydelser.«

Artikel 10

i nærværende direktiv.«

Artikel 27, stk. 1 , sidste afsnit, i direktiv 88/357/EØF
affattes således :

Artikel 7

I artikel 15, stk. 1 , og artikel 16, stk. 1 , i direktiv 88/357/
EØF indsættes følgende afsnit :
»Hver medlemsstat, på hvis område en virksomhed i
henhold til reglerne om udveksling af tjenesteydelser
agter at dække risici under forsikringsklasse 10, bortset
fra fragtførerens ansvar, kan kræve, at virksomheden :

— meddeler navn og adresse på den skadesrepræsen
tant, der er omhandlet i artikel 12a, stk. 4

— udfærdiger en erklæring om, at virksomheden er
blevet medlem af det nationale forsikringsbureau
og den nationale garantifond i den medlemsstat,
hvor der præsteres tjenesteydelser.«

Artikel 8

»Den undtagelse, der indrømmes fra 1 . januar 1995,
gælder kun for aftaler, der omfatter risici under
forsikringsklasse 3, 8, 9, 10, 13 og 16, og som udeluk
kende består i én af de fire medlemsstater, der er
omfattet af disse bestemmelser.«

Artikel 11

Uanset artikel 23, stk. 2, i direktiv 88/357/EØF kan den

medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydelser, for så vidt
angår store risici i henhold til artikel 5, litra d), i direktiv
73/239/EØF og henhørende under forsikringsklasse 10,
bortset fra fragtførerens ansvar, bestemme :
— at størrelsen af de tekniske reserver vedrørende de

pågældende aftaler skal fastsættes under tilsyn af

myndighederne i den pågældende medlemsstat i
henhold til de i denne stat gældende regler eller, hvis
sådanne regler ikke findes, i overensstemmelse med
fast praksis, indtil den dato, inden for hvilken
medlemsstaterne

skal

efterkomme

direktivet

om

samordning af forsikringsvirksomheders årsregnskaber
I artikel 21 , stk. 2, i direktiv 88/357/EØF indsættes

følgende afsnit :
»Hver medlemsstat kan kræve, at navn og adresse på
forsikringsvirksomhedens
repræsentant
ligeledes
fremgår af ovennævnte dokumenter.«

— at dækningen af disse reserver med ækvivalente
aktiver af tilsvarende størrelse skal være undergivet
tilsyn af myndighederne i den pågældende medlems
stat i henhold til gældende regler og praksis, indtil
meddelelsen af tredje direktiv vedrørende forsikrings
virksomhed bortset fra livsforsikring
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— at lokaliseringen af de i andet led omhandlede aktiver
skal være undergivet tilsyn af myndighederne i den
pågældende medlemsstat i henhold til gældende
regler og praksis, indtil den dato, inden for hvilken

medlemsstaterne skal efterkomme tredje direktiv
vedrørende forsikringsvirksomhed bortset fra livsfor
sikring.
Artikel 12
Medlemsstaterne ændrer deres nationale bestemmelser for

at efterkomme dette direktiv inden for en frist på 18
måneder fra dets meddelelse ('). De underretter straks
Kommissionen herom .

(') Dette direktiv er meddelt den 20. november 1990.

Nr. L 330/49

De bestemmelser, der ændres ved gennemførelsen af
første afsnit, skal finde anvendelse inden for en frist på 24
måneder fra meddelelsen af dette direktiv.
Artikel 13
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8 . november 1990 .

På Rådets vegne
P. ROMITA

Formand
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RÅDETS ANDET DIREKTIV
af 8. november 1990

om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte livs
forsikringsvirksomhed, om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den
faktiske gennemførelse af den fri udveksling af tejenesteydelser, og om ændring
af direktiv 79/267/EØF

(90/61 9/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 57,
stk. 2, og artikel 66,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

i samarbejde med Europa-Parlament (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger : ,

Det er nødvendigt at udvikle det indre marked for livsfor
sikring og de andere former for virksomhed, der er
omfattet af Rådets første direktiv 79/267/EØF af 5. marts

1979 om samordning af de administrativt og ved lov fast
satte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte
livsforsikringsvirksomhed ('), i det følgende benævnt
»første direktiv«, senest ændret ved akten om Spaniens og

Portugals tiltrædelse ; for at nå dette mål bør det gøres

bets etablerede forretningssted, dels til stedet, hvor
forpligtelsen består ; der bør derfor ligeledes fastsættes en
definition af forpligtelsens lokalisering ; endvidere må der
skelnes mellem virksomhed udøvet gennem et etableret
forretningssted og virksomhed udøvet som led i den fire
udveksling af tjenesteydelser ;
bestemmelserne i første direktiv bør suppleres, særlig for
at præcisere tilsynsmyndighedernes beføjelser og tilsyns
midler ; endvidere bør der fastsættes særlige bestemmelser
for adgang til, udøvelse af og kontrol med virksomhed,
der udøves i henhold til reglerne for fri udveksling af
tjenesteydelser ;
der bør gives de forsikringstagere, der — fordi de tager
initiativet til at tegne en forsikring i et andet land,
hvorved de således opnår beskyttelse i henhold til dette
andet lands retlige system — ikke har behov for særlig
beskyttelse i den medlemsstat, hvor forpligtelsen består,
fuld frihed til at udnytte det videst mulige marked for
livsforsikring og andre former for virksomhed, der er
omfattet af første direktiv ; på den anden side bør der
sikres en tilstrækkelig beskyttelse af de andre forsikrings
tagere ;

lettere for forsikringsvirksomheder, der har deres
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, at præsetere
tjenesteydelser i medlemsstaterne og hermed gøre det
muligt for forsikringstagerne at rette henvendelse, ikke
blot til forsikringsselskaber, der er etableret i deres eget
hjemland, men også til forsikringsselskaber, der har deres
vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, og som er

pensionskasser må på grund af de forskellige systemers
forskelligartede og komplicerede karakter og på grund af
deres snævre forbindelse med sociale sikringsordninger
underkastes en nærmere undersøgelse ; de bør derfor

etableret i andre medlemsstater ;

et særskilt direktiv ;

i henhold til Traktaten er enhver forskelsbehandling i
forbindelse med udveksling af tjenesteydelser, som skyl
des, at en virksomhed ikke er etableret i den medlemsstat,

hvor ydelsen præsteres, forbudt efter overgangsperiodens
udløb ; dette forbud finder anvendelse på de tjenesteydel
ser, der præsteres af en hvilken som helst virksomhed
inden for Fællesskabet, hvad enten der er tale om en virk

somheds vedtægtsmæssige hjemsted, et agentur eller en

udelukkes

fra

anvendelsesområdet

for dette

direktivs

særlige bestemmelser vedrørende fri udveksling af tjene
steydelser ; der vil for så vidt angår disse blive udarbejdet
medlemsstaternes bestemmelser vedrørende tegningen af
de i første direktiv omhandlede former for forsikring er
fortsat forskellige ; friheden til som lovgivning, der skal
anvendes på forsikringsaftalen, at vælge en anden lovgiv
ning end lovgivningen i den medlemsstat, hvor forplig
telsen består, kan indrømmes i visse tilfælde efter regler,
som tager hensyn til de særlige omstændigheder ;

filial ;

bestemmelserne i første direktiv om overførsel af forsik

af praktiske grunde bør den frie udveksling af tjenestey
delser fastlægges under hensyn dels til forsikringsselska

ringsbestand bør uddybes og suppleres med bestemmel
ser, der specielt vedrører det tilfælde, hvor bestanden af
forsikringsaftaler, indgået i henhold til reglerne om fri
udveksling af tjenesteydelser, overføres til en anden virk

(') EFT nr. C 38 af 15. 2. 1989, s. 7, og

somhed ;

(2) EFT nr. C 175 af 16. 7. 1990, s. 107, og afgørelse af 24. okto
ber 1990 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT nr. C 298 af 27. 11 . 1989, s. 2.
4) EFT nr. L 63 af 13. 3. 1979, s. 1 .

med henblik på at beskytte forsikringstagerne bør
medlemsstaterne på det nuværende samordningsstadium
indrømmes mulighed for at begrænse samtidig udøvelse

EFT nr. C 72 af 22. 3. 1990, s. 5.
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forsikringstageren ikke har behov for en sådan beskyt

myndigheder og Kommissionen ; der bør endvidere
indføres en sanktionsordning, der kan anvendes, når en
virksomhed, der præsterer tjenesteydelser, ikke overholder
bestemmelserne i den medlemsstat, hvor tjenesteydelserne

telse :

præsteres ;

adgangen til fri udveksling af tjenesteydelser bør under
kastes procedurer, som sikrer, at forsikringsvirksomheden

de tekniske reserver inklusive de matematiske reserver bør

af forsikringsvirksomhed i form af fri udveksling af tjene
steydelser og gennem etablering ; en sådan begrænsning
kan

ikke

fastsættes

for

forpligtelser,

hvor

overholder såvel bestemmelserne vedrørende finansielle

garantier som bestemmelserne vedrørende forsikringsbe
tingelser og tariffer ; disse procedurer kan forenkles, i det
omfang aktiviteten, der udøves som led i den fri udveks
ling af tjenesteydelser, vedrører forsikringstagere, som på
grund af karakteren af den forpligtelse, de agter at indgå,
ikke har behov for en særlig beskyttelse i den stat, hvor
forpligtelsen består ;
for livsforsikringsaftaler, der er tegnet som et led i den frie
udveksling af tjenesteydelser, bør forsikringstageren have
mulighed for at opsige aftalen inden for en periode på
mellem 14 og 30 dage ;

underlægges regler og tilsyn i den medlemsstat, hvor
tjenesteydelserne præsteres, når disse tjenesteydelser
vedrører forpligtelser, for hvilke den pågældende stat vil
yde forsikringstageren særlig beskyttelse ; derimod er de
tekniske reserver inklusive de matematiske reserver fortsat

underlagt regler og tilsyn i den medlemsstat, hvor forsik
ringsvirksomheden er etableret, når der ikke er reelt
behov for en sådan beskyttelse af forsikringstageren ;

en række medlemsstater pålægger ikke livsforsikringer
eller andre former for virksomhed, der er omfattet af

første direktiv, nogen form for indirekte skat, medens

andre medlemsstater pålægger sådanne forsikringer
særlige skatter ; i de medlemsstater, hvor sådanne skatter

i henhold til første direktiv ma de aktiviteter, der er

omfattet, af direktiv 73/239/EØF (1), det såkaldt første

direktiv lom samordning af skadesforsikringsvirksomhed,

senest indret ved direktiv 88/357/EØF (2), principielt

ikke udøves samtidig med de aktiviteter, der er omfattet af
første direktiv om samordning af livsforsikringsvirksom
hed ; selv om første direktiv om samordning af livsforsik
ringsvirksomhed har tilladt, at selskaber, der både driver
livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed,

opkræves, varierer deres struktur og procentsats meget ;
det bør undgås, at de bestående forskelle giver sig udslag i
konkurrenceforvridninger mellem - medlemsstaterne til
skade for bestemte forsikringsselskaber ; med forbehold af
en senere samordning kan anvendelsen af de fiskale

bestemmelser i den medlemsstat, hvor forpligtelsen er
påtaget, afhjælpe en sådan ulempe, og det tilkommer
medlemsstaterne at fastsætte de bestemmelser, der skal
sikre opkrævningen af disse skatter ;

fortsat kan bestå, må sådanne selskaber dog ikke i
henhold til direktivet oprette agenturer eller filialer med

henblik på at drive livsforsikringsvirksomhed ; den særlige
form for forpligtelser, som forsikringsselskaber påtager sig
som led i ordningen med fri udveksling af tjenesteydelser,
retfærdiggør, i det mindste i en begrænset periode fra
meddelelsen af dette direktiv, at der indføres en vis grad
af fleksibilitet over for anvendelsen af ovennævnte prin
cip ;
i det foreliggende direktiv er der ingen bestemmelser til
hinder for, at selskaber, der både driver livsforsikringsvirk
somhed og skadesforsikringsvirksomhed, deles op i to
virksomheder, hvoraf den ene driver livsforsikringsvirk
somhed og den anden skadesforsikringsvirksomhed, og
for at adskillelsen kan gennemføres på de bedst mulige
betingelser, bør medlemsstaterne have mulighed for under
overholdelse

af

fællesskabsrettens

konkurrencebestem

melser at indføre passende fiskale bestemmelser, navnlig
for så vidt angår den merværdi, som adskillelsen måtte
føre med sig ;

på området fri udveksling af tjenesteydelser er det vigtigt
at etablere et særligt samarbejde mellem de kompetente
tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne og mellem disse
(') EFT nr. L 228 af 16. 8 . 1973, s. 3 .
O EFT nr. L 172 af 4. 7. 1988, s. 1 .

første direktiv fastsætter udtrykkeligt specifikke regler
vedrørende tilladelse til agenturer og filialer af virksomhe
der, hvis vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende uden
for Fællesskabet ;

der skal fastsættes en smidig procedure, der gør det
muligt at vurdere gensidighed over for tredjelande på et
fællesskabsgrundlag ; formålet med en sådan procedure er
ikke at lukke Fællesskabets finansielle markeder, men,
eftersom Fællesskabet ønsker at holde de finansielle

markeder åbne for resten af verden, at forøge liberalise
ringen af alle finansielle markeder i tredjelande ; med
henblik herpå fastlægger dette direktiv procedurer for
forhandling med tredjelande eller, som en sidste udvej,
mulighed for at træffe foranstaltninger, der består i at
suspendere nye ansøgninger om tilladelse eller begrænse
antallet af nye tilladelser ;

i henhold til Traktatens artikel 8 C bør der tages hensyn
til omfanget af den indsats, der må gøres af medlemsstater
med økonomier på forskellige udviklingstrin ; visse
medlemsstater bør derfor indrømmes en overgangsord
ning, der muliggør en gradvis gennemførelse af dette
direktivs særlige bestemmelser om fri udveksling af tjene
steydelser ;
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på grund af forskellg , i , de nationale lovgivninger er det
også passende at give de medlemsstater, der måtte ønske
det, en overgangsperiode, hvori de kan tilpasse deres
lovgivning til bestemmelserne i dette direktiv for så vidt
angår gruppeforsikringsaftaler knyttet til ansættelseskon

e) den medlemsstat, hvor forpligtelsen består :
den medlemsstat, hvor forsikringstageren har sin
sædvanlige bopæl, eller, hvis forsikringstageren er en
juridisk person, den medlemsstat, hvor denne juridiske

persons virksomhed, som forsikringsaftalen vedrører, er

trakter eller for så vidt angår medvirken af en mægler, for

beliggende

alle bestemmelserne i dette direktiv vedrørende den situa

tion, hvor forsikringstageren selv tager initiativ til at tegne
forsikringen som led i Ordningen om fri udveksling af
tjenesteydelser ;

f) etableringsmedlemsstaten :
den medlemsstat, hvor det etablerede forretningssted,
der påtager sig forpligtelsen, er beliggende

det er især vigtigt at give de medlemsstater, der ønsker
det, tilstrækkelig tid til at vedtage passende bestemmelser,
der kan sikre forsikringsmæglernes faglige kvalifikationer
og uafhængighed ; i betragtning af den stadig større rolle,
som disse mæglere vil komme til at spille i forbindelse
med rådgivning af forsikringstagere, som stilles over for et
stadigt større produktudbud, og i forbindelse med
gennemførelsen af den frie udveksling af tjenesteydelser,
er mæglernes faglige kvalifikationer og uafhængighed en
væsentlig faktor med hensyn til beskyttelse af forbru

g) den medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydelser :
den medlemsstat, hvor forpligtelsen består, når et i en
anden medlemsstat etableret forretningssted har
påtaget sig forpligtelsen

geren —

h) en modervirksomhed : en modervirksomhed som defi
neret i artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF (')

i) dattervirksomhed : en dattervirksomhed som defineret
i artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF ; enhver datter
virksomhed af en dattervirksomhed anses også for
dattervirksomhed af den modervirksomhed, der står i

spidsen for disse virksomheder.
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 3
AFSNIT I

Almindelige bestemmelser
Artikel 1

I første direktiv såvel som i dette direktiv sidestilles en

virksomheds permanente tilstedeværelse på en medlems
stats område med et agentur eller en filial, også selv om
denne tilstedeværelse ikke har form af en filial eller et

agentur, men blot af et kontor, der ledes af virksomhedens
eget personale, eller af en uafhængig person, som har en

fast bemyndigelse til at handle på virksomhedens vegne i
Dette direktiv har til formål :

lighed med et agentur.

a) at supplere direktiv 79/267/EØF, og
b) at fastsætte særlige bestemmelser om fri udveksling af

AFSNIT II

tjenesteydelser vedrørende den virksomhed, der er
omfattet af ovennævnte direktiv, og som er nærmere
angivet under afsnit III i nærværende direktiv.

Supplerende bestemmelser til første direktiv

Artikel 2

Artikel 4

I dette direktiv forstås ved

a) første direktiv : direktiv 79/267/EØF
b) virksomhed :

— i afsnit I og II : enhver virksomhed, som har
opnået administrativ tilladelse i overensstemmelse
med artikel 6 eller artikel 27 i første direktiv

— i afsnit III og IV : enhver virksomhed, som har
opnået administrativ tilladelse i overensstemmelse
med artikel 6 i første direktiv

1 . Aftaler om tegning af forsikringer af den i første
direktiv omhandlede art underkastes lovgivningen i den
medlemsstat, hvor forpligtelsen består. Parterne kan dog,
dersom denne stats retsregler giver mulighed herfor, vælge
et andet lands lovgivning.
2. Dersom forsikringstageren er en fysisk person, og
han har sin sædvanlige bopæl i en anden medlemsstat
end den, hvori han er statsborger, kan parterne vælge
lovgivningen i den medlemsstat, hvori han er statsborger.

c) etableret forretningssted :
en virksomheds vedtægtsmæssige hjemsted, agentur
eller filial, jf. artikel 3

3.

d) forpligtelse :
en forpligtelse i en af de former for forsikring eller

henhold til dette direktiv.

virksomhed, der er nævnt i første direktivs artikel 1

Når en stat består af flere territoriale enheder, som

hver har sine egne retsregler med hensyn til aftalemæssige
forpligtelser, betragtes hver enhed som et land med
henblik på at fastlægge den lovgivning, der skal gælde i

(') EFT ar. L 193 af 18 . 7. 1983 , s. 1 .

En medlemsstat, hvor forskellige territoriale enheder har
deres egne retsregler med hensyn til aftalemæssige
forpligtelser, er ikke forpligtet til at lade bestemmelserne i
dette direktiv gælde for konflikter, som måtte opstå
mellem disse enheders retsregler.
4.
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— at sikre gennemførelsen af de af tilsynsmyndighe
derne krævede foranstaltninger, om nødvendigt
gennem tvangsforanstaltninger og i givet fald ved
rettens hjælp.
Medlemsstaterne kan ligeledes fastsætte, at tilsyns
myndighederne skal have mulighed for at indhente
alle oplysninger vedrørende forsikringsaftaler, som

Denne artikel berører ikke anvendelsen af de ufravi

gelige regler i lovgivningen i domstolslandet, der gælder
for forholdet, uanset hvilken lovgivning der gælder for

formidlerne er i besiddelse af.«

aftalen.

Hvis en medlemsstats nationale lovgivning tillader det,
kan de ufravigelige regler i lovgivningen i den medlems
stat, hvor forpligtelsen består, anvendes, såfremt og i det
omfang disse regler ifølge dette lands ret skal anvendes
uden hensyn til, hvilken stats lovgivning der i øvrigt
gælder for aftalen.
5.

Med forbehold af stk. 1 til 4 finder medlemsstaternes

almindelige internationale privatretlige regler med hensyn
til aftalemæssige forpligtelser anvendelse på de af dette
direktiv omfattede forsikringsaftaler.

Artikel 5

Følgende indsættes som stk. 3 i artikel 23 i første direk
tiv :

»3. Hver medlemsstat træffer hensigtsmæssige
foranstaltninger med henblik på, at de myndigheder,
som skal føre tilsyn med forsikringsvirksomhederne,
råder over de nødvendige beføjelser og midler til at
føre tilsyn med de på deres område etablerede
forsikringsvirksomheders aktiviteter, herunder aktivi
teter, der udøves uden for dette område i overensstem
melse med Rådets direktiver vedrørende disse aktivite

ter, samt med henblik på disse bestemmelsers
gennemførelse.

Disse beføjelser og midler skal bl.a. give de kompe
tente tilsynsmyndigheder mulighed for :
— at skaffe sig indgående viden om virksomhedens
situation og samlede aktiviteter, navnlig
— ved indhentning af oplysninger eller rekvire
ring af dokumentation vedrørende forsikrings
aktiviteten

— eller ved kontrol på stedet i den pågældende
virksomheds forretningslokaler
— at træffe tilstrækkelige og nødvendige foranstalt
ninger over for virksomheden for at sikre, at virk
somhedens aktiviteter er i overensstemmelse med

de love og administrative bestemmelser, som virk
somheden skal overholde i de forskellige
medlemsstater, og især i overensstemmelse med
driftsplanen for så vidt denne er forpligtende, såvel
som for at undgå eller fjerne uregelmæssigheder,
der vil kunne bringe forsikringstagernes interesser
i fare

Artikel 6

1.

Artikel 25 i første direktiv udgår.

2. Hver medlemsstat tillader på de i den nationale
lovgivning fastsatte betingelser, at forsikringsvirksomhe
der, der er etableret på dens område, overfører hele eller
en del af deres forsikringsbestand bestående af aftaler, for
hvilke forpligtelsen består i denne stat, til en overtagende
virksomhed, der er etableret i samme medlemsstat, hvis
tilsynsmyndighederne i den medlemsstat, hvor den over

tagende virksomhed har sit vedtægtsmæssige hjemsted
bekræfter, at virksomheden under hensyn til overførslen
har den fornødne solvensmargen.
3. Hver medlemsstat tillader på de i den nationale
lovgivning fastsatte betingelser, at forsikringsvirksomhe
der, der er etableret på dens område, overfører hele eller
en del af deres forsikringsbestand bestående af aftaler, der
er indgået under de i artikel 10, stk. 1 , beskrevne forhold,
til en overtagende virksomhed, der er etableret i den stat,
hvor der præsteres tjenesteydelser, hvis myndighederne i
den medlemsstat, hvor den overtagende virksomhed har
sit vedtægtsmæssige hjemsted, bekræfter, at virksomheden
under hensyn til overførslen har den fornødne solvens
margen.

4. Hver medlemsstat tillader på de i den nationale
lovgivning fastsatte betingelser, at forsikringsvirksomhe
der, der er etableret på dens område, overfører hele eller
en del af deres forsikringsbestand bestående af aftaler, der
er indgået under de i artikel 10, stk. 1 , beskrevne forhold,
til en overtagende virksomhed, der er etableret i samme
medlemsstat, hvis tisynsmyndighederne i den medlems
stat, hvor den overtagende virksomhed har sit vedtægts
mæssige hjemsted, bekræfter, at den under hensyn til
overførslen har den fornødne solvensmargen og i den
medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydelse, opfylder
betingelserne i artikel 11 , 12, 14 og 16.
5. I de i stk. 3 og 4 omhandlede tilfælde meddeler
tilsynsmyndighederne i den medlemsstat, hvor den over
dragende virksomhed er etableret, tilladelse til overførslen
efter at have indhentet samtykke fra tilsynsmyndighe
derne i den medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydel
ser.

6. Hvis en medlemsstat på de i den nationale lovgiv
ning fastsatte betingelser giver forsikringsvirksomheder,
der er etableret på dens område, tilladelse til at overføre
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hele eller en del af deres forsikringsbestand til en overta

lovgivning, og for en sådan modervirksomheds

gende virksomhed, der er etableret i en anden medlems

erhvervelse af kapitalinteresser«.

stat, der ikke er den medlemsstat, hvor der præsteres

tjenesteydelser, skal den sikre sig, at følgende betingelser
er opfyldt :

Artikel 9

— tilsynsmyndighederne i den medlemsstat, hvor den
overtagende virksomhed har sit vedtægtsmæssige
hjemsted, bekræfter, at virksomheden under hensyn til

I afsnit III B i første direktiv indsættes følgende artikel
32a og 32b :

overførslen har den fornødne solvensmargen

— den medlemsstat, hvor den overtagende virksomhed er
etableret, skal give sit samtykke hertil
— den overtagende virksomhed skal i den medlemsstat,
hvor der præsteres tjenesteydelser, opfylde betingel
serne i artikel 11 , 12, 14 og 16 ; lovgivningen i denne
medlemsstat skal give mulighed for en sådan overfør
sel, og den pågældende stat skal give sit samtykke til
overførslen .

7.

En efter denne artikel tilladt overførsel skal i den

medlemsstat, hvor forpligtelsen består, offentliggøres som
nærmere fastsat i den nationale lovgivning. Overførslen
kan uden videre gøres gældende over for de berørte
forsikringstagere, forsikrede og enhver anden person, for
hvem de overførte aftaler hjemler rettigheder eller forplig
telser.

»Artikel 32a

Medlemsstaternes kompetente myndigheder under
retter Kommissionen om

a) enhver meddelelse af tilladelse til et direkte eller
indirekte datterselskab, hvis moderselskab eller

moderselskaber henhører under et tredjelands ret.
Kommissionen giver det i artikel 32b, stk. 6,
omhandlede udvalg underretning herom
b) et sådant moderselskabs erhvervelse af kapitalinte
resser i et forsikringsselsskab i Fællesskabet, som
bevirker,

at

dette

bliver

dets

datterselskab.

Kommissionen giver det i artikel 32b, stk. 6,
omhandlede udvalg underretning herom.
Når der er meddelt tilladelse til et direkte eller indi

rekte datterselskab under et eller flere moderselskaber,
Denne bestemmelse berører ikke medlemsstaternes ret til

at fastsætte, at forsikringstagerne skal have mulighed for at
opsige aftalen inden for en bestemt frist fra overførsels
tidspunktet.

som hører under et tredjelands ret, skal koncernens
opbygning angives i den anmeldelse, de kompetente
myndigheder indgiver til Kommissionen.
Artikel 32b

Artikel 7

Artikel 22, stk. 2, i første direktiv affattes således :

»2.

Den Italienske Republik drager omsorg for, at

kravet om, at viksomheder, der er etableret i landet,

skal afgive en del af deres tegnede forsikringer til »Isti
tuto nazionale di assicurazioni« bortfalder senest den
20 . november 1994.«

Artikel 8
1.
Overskriften til afsnit III i første direktiv affattes
således :
»AFSNIT III A

Regler for agenturer eller filialer, der er etableret
inden for Fællesskabet, og som henhører under
virksomheder, hvis vedtægtsmæssige hjemsted er
beliggende uden for Fællesskabet«.
2. Følgende overskrift anføres efter artikel 32 i første
samordningsdirekiv :

1.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om

alle generelle vanskeligheder, som deres forsikringssel
skaber har mødt i forbindelse med etablering eller
udøvelse af forsikringsvirksomhed i et tredjeland.
2.

Kommissionen udarbejder, første gang senest

seks måneder inden den dato, der nævnes i artikel 30,

stk. 2, i direktiv 90/619/EØF (') og derefter med jævne
mellemrum, en rapport, hvori den ud fra de i stk. 3 og
4 omhandlede kriterier gennemgår behandlingen af
EF-forsikringsselskaber i tredjelande med hensyn til
disses adgang til etablering og udøvelse af forsikrings
virksomhed samt erhvervelse af kapitalinteresser i
forsikringsselskaber i tredjelande. Kommissionen fore
lægger Rådet disse rappporter, om nødvendigt
ledsaget af passende forslag.
3 . Hvis Kommissionen enten på grundag af de i
stk. 2 omhandlede rapporter eller på grundlag af
andre oplysninger konstaterer, at et tredjeland ikke
indrømmer EF-forsikringsselskaber en faktisk adgang
til markedet svarende til den, Fællesskabet indrømmer

forsikringsselskaber fra dette tredjeland, kan Kommis
sionen forelægge Rådet forslag til et passende
forhandlingsmandat med henblik på at opnå tilsva
rende konkurrencevilkår for EF-forsikringsselskaber.
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

»AFSNIT III B

Regler for dattervirksomheder af en modervirk
somhed, der henhører under et tredjelands

4. Hvis Kommissionen enten på grundlag af de i
stk. 2 omhandlede rapporter eller på grundlag af
andre oplysninger konstaterer, at EF-forsikringssel
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for en frist, som formanden kan fastsætte under

skaber i et tredjeland ikke bliver behandlet pa lige fod
med de indenlandske forsikringsselskaber og derfor
ikke får samme konkurrencevilkår som disse, og at
betingelserne for faktisk adgang til markedet ikke er

hensyntagen til de pågældende spørgsmåls hastende
karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat
i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de
afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af
Kommissionen. Under afstemningen i udvalget
tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne
for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i
nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemnin

opfyldt, kan den indlede forhandlinger med henblik
på at rette op på situationen.
Under de i første afsnit nævnte omstændigheder kan
det også på et hvilket som helst tidspunkt, samtidig
med at der indledes forhandlinger, efter proceduren i

gen.

artikel 32b, stk. 6, bestemmes, at medlemsstaternes

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger,
når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

kompetente myndigheder skal indskrænke eller
suspendere deres afgørelse

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem
melse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet
nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks
Rådet et forslag om de foranstaltninger, der skal træf
fes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

— om ansøgninger om tilladelse, som er indgivet på
tidspunktet for afgørelsen eller senere, og
— om hvorvidt moderselskaber, som hører under det

pågældende tredjelands ret, direkte eller indirekte
kan erhverve kapitalinteresser.

Har Rådet efter udløbet af en frist, som fastsættes i

hver enkelt retsakt, der skal vedtages af Rådet i
henhold til dette stykke, men som under ingen
omstændigheder kan være på over tre måneder regnet

Varigheden af disse foranstaltninger må ikke overstige
tre måneder.

fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen
afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af

Inden udløbet af denne frist på tre måneder kan
Rådet på baggrund af forhandlingsresultaterne med
kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen
beslutte, af de trufne foranstaltninger skal opretholdes.

Kommissionen, medmindre Rådet med simpelt flertal
har udtalt sig mod de nævnte foranstaltninger.
7.

Foranstaltninger, der træffes i medfør af denne

artikel, skal være i overensstemmelse med Fællesska

En sådan indskrænkning eller suspension kan ikke
finde anvendelse, når forsikringsselskaber eller datter
selskaber, som behørigt er meddelt tilladelse i Fælles
skabet, opretter datterselskaber, eller når sådanne
selskaber eller datterselskaber erhverver kapitalinte
resser i et forsikringsselskab i Fællesskabet.
5.
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bets forpligtelser i henhold til internationale — såvel

bilaterale som multilaterale — aftaler om adgang til at
optage og udøve forsikringsvirksomhed.
(') EFT nr. L 330 af 29. 11 . 1990, s. 50.«

Hvis Kommissionen konstaterer et af de i stk. 3

og 4 nævnte forhold, skal medlemsstaterne efter
anmodning fra Kommissionen underrette den om :
AFSNIT III

a) enhver ansøgning om meddelelse af tilladelse til et
direkte eller indirekte datterselskab, hvis modersel
skab eller moderselskaber henhører under det

pågældende tredjelands ret
b) enhver plan om et sådant selskabs erhvervelse af
kapitalinteresser i et EF-forsikringsselskab, som

Særlige bestemmelser vedrørende fri udveksling af
tjenesteydelser .

bevirker, at dette bliver et datterselskab af først
nævnte selskab.

Artikel 10

Disse oplysninger vil ikke længere blive meddelt, når
der indgås en aftale med det tredjeland, der er nævnt i

stk. 3 eller 4, når de i stk. 4, andet og tredje afsnit,
nævnte foranstaltninger ikke længere gælder.

1.

Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse, når

en virksomhed fra et i en medlemsstat etableret forret

ningssted påtager sig en forpligtelse i en anden medlems
stat.

6. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har
Kommissionens repræsentant som formand.
Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden

2.

Disse bestemmelser finder anvendelse på :

— forsikring efter artikel 1 , stk. 1 , i første direktiv

— virksomhed efter artikel 1 , stk. 2, litra a) og b), i første
direktiv.

3.

Disse bestemmelser finder ikke anvendelse pa de

former for forsikring og organer, der er omfattet af artikel
1 , stk. 2, litra c), d) og e), artikel 1 , stk. 3, samt artikel 2, 3
og 4 i første direktiv.
4.

29 . 11 . 90

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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En virksomhed kan kun påtage sig en forpligtelse i

en anden medlemsstat, hvis virksomheden i den
medlemsstat, hvori den er etableret, har fået meddelt tilla

delse til at påtage sig en sådan forpligtelse, jf. første direk
tivs artikel 6.

det tekniske grundlag som virksomheden har til
hensigt at benytte for hver af disse aktivitetskatego
rier

— de formularer og øvrige trykte dokumenter, den
agter at anvende over for forsikringstagerne, i det
omfang hvor de også kræves af de etablerede virk
somheder.

2. De kompetente myndigheder i den medlemsstat,
hvor der skal præsteres tjenesteydelser, kan kræve, at de i
stk. 1 , litra c), nævnte angivelser meddeles dem på denne
stats officielle sprog.

Artikel 11

Enhver virksomhed, der agter at præstere tjenesteydelser,
skal forinden give meddelelse herom til de kompetente
myndigheder i den medlemsstat, hvor det vedtægstmæs
sige hjemsted er beliggende, og eventuelt myndighederne
i den medlemsstat, hvor det berørte etablerede forret

ningssted er beliggende, samt angive den eller de
medlemsstater, på hvis område den agter at præstere disse
tjenesteydelser, og arten af de forpligtelser, den har til
hensigt at påtage sig.
Artikel 12

1.

Med forbehold af artikel 13 kan enhver medlemsstat,

på hvis område en virksomhed — i henhold til reglerne
om fri udveksling af tjenesteydelser — agter at påtage sig
de i artikel 10 nævnte forpligtelser, lade adgangen til
udøvelsen af denne aktivitet være betinget af en admini
strativ tilladelse, for så vidt de ikke er indgået efter de i
artikel 13 omhandlede bestemmelser ; med henblik herpå
kan medlemsstaten kræve, at virksomheden :

a) fremlægger et certifikat, der er udstedt af de kompe
tente myndigheder i den medlemsstat, hvor det
vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, og hvori det
godtgøres, at den for sin samlede virksomhed råder
over en minimumssolvensmargen i overensstemmelse
med artikel 19 i første direktiv, og at tilladelsen i over

3. De kompetente myndigheder i den medlemsstat,
hvor der skal præsteres tjenesteydelser, har en frist på seks
måneder fra modtagelsen af de i stk. 1 nævnte doku
menter til at indrømme eller nægte tilladelse, alt efter om
den af virksomheden forelagte driftsplan er i overensstem
melse med denne stats love og administrative bestem
melser eller ej.
Tilladelsen kan ikke nægtes med den begrundelse, at visse
forsikringsaktiviteter i driftsplanen, som i den medlems
stat, hvor virksomheden er etableret, er underlagt de

kompetente myndigheders kontrol for så vidt angår tilsyn
med forsikringsvirksomheder, ikke er det i den medlems
stat, hvor tjenesteydelsen skal præsteres.
4. Har de kompetente myndigheder i den medlemsstat,
hvor der skal præsteres tjenesteydelser, ikke taget stilling
inden udløbet af den i stk. 3 nævnte frist, anses tilladelsen

for nægtet.

5. Enhver beslutning om at nægte meddelelse af tilla
delse eller udstedelse af det i stk. 1 , litra a) eller b),
omhandlede certifikat skal være klart begrundet og
meddeles den pågældende virksomhed.
6. Hver medlemsstat giver adgang til domstolsprøvelse
af enhver nægtelse af meddelelse af tilladelse eller af
udstedelse af det i stk. 1 , litra a) eller b), omhandlede
certifikat.

ensstemmelse med artikel 6, stk. 1 , i nævnte direktiv

giver virksomheden mulighed for at virke uden for
etableringsmedlemsstaten
b) fremlægger et certifikat, der er udstedt af de kompe
tente myndigheder i etableringsmedlemsstaten, og
hvori anføres de klasser, inden for hvilke den pågæl
dende virksomhed har ret til at virke, og hvori det
bekræftes, at disse myndigheder ikke gør indsigelse
mod, at virksomheden præsterer tjenesteydelser

c) fremlægger en driftsplan, der indeholder angivelser
vedrørende

Artikel 13

1 . Forpligtelser, der påtages i henhold til reglerne om
fri udveksling af tjenesteydelser, er underkastet bestem
melserne i artikel 14, dersom forsikringstageren
uopfordret henvender sig til virksomheden med henblik
på, at denne skal påtage sig en forpligtelse over for ham.
Forsikringstageren anses for at have handlet uopfordret :

— når forsikringsaftalen er indgået af de to parter i den
medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, eller af

— arten af de forpligtelser, som virksomheden har til
hensigt at påtage sig i den medlemsstat, hvor der
skal præsteres tjenesteydelser
— de almindelige og særlige forsikringsbetingelser i

de to parter i henholdsvis etableringsmedlemsstaten
og den medlemsstat, hvor forsikringstageren har sin
sædvalige bopæl, og forsikringstageren i den
medlemsstat, hvor han har sin sædvanlige bopæl, ikke

de policer, den har til hensigt at benytte
— de tariffer, som virksomheden har til hensigt at
anvende for de enkelte kategorier af aktiviteter, og

somheden befuldmægtiget person eller gennem en
forsikringsformidler eller ved hjælp af salgsfremmende
materiale, der er blevet stilet personligt til ham

er blevet kontaktet af virksomheden eller en af virk
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— når forsikringstageren henvender sig til en formidler,

hvor der skal præsteres tjenesteydelser, er i besiddelse af

der er etableret i den medlemsstat, hvor forsikringsta
geren har sin sædvanlige bopæl, og som udøver

de i stk. 1 nævnte dokumenter.

erhvervsmæssig virksomhed som defineret i artikel 2,
stk. 1 , litra a), i direktiv 77/92/EØF ('), senest ændret
ved akten om Spaniens og Portugals tiltrædelse, for at
indhente oplysninger om forsikringsaftaler, der

4. Denne artikel finder ligeledes anvendelse, såfremt
den medlemsstat, på hvis område en virksomhed i
henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser
agter at påtage sig forpligtelser efter andre bestemmelser
end dem, der er omhandlet i artikel 13, ikke gør
adgangen til denne aktivitet betinget af en administrativ

tilbydes af virksomheder, der er etableret i andre
medlemsstater end den, hvor han har sin sædvanlige
bopæl, eller med henblik på ved hans mellemkomst at
tegne en forsikring i en af disse virksomheder. I så
fald underskriver forsikringstageren en erklæring, jf.
punkt A i bilaget, hvori dette ønske klart kommer til
udtryk.

2. Forsikringstageren skal før der tegnes en forsikring i
de i stk. 1 , første og andet led, nævnte tilfælde, under
skrive en erklæring, jf. punkt B i bilaget, hvori han
bekræfter at være bekendt med, at den pågældende forsik
ring er underkastet de tilsynsregier, der gælder i den
etableringsmedlemsstat, der påtager sig forpligtelsen.
Artikel 14

1 . Hver medlemsstat, på hvis område en virksomhed i
henhold til reglerne o'ril fri udveksling af tjenesteydelser
agter at påtage sig forpligtelser efter artikel 13, kræver, at
virksomheden følger følgende fremgangsmåde :
a) den fremlægger et certifikat, der er udstedt af de
kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det
vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, og hvori det
godtgøres, at den for sin samlede virksomhed råder
over en minimumssolvensmargen i overensstemmelse
med artikel 19 i første direktiv, og at tilladelsen i over
ensstemmelse med artikel 6, stk. 1 , i nævnte direktiv

giver virksomheden mulighed for at virke uden for
etableringsmedlemsstaten
b) den fremlægger et certifikat, der er udstedt af de
kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten,
og hvori anføres de klasserj inden for hvilke den
pågældende virksomhed har ret til at virke, samt hvori
det bekræftes, at disse myndigheder ikke gør indsigelse
mod, at virksomheden præsterer tjenesteydelser
c) den angiver arten af de forpligtelser, som
virksomheden har til hensigt at påtage sig i den
medlemsstat, hvor der skal præsteres tjenesteydelser.

Ovenstående fremgangsmåde finder ikke anvendelse i

tilladelse.

5. Medlemsstaterne kan ikke forhindre en forsikrings
tager i at tegne en forsikring, der er tilladt i henhold til
etableringsmedlemsstatens lovgivning, medmindre den er
i modstrid med ordre public-bestemmelserne i den
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen præsteres.

Artikel 15

1 . Hver medlemsstat bestemmer, at en forsikringstager,
der i et af de i afsnit III omhandlede tilfælde tegner en
individuel livsforsikring, har en frist på mellem 14 og 30
dage fra det tidspunkt, hvor han fik meddelelse om, at

forsikringsaftalen er indgået, til ?at opsige aftalen.
Forsikringstagerens meddelelse om, at aftalen opsiges,
medfører, at han fremover frigøres for alle forpligtelser i
henhold til den pågældende aftale.

Betingelserne for opsigelse og de heraf affødte øvrige
retsvirkinger bestemmes efter den lovgivning, der finder
anvendelse på forsikringsaftalen, jf. artikel 4, navnlig hvad
angår retningslinjerne for, hvorledes forsikringstageren
underrrettes om, at forsikringsaftalen er indgået.
2. Medlemsstaterne kan undlade at anvende stk. 1 på
aftaler, der indgås for seks måneder eller derunder.

Artikel 16

Medlemsstaternes lovgivning skal hjemle mulighed for, at
en virksomhed i den medlemsstat, hvor den er etableret,
som et minimum og i henhold til reglerne om fri udveks
ling af tjenesteydelser gennem et i en anden medlemsstat
etableret forretningssted kan påtage sig :

tilfælde, hvor en aktivitet, der er omfattet af nærværende

direktiv, ikke i den medlemsstat, hvor forpligtelsen består,
er underkastet tilsyn fra de administrative myndigheder,
der fører tilsyn med privatforsikringer.

— de i artikel 10 omhandlede forpligtelser, når de er
indgået efter bestemmelserne i artikel 13
— de i artikel 1 0 omhandlede forpligtelser, der er indgået
efter andre bestemmelser end de i artikel 13 fastsatte,

2. Hver medlemsstat giver adgang til domstolsprøvelse
af enhver nægtelse af udstedelse af det i stk. 1 , litra a) eller
b), omhandlede certifikat.

når de falder ind under forsikringsklasser, som virk
somheden, der er etableret i den første medlemsstat,

ikke har fået meddelt tilladelse til at udøve dér, jf.
artikel 6 i første direktiv.

3. Virksomheden kan begynde sin aktivitet fra den
attesterede dato, hvor myndighederne i den medlemsstat,

Har virksomheden derimod i det sidstnævnte tilfælde en

(') EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977, s. 14.

sådan tilladelse, kan den første medlemsstat forbyde en
sådan form for udveksling af tjenesteydelser.

Artikel 17

1.
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Når en virksomhed som omhandlet i artikel 11 agter

at foretage ændringer i de angivelser, der er omtalt i

gelser i forsikringspolicer, af tariffer og af formularer og
andre trykte dokumenter, som en virksomhed agter at
anvende over for forsikringstagerne.

artikel 12, stk. 1 , litra c), eller artikel 14, stk. 1 , litra c),
forelægger den disse ændringer for de kompetente
myndigheder i den medlemsstat, hvor der præsteres tjene
steydelser. Disse ændringer iværksættes i overensstem
melse med henholdsvis artikel 12, stk. 3, og artikel 14,

3 . Med henblik på at sikre, at love og administrative
bestemmelser vedrørende disse forpligtelser overholdes,
kan de kun kræve en stikprøvevis anmeldelse af disse
betingelser og fremsendelse af de øvrige dokumenter,
uden at dette krav kan være en forudsætning for, at virk

stk. 3 .

somheden kan udøve sine aktiviteter.

2. Hvis virksomheden agter at udvide sine aktiviteter til
også at omfatte forpligtelser af den art, der er nævnt i
artikel 10, efter andre bestemmelser end dem, der er

fastsat i artikel 13 eller i artikel 14, stk. 4, finder proce
duren i artikel 11 og 12 anvendelse.

3. Hvis virksomheden agter at udvide sine aktiviteter til
også at omfatte forpligtelser efter de bestemmelser, der er
fastsat i enten artikel 13 eller i artikel 14, stk. 4, finder

proceduren i artikel 11 og 14 anvendelse.
Artikel 18

1.

Virksomheder, som i medfør af artikel 13, stk. 3, i

første direktiv samtidig udøver de aktiviteter, der er
angivet i bilaget til direktiv 73/239/EØF, og de aktiviteter,
der er angivet i artikel 1 i første direktiv, kan påtage sig
forpligtelser inden for de forsikringsklasser, der er angivet
i første direktiv, i henhold til de regler om fri udveksling
af tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 13 i dette
direktiv. De kan ligeledes påtage sig forpligtelser i
henhold til de regler om fri udveksling af tjenesteydelser,
der er omhandlet i artikel 12, såfremt lovgivningen i den
medlemsstat, hvor tjenesteydelsen præsteres, tillader dette
på tidspunktet for dette direktivs meddelelse eller tillader
det på et senere tidspunkt ; og indtil 31 . december 1995 i
de andre medlemsstater.

2, Denne artikel vil blive gennemgået på ny på
baggrund af den beretning, som Kommissionen udar
bejder i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, i første
direktiv.

Artikel 19

1 . De medlemsstater, hvor der præsteres tjenesteydel
ser, kan opretholde eller indføre love eller administrative
bestemmelser, der er begrundet i hensynet til forsikrings
tagerens beskyttelse, navnlig for så vidt angår godkendelse
af de almindelige og særlige betingelser i forsirkingspoli
cer, af formularer og øvrige trykte dokumenter, der er
bestemt til at skulle anvendes over for forsikringstagerne,
af tariffer og alt andet materiale, der er nødvendigt for den
normale gennemførelse af tilsynet, dog fordudsat at
reglerne i etableringsmedlemsstaten ikke er tilstrækkelige
til at nå op på det nødvendige beskyttelsesniveau, og at
kravene i den medlemsstat, hvor der præsteres tjenestey
delser, ikke ligger over, hvad der er nødvendigt i denne
sammenhæng.

2.

For så vidt angår de forpligtelser, der er indgået efter

de i artikel

13 omhandlede bestemmelser, må de

medlemsstater, hvor der præsteres tjenesteydelser, dog
ikke fastsætte bestemmelser om, at der kræves godken
delse eller anmeldelse af de almindelige og særlige betin

Artikel 20

1 . En virksomhed, der præsterer tjenesteydelser, skal
forelægge de kompetente myndigheder i den medlems
stat, hvor der præsteres tjenesteydelser, alle dokumenter,
der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel,
såfremt de i denne stat etablerede virksomheder også er
forpligtet hertil.
2. Såfremt de kompetente myndigheder i en medlems
stat fastslår, at en virksomhed, der præsterer tjenestey
delser i henhold til reglerne om fri udveksling af tjeneste
ydelser på denne medlemsstats område, overtræder de
retsregler, der gælder for sådanne virksomheder i nævnte
medlemsstat, henstiller disse myndigheder til den pågæl
dende virksomhed at bringe disse ulovlige forhold til
ophør.

3. Såfremt den pågældende virksomhed ikke retter sig
efter den i stk. 2 nævnte henstilling, giver de kompetente
myndigheder i den medlemsstat, hvor der præsteres tjene
steydelser, de kompetente myndigheder i etableringsmel
demsstaten meddelelse herom. Sidstnævnte myndigheder
træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på,
at den pågældende virksomhed bringer disse ulovlige
forhold til ophør. Der gives myndighederne i den
medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydelser, medde
lelse om arten af disse foranstaltninger.
De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor der
præsteres tjenesteydelser, kan desuden henvende sig til de
kompetente myndigheder for forsikringsvirksomhedens
vedtægtsmæssige
hjemsted,
når
tjenesteydelserne
præsteres af en filial eller et agentur.
4.

Såfremt virksomheden til trods for de foranstaltnin

ger, der er truffet af etableringsmedlemsstaten — eller
hvis disse foranstaltninger viser sig at være utilstrækkelige,
eller den pågældende medlemsstat ikke har truffet nogen
foranstaltninger — fortsat overtræder de retsregler, der
gælder i den medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydel
ser, kan denne medlemsstat, efter at have givet meddelelse
herom til tilsynsmyndighederne i etableringsmedlemssta
ten, træffe egnede foranstaltninger for at forhindre yderli
gere overtrædelser og, såfremt det er strengt nødvendigt,
forbyde virksomheden fortsat på dens område at påtage
sig forpligtelser i henhold til reglerne om fri udveksling af
tjenesteydelser. For så vidt angår forpligtelser, der er
indgået i henhold til reglerne om fri udveksling af tjene
steydelser efter andre bestemmelser end de i dette direk
tivs artikel 1 3 omhandlede, omfatter disse foranstaltninger
tilbagekaldelse af den i artikel 12 omhandlede tilladelse.
Medlemsstaterne drager omsorg for, at det på deres
område bliver muligt af afgive de nødvendige meddelelser
i forbindelse med foranstaltningerne.

5.
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Ovenstående bestemmelser berører ikke medlems

staternes beføjelser til at skride ind over for lovovertrædel
ser, der er begået på deres område.
6. Såfremt den virksomhed, der har gjort sig skyldig i
overtrædelsen, har et etableret forretningssted eller
besidder ejendom i den medlemsstat, hvor der præsteres

tjenesteydelser, kan tilsynsmyndighederne i denne stat i
overensstemmelse med den nationale lovgivning iværk

Hvis der udleveres dokumenter til forsikringstageren eller
de forsikrede, skal de i første afsnit nævnte oplysninger
anføres deri.

2. Aftalen eller andre dokumenter, hvorved der ydes
dækning, samt forsikringsbegæringen, dersom den er
bindende for forsikringstageren, skal angive adressen på
det etablerede forretningssted, der yder dækningen, og på
det vedtægtsmæssige hjemsted.

sætte de administrative sanktioner, der er fastsat for
sådanne overtrædelser, over for dette etablerede forret

Artikel 23

ningssted eller denne ejendom.
7. Enhver foranstaltning, der træffes i henhold til stk. 2
til 6, og som omfatter sanktioner eller begrænsninger i
præstationen af tjenesteydelser, skal behørigt begrundes
og meddeles den pågældende virksomhed. Hver af disse
foranstaltninger kan prøves ved domstolene i den
medlemsstat, hvor de er truffet.

8. Når der er truffet foranstaltninger i medfør af artikel
24 i første direktiv, underrettes de kompetente myndig
heder i den medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydel
ser, herom af de myndigheder, der har truffet disse foran
staltninger, og de træffer, dersom der er tale om foran
staltninger i henhold til stk. 1 og 3 i samme artikel, alle
egnede foranstaltninger for at beskytte de forsikredes inte

Hvert etableret forretningssted skal i forbindelse med de
præsterede tjenesteydelser meddele sin tilsynsmyndighed
præmiebeløbet uden fradrag af genforsikring for hver
medlemsstat og for hver af forsikringsklasserne I til VI,
således som disse er defineret i bilaget til første direktiv.

Disse oplysninger gives særskilt for de forpligtelser, der er
indgået efter bestemmelser i artikel 12, og for dem, der er
indgået efter bestemmelserne i artikel 14.
Tilsynsmyndighederne i hver medlemsstat giver efter
anmodning disse oplysninger til tilsynsmyndighederne i
alle de medlemsstater, hvor der præsteres tjenesteydelser.
Artikel 24

resser.

Såfremt tilladelsen tilbagekaldes på grundlag af artikel 26
i første direktiv, underrettes de kompetente myndigheder
i den medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydelser, og
disse myndigheder træffer egnede foranstaltninger for at
undgå, at det pågældende etablerede forretningssted
fortsat indgår forsikringsaftaler i henhold til reglerne om
fri udveksling af tjenesteydelser på denne medlemsstats
område.

9. Kommissionen forelægger hvert andet år Rådet en
rapport, der viser antallet og arten af tilfælde, hvor der i
den enkelte medlemsstat er blevet givet meddelelse om
afslag på en ansøgning om tilladelse i henhold til artikel
12 eller truffet foranstaltninger i henhold til stk. 4.
Medlemsstaterne samarbejder i den forbindelse med
Kommissionen og meddeler denne de oplysninger, der er
nødvendige for udarbejdelsen af rapporten.
Artikel 21

Såfremt en forsikringsvirksomhed træder i likvidation,
opfyldes forpligtelserne i forbindelse med en forsikrings
aftale, der er indgået i henhold til reglerne om fri udveks
ling af tjenesteydelser, på samme måde som forpligtel
serne i forbindelse med denne virksomheds andre forsi

kringsaftaler, uanset de forsikredes eller de begunstigedes
nationalitet.

1 . Når tjenesteydelserne er betinget af en tilladelse fra
den medlemsstat, hvori de præsteres, bestemmes
størrelsen af de tekniske reserver, inklusive de matema

tiske reserver, samt de regler om overskudsdeling, tilbage
købsværdi og ristorno, der knytter sig til vedkommende
forsikringer, under tilsyn af denne stat og efter de regler,
den selv har fastsat, eller i mangel heraf efter den i denne
medlemsstat gældende praksis. Denne medlemsstat fører
efter gældende regler og praksis tilsyn med, at disse
reserver er dækket af ækvivalente og kongruente aktiver,
og med disse aktivers lokalisering samt med anvendelsen
af reglerne for overskudsdeling, tilbagekøbsværdi og
ristorno.

2. I alle andre tilfælde udøves disse forskellige forsik
ringsaktiviteter under tilsyn af etableringsmedlemsstaten
efter denne stats regler eller praksis.
3. Etableringsmedlemsstaten påser, at de reserver, som
knytter sig til alle de aftaler, som virksomheden indgår
gennem det pågældende etablerede forretningssted, er
tilstrækkelige, og at de er dækket af ækvivalente og
kongruente aktiver.

4. I det i stk. 1 omhandlede tilfælde skal etablerings
medlemsstaten og den medlemsstat, hvor der præsteres
tjenesteydelser, foranstalte udveksling af alle de oplysnin
ger, der måtte være nødvendige for udførelsen af deres
respektive opgaver ifølge stk. 1 og 3.

Artikel 22
Artikel 25

1 . Når en forsikring tilbydes i henhold til reglerne om
fri udveksling af tjenesteydelser, skal forsikringstageren,
inden forpligtelsen indgås, gøres bekendt med, i hvilken
medlemsstat det vedtægtsmæssige hjemsted, agenturet
eller filialen, hvormed aftalen indgås, er beliggende.

Med forbehold af senere harmonisering er alle forsikrings
aftaler, som er indgået i henhold til reglerne om fri
udveksling af tjenesteydelser, udelukkende pålagt de indi
rekte skatter og parafiskale afgifter, hvormed forsikrings
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præmierne er belastet i den medlemsstat, hvor forplig
telsen er indgået i henhold til artikel 2, litra e), samt for
Spaniens vedkommende de ved lov fastsatte ekstragebyrer
til det spanske »Consorcio de Compensacion de Seguros«
til udførelse af dets opgaver i forbindelse med godtgørelse
af tab som følge af ekstraordinære begivenheder i denne
medlemsstat.

Den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen efter
artikel 4, har ingen indflydelse på den gældende skatte
mæssige ordning.
Med forbehold af senere harmonisering anvender hver
medlemsstat på de virksomheder, som præsterer tjenestey
delser på dens område, de nationale bestemmelser vedrø
rende de foranstaltninger, der skal sikre opkrævning af de
indirekte skatter og parafiskale afgifter, som skal erlægges
i henhold til stk. 1 .

kontrollen med de af første direktiv omfattede former for

forsikring og virksomhed i Fællesskabet.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om
væsentlige problemer i forbindelse med anvendelsen af
dette direktiv, især de problemer, der opstår, dersom en
medlemsstat konstaterer en usædvanlig overførsel af de af
første direktiv omfattede forsikringsaktiviteter fra virksom
heder, der er etableret på dens område, til filialer og agen
turer, der er beliggende i periferien af dette.
Kommissionen og de kompetente myndigheder i de
pågældende medlemsstater gennemgår disse problemer så
hurtigt som muligt for at finde en hensigtsmæssig
løsning.

I givet fald forelægger Kommisionen Rådet passende
forslag.

AFSNIT IV

Artikel 29

Overgangsbestemmelser
Artikel 26

For Spanien, indtil den 31 . december 1995, og for
Grækenland og Portugal indtil den 31 . december 1998
gælder følgende overgangsordning :
— de kan begrænse de forpligtelser, hvor de er den
medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydelser, til
dem, der er indgået efter de i artikel 13 nævnte
bestemmelser

— de kan dog for så vidt angår de tekniske reserver,
herunder de matematiske reserver i forbindelse med

disse forpligtelser, kræve, at de beregnes, dækkes og
lokaliseres i overensstemmelse med deres nationale

lovgivning.
Artikel 27

Kommissionen forelægger med regelmæssige mellemrum
og første gang den 20. november 1995 Europa-Parla
mentet og Rådet en rapport om udviklingen på markedet
for forsikringsvirksomhed, der udøves i henhold til
reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser.
Artikel 30
Medlemsstaterne ændrer deres nationale bestemmelser i

overensstemmelse med dette direktiv inden fireogtyve
måneder fra dets meddelelse (') og underretter straks
Kommissionen herom .
De i henhold stk . 1 ændrede bestemmelser skal finde
anvendelse inden tredive måneder fra meddelelsen af
dette direktiv.

1 . For så vidt angår gruppeforsikringsaftaler, der tegnes
i henhold til forsikringstagerens arbejdskontrakt eller
erhvervsvirksomhed, kan medlemsstaterne indtil den 31 .

december 1994 begrænse de forpligtelser, for hvilke de er
den medlemsstat, hvor der præsteres tjenesteydelser, til
dem, der er indgået efter artikel 12.
2.

Artikel 31

Efter meddelelsen af dette direktiv drager medlemssta
terne omsorg for, at Kommissionen får tilsendt teksten til
de vigtigste love eller administrative bestemmeler, som de
vedtager på det af dette direktiv omfattede område.

Medlemsstaterne kan i indtil tre år efter det i artikel

30, stk. 2, omhandlede tidspunkt bestemme, at forsik
ringstageren kun i det i artikel 13, stk. 1 , første led,
omhandlede tilfælde skal anses for at have henvendt sig
uopfordret.

Artikel 32
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

AFSNIT V

Udfærdiget i Bruxelles, den 8 . november 1990 .
Afsluttende bestemmelser

På Rådets vegne

Artikel 28

P. ROMITA

Kommissionen og medlemsstaternes kompetente
myndigheder arbejder snævert sammen for at lette

Formand

(') Dette direktiv er blevet meddelt medlemsstaterne den 20 . no
vember 1990 .
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BILAG

A. Erklæring, som forsikringstageren skal underskrive i henhold til artikel 13, stk. 1, andet led
»Jeg erklærer, at jeg ønsker, at (formidlerens navn) giver mig oplysninger om forsikringsaftaler, der
tilbydes af virksomheder, der er etableret i andre medlemsstater end (den medlemsstat, hvor forsikrings
tageren har sin sædvanlige bopæl). Jeg er bekendt med, at disse virksomheder er underkastet tilsynsord
ningen i den medlemsstat, hvor de er etableret, og ikke tilsynsordningen i (den medlemsstat, hvor forsik
ringstageren har sin sædvanlige bopæl).«

B. Erklæring, som forsikringstageren skal underskrive i henhold til artikel 13, stk. 2

»Jeg er bekendt med, at (virksomhedens navn) er etableret i (virksomhedens etableringsmedlemsstat), og
jeg er klar over, at tilsynet med denne virksomhed påhviler tilsynsmyndighederne i (virksomhedens
etableringsmedlemsstat), og ikke myndighederne i (den medlemsstat, hvor forsikringstageren har sin
sædvanlige bopæl).«
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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 16. november 1990

om importlicenser for varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i
Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland og Zimbabwe
(90/620/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 715/90
af 5. marts 1990 om den ordning, der skal gælde for land
brugsprodukter og visse andre varer fremstillet af land
brugsprodukter med oprindelse i Afrika, Vestindien og
Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier ('),
særlig artikel 27,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2377/80 af 4. september 1980 om særlige gennemfø
relsesbestemmelser for ordningen med import- og
eksportlicenser for oksekød (2), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2996/90 (3), særlig artikel 1 5, stk. 6, litra b),

december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpoliti
mæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg
og svin samt fersk kød fra tredjelande (4), senest ændret
ved direktiv 90/425/EØF (*) —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1
Nedenstående medlemsstater udsteder den 21 . november

1990 importlicenser for produkter fra oksekødsektoren,
udtrykt som udbenet kød, med oprindelse i visse stater i
Afrika, Vestindien og Stillehavet, for nedenstående
mængder og oprindelseslande :
Det Forenede Kongerige :
— 150,00 tons med oprindelse i Botswana
— 400,00 tons med oprindelse i Zimbabwe
Tyskland :
— 50,00 tons med oprindelse i Swaziland

0» og

ud fra følgende betragtninger :
Ved forordning (EØF) nr. 715/90 åbnes der mulighed for
udstedelse af importlicenser for produkter fra oksekødsek
toren ; indførslerne må imidlertid ikke overstige de
mængder, som er fastsat for hvert af disse eksporterende
tredjelande ;
de licensansøgninger, der er indgivet i perioden 1 . til 10.
november 1990, udtrykt som udbenet kød, i overensstem
melse med artikel 15, stk. 1 , litra b), i forordning (EØF)
nr. 2377/80, overstiger for produkter med oprindelse i

Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland og Zimbabwe
ikke de disponible mængder for disse lande ; det er derfor
muligt at udstede importlicenser for de mængder, der er
anmodet om licens for ;

de restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser
fra den 1 . december 1990, bør fastsættes, uden at den

samlede mængde på 39 1 00 tons overskrides ;
det bør understreges, at denne beslutning ikke tilside
sætter bestemmelser i Rådets direktiv 72/462/EØF af 12.

O EFT nr. L 84 af 30. 3. 1990, s. 85.
(2) EFT nr. L 241 af 13. 9. 1980, s. 5.

(4 EFT nr. L 286 af 18. 10. 1990, s. 17.

Artikel 2

Der kan i overensstemmelse med artikel 15, stk. 6, litra b),
ii), i forordning (EØF) nr. 2377/80 indgives licensansøg
ninger i løbet af de ti første dage af november 1990 for
følgende mængder udbenet oksekød :
— Botswana :

7 832,96
142,00
7 579,00
2 082,62
8 700,00

— Kenya :
— Madagaskar :
— Swaziland :
— Zimbabwe :

tons
tons
tons
tons
tons.

Artikel J

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne, med
undtagelse af Portugal.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(4) EFT nr. L 302 af 31 . 12. 1972, s. 28 .

(4 EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29.

