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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1991/92
af 13. juli 1992
om særforanstaltninger for hindbær bestemt til forarbejdning
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
og

ud fra følgende betragtninger :

EF-produktionen af hindbær til forarbejdning er udsat for
stigende vanskeligheder ; det skyldes ikke blot en øget
konkurrence fra tredjelande, men også i vid udstrækning,
at der i de områder, hvor erhvervet har en fremtrædende

plads, er strukturproblemer inden for både produktionen
og afsætningen ;
en indsats for at afhjælpe produktions- og afsætningspro
blemerne må forudsætte, at der oprettes producentorgani
sationer, og at disses rolle fastlægges nærmere ; det bør
være en forudsætning for organisationernes anerkendelse,
at der overholdes bestemte regler, som har til formål at
gøre organisationerne mere stabile og øge deres rolle ; når
organisationerne er anerkendt, kan de effektivt bidrage til
en regulering af sektoren, ved at de fremlægger program
mer, som omfatter bestemte foranstaltninger ; det kræver
en betydelig finansiel indsats at udarbejde sådanne
programmer ; det bør derfor fastsættes, at der ydes organi
sationerne en særstøtte, der udbetales ad én gang ;
for at foranstaltningerne kan blive effektive, bør der fast
sættes en minimumstærskel for den af de enkelte produ
centorganisationer afsatte produktion ;
programmet til forbedring af konkurrenceevnen for
sektoren for industrihindbær har til formål at fremme

afsætningen af produktionen og nedbringe produktions
omkostningerne ; for at disse mål kan blive nået, bør det
(') EFT nr. C 113 af 1 . 5. 1992, s. 8.
(2) Udtalelse afgivet den 10. 7. 1992 (endnu ikke offentliggjort i
Tidende).

fastsættes, at der både gennemføres individuelle foranstalt
ninger af de enkelte producentorganisationer og andre
foranstaltninger af den eller de producentorganisationer,
der findes i samme produktionsområde, idet det desuden
bør fastsættes, at der samarbejdes med institutter og/eller
kompetente tekniske eller videnskabelige organer eller
med forarbejdningsvirksomheder ;

programmet godkendes med Kommissionens tilslutning
af de nationale myndigheder for en maksimal varighed,
der svarer til en normal beplantningscyklus på otte år, og
dets gennemførelse støttes ved et tilskud fra både den

pågældende medlemsstat og Kommissionen ; det er dog
vigtigt, at støttebeløbet begrænses for bestemte foranstalt
ninger ;

formålet med denne forordning er, at det i en sektor i
vanskeligheder sikres, at de berørte producenters inter
esser beskyttes, og at deres adgang til markedet bevares
eller øges ; foranstaltningerne i forordningen må derfor
betragtes som interventioner til markedsregulering —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Foranstaltningerne i denne forordning gælder for EF
producenter, som producerer hindbær henhørende under
KN-kode ex 0810 20 10 bestemt til forarbejdning.
Artikel 2

1.
Producentorganisationer, hvis økonomiske virk
somhed omfatter produktion og afsætning af hindbær
som nævnt i artikel 1 , og som overholder bestemte regler,
der skal fastlægges nærmere, og hvis formål er at gøre
organisationerne mere stabile og øge deres rolle, aner
kendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder i
henhold til denne forordning, forudsat at den af den
enkelte organisation afsatte produktion har oversteget
1 000 tons i produktionsåret forud for ansøgningen om
anerkendelse.

Ved produktionsår forstås perioden fra 1 . juni til 31 . maj.
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Ansøgning om anerkendelse skal indgives til de nationale
myndigheder inden for en frist, som skal fastsættes efter
denne forordnings ikrafttræden.

a) foranstaltninger til mekanisering af høsten
b) foranstaltninger vedrørende bestående beplantninger
med henblik på en dyrkningsmæssig og/eller sorts
mæssig forbedring af produktionen

2.

Medlemsstaterne betaler ad én gang en støtte til de

anerkendte producentorganisationer, når de i medfør af
denne forordning fremlægger et program, der skal

c) foranstaltninger i form af konsulentbistand til gennem
førelsen af ovennævnte foranstaltninger.

forbedre konkurrenceevnen for sektoren for industrihind

bær, og som er godkendt af de kompetente nationale
myndigheder.

2. De i artikel 4, stk. 1 , litra b), nævnte foranstaltninger
er følgende :

3.

a) foranstaltninger med henblik på videnskabelig udform
ning og udbredelse af metoder, der kan afhjælpe struk
tursvaghederne inden for produktionen ved sortsfor
bedring, kontrol af sygdomme, forbedring af forarbejd
ningsegnetheden hos de høstede produkter og tilpas
ning af produkternes egenskaber til forarbejdningsin

Den i stk. 2 nævnte støtte fastsættes til 50 ECU/ton

industrihindbær, der er afsat af producentorganisationen i
det første produktionsår, som følger efter datoen for den
specifikke godkendelse. Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen,
refunderer 50 % af den ydede støtte.
4.

dustriens behov.

Disse foranstaltninger fremlægges og gennemføres i
samarbejde med kompetente institutter og organer

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke

producentorganisationer de har anerkendt i henhold til
stk. 1 , organisationernes medlemstal og den mængde, de
enkelte organisationer har afsat i løbet af det første
produktionsår efter anerkendelse.

b) foranstaltninger til udvikling af nye produkter og/eller
af nye anvendelsesformer for de forarbejdede produk
ter.

Disse foranstaltninger fremlægges og gennemføres i
samarbejde med en eller flere forarbejdningsvirksom

Artikel 3

heder

1 . Det program til forbedring af konkurrenceevnen for
sektoren for industrihindbær, som de anerkendte produ
centorganisationer skal fremlægge, skal have som mål at
sikre en bedre afsætning af hindbær til forarbejdning og
nedbringe produktionsomkostningerne.

c) gennemførelse af en økonomisk undersøgelse af udvik
lingsperspektiverne for friskvaremarkedet for hindbær
med henblik på mulighederne for en delvis omstilling
af hindbærproduktionen i området mod friskvaremar

2. Programmet skal forelægges senest i løbet af de tolv
måneder, der følger efter datoen for organisationens aner

3. Programmet skal mindst omfatte to af de foranstalt
ninger, der er nævnt i stk. 1 , eller efter omstændighederne
to af de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 , og to af de
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2.

kendelse.

kedet.

Artikel 4
Artikel 6

1.

Med henblik på disse mål skal programmet omfatte :

a) foranstaltninger, som skal fremlægges og gennemføres
af den enkelte producentorganisation
og

b) foranstaltninger, der skal fremlægges og gennemføres
af producentorganisationer, der mindst omfatter produ
centerne i et produktionsområde.

1 . Programmet gælder for en periode på højst otte år
fra produktionsåret 1992/93.
2.

Medlemsstaterne

meddeler

Kommissionen

de

programmer, som producentorganisationerne forelægger
dem. Kommissionen kan inden for en frist på 60 dage
anmode om, at planerne ændres, eller den kan forkaste
dem .

2. De i stk. 1 , litra b), omhandlede foranstaltninger kan
ligeledes fremlægges og gennemføres af en enkelt produ
centorganisation, dersom producenterne i et område er
samlet i en enkelt organisation.

Artikel 5

1 . De i artikel 4, stk. 1 , litra a), nævnte foranstaltninger
er følgende :

3.
De af Kommissionen godkendte eller ændrede
planer godkendes af medlemsstatens kompetente myndig
hed. For de godkendte programmer udbetales der en
EF-støtte på 40 % af udgifterne, når programmerne finan
sieres med 35 % af producentorganisationerne og med
25 % af medlemsstaten.

For beløbet for medlemsstatens tilskud og EF-støtten
gælder der dog et loft for foranstaltningerne vedrørende
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bestående beplantninger med henblik på en dyrknings
mæssig og/eller sortsmæssig forbedring på 1 100 ECU pr.
hektar pr. år i tre år regnet fra foranstaltningens iværksæt
telse.

Artikel 7

Støtteforanstaltningerne i denne forordning betragtes som
interventioner til regulering af landbrugsmarkederne efter
artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af
21 . april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspo
litik ('). De finansieres af EUGFL, Garantisektionen.

Nr. L 199/3
Artikel 8

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne
til denne forordning efter fremgangsmåden i artikel 33 i
forordning (EØF) nr. 1035/72 (2). Gennemførelsesbestem
melserne omfatter bl.a. foranstaltninger, der kan sikre
kontrol med EF-støttens anvendelse, og særlige bestem
melser, der kan sikre, at producentorganisationerne
kommer til at virke som tilsigtet.
Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen 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 13. juli 1992.

På Rådets vegne
J. GUMMER
Formand

(') EFT nr. L 94 af 28. 4. 1 970, s. 1 3. Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2048/88 (EFT nr. L 185 af 15. 7.
1988, s. 1 ).

(2) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1 972, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 1156/92 (EFT nr. L 122 af 7. 5.
1992, s. 3).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1992/92
af 17. juli 1992

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
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,

sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte
korrektionsfaktor

— for de øvrige valutaer anvendes en omregningskurs på
grundlag af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offent
liggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende,
C-udgaven, i en nærmere fastlagt periode, multipli
ceret 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. 1738/92 (2), særlig artikel 13, stk. 5,

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 16. juli

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (4), særlig
artikel 3, og

efficienterne ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ud fra følgende betragtninger :

stemmelse med bilaget til nærværende 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. 1 820/92 (*) og de senere forordninger, der ændrer

1992 ;

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

ning (EØF) nr. 1820/92, på de tilbudspriser og de dagsno
teringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

denne ;

for at sikre, at ordningen med importafgifter fungerer
normalt, skal der ved beregningen af disse beløb :
— 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
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,

Importafgifterne for de i artikel 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18 . juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.
4. 7. 1992, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17. juli 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
KN-kode

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

Importafgifter (')

147,32 (2) (3)
14732 00
159,1700c0)
159,17 oon

1001 90 91

137,11

1001 90 99

137,11 (' ')
152,26 (é)

1002 00 00
1003 00 10

124,65

1003 00 90

124,65 (")

1004 00 10

108,01
108,01

1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90

1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00

1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00

1102 10 00
1103 1110

1103 11 90

147,32 0 0
147,32 0 O
151,39 (4)
50,99 (")
101,50 (4)
49,19 0
0
49,19

204,95 0 (")
226,17 (8)
259,71 0 (,0)
221,35 0

(') 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 og territorier i de franske oversøiske departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS-staterne nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 1 ,8 1 ECU pr.
ton .

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne opkræves importafgiften ved indførsel i Fællesskabet i
henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
O For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton .
(') 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. 1 1 80/77 og Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2622/71 .

0 Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.

(8) Ved indførsel til Portugal forhøjes importafgiften med det beløb, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 3808/90.

O Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT, medmindre stk. 4 i samme artikel finder anvendelse .

(I0) Der skal i overensstemmelse med artikel 101 , stk. 4, i afgørelse 91 /482/EØF opkræves et beløb svarende til det
beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 1825/91 .
(") Produkter henhørende under denne kode, der indføres i forbindelse med interimsaftalerne mellem Polen,

Tjekkoslovakiet eller Ungarn og Fællesskabet, og for hvilke der fremlægges et varecertifikat EUR 1 , der er

udstedt på de i forordning (EØF) nr. 585/92 fastsatte betingelser, er undergivet importafgifterne i bilaget til
nævnte forordning.
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Nr. L 199/6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1993/92
af 17 . juli 1992

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
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. 1738/92 (2), særlig artikel 15, stk. 6,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (4), særlig
artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og malt
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1821 /92 Q og de senere forordninger, der
ændrer denne ;

for at sikre, at ordningen med importafgifter fungerer
normalt, skal der ved beregningen af disse beløb :
— 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
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,

sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte
korrektionsfaktor

— for de øvrige valutaer anvendes en omregningskurs på
grundlag af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offent
liggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende,
C-udgaven, i en nærmere fastlagt periode, multipli
ceret med den i foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 16. juli
1992 ;

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 —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75 omhand
lede præmier, hvormed de forudfastsatte importafgifter for
korn og malt kommende fra tredjelande skal forhøjes,
fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18 . juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
0
0

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.
4. 7. 1992, s. 4.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17. juli 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU/ ton)
Løbende

KN-kode

1 . term .

2. term .

3. term .

7

8

9

10

måned

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term.

2. term .

3 . term .

4. term .

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

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. 1994/92

af 14. juli 1992

om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen til Fællesskabet af
udvendige løberinge til koniske rullelejer med oprindelse i Japan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

(5)

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

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle
oplysninger, som den anså for nødvendige med
henblik på at træffe en foreløbig afgørelse, og
aflagde kontrolbesøg hos :
a) producenter i Fællesskabet/forbundne salgssel
skaber

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 ('), særlig

— Frankrig
— SKF France S.A., Clamart
— Timken France, Colmar

artikel 7,

— Tyskland

efter konsultation i Det Rådgivende Udvalg, der er nedsat
i henhold til nævnte forordning, og

— FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA,
Schweinfurt

— SKF GmbH, Schweinfurt

ud fra følgende betragtninger :

— Det Forenede Kongerige
— British Timken, Duston

— SKF (UK) Ltd, Luton

A. PROCEDURE

b) producenter i Japan
(1 )

— Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka
— NTN Corporation, Osaka

Kommissionen modtog i september 1990 en
skriftlig klage indgivet af Federation of European

Bearing Manufacturers' Association (FEBMA). Det

c) forbundne importører i Fællesskabet

hævdedes, at medlemmerne af denne sammenslut

ning tegner sig for hovedparten af produktionen i
Fællesskabet af den pågældende vare.
(2)

(3)

(4)

— Frankrig

— Koyo France SA.., Argenteuil
— NTN France SA., Schweighouse-sur

Klagen indeholdt beviser for, at der fandt dumping
sted i forbindelse med importen af udvendige løbe
ringe til koniske rullelejer med oprindelse i Japan,
og at der forvoldtes væsentlig skade som følge
heraf. Dette ansås for tilstrækkeligt til at begrunde
iværksættelsen af en procedure.
Kommissionen
offentliggjorde
derfor
en
meddelelse i De Europæiske Fællesskabers
Tidende (?) om indledning af en antidumpingproce
dure vedrørende udvendige løberinge til koniske
rullelejer med oprindelse i Japan, henhørende
under KN-kode ex 8482 99 00, og indledte en
undersøgelse.
Kommissionen underrettede officielt alle fælles
skabsproducenter, importører og japanske produ
center, som den vidste var berørt af sagen, repræ
sentanterne for eksportlandet og klagerne. Alle de
direkte berørte parter fik lejlighed til at
tilkendegive deres mening skriftligt og til at
anmode om at blive hørt mundtligt.

(*) EFT nr. L 209 af 2. 8. 1988, s. 1 .
r2) EFT nr. C 2 af 4. 1 . 1991 , s. 8.

Moder

— Tyskland

— Deutsche Koyo Wälzlager Verkaufs
GmbH, Hamburg
— NTN Wälzlager (Europa) GmbH,
Erkrath

— Det Forenede Kongerige
— Koyo (UK) Ltd, Milton Keynes
— NTN (UK) Ltd, Lichfield

(6)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra den
1 . januar 1990 til den 31 . december 1990 (undersø
gelsesperioden).

B. DEN PÅGÆLDENDE VARE, SAMME VARE

(7)

Den af proceduren omfattede vare er udvendige
løberinge til koniske rullelejer., I rullelejeindustrien
kaldes de almindeligvis »yderringe (cups)« og er
benævnt således i denne forordning.
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(8)

Yderringe har ikke nogen selvstændig funktion,
men indgår som en af komponenterne i koniske
rullelejer (dvs. sammen med indvendige ringe,
ruller og rulleholdere).

(9)

Yderringe, som sælges på det japanske marked, er i
alle henseender lig med de varer, der eksporteres til
Fællesskabet, og som er omfattet af denne proce
dure. Desuden svarer yderringe produceret af

(14)

Nr. L 199/9

I tilfælde hvor salget pa hjemmemarkedet af en
bestemt type udgjorde mindre end 5 % af den
mængde, der eksporteredes til Fællesskabet, under
søgtes en model, som det blev påstået kunne
sammenlignes med den eksporterede model. Det
konstateredes imidlertid, at selv om de modeller,

som producenterne foreslog som sammenlignelige,
altid teknisk set var de samme med hensyn til
dimensioner, tolerancer osv., var de ikke altid frem

stillet af materialer af samme kvalitet, og færdigbe
handlingen var heller ikke den samme. På
baggrund af disse forskelle, som afspejlede sig i de

fællesskabsproducenterne til de varer, der er
omfattet af undersøgelsen.

store prisudsving, der ofte konstateredes mellem
sådanne modeller, fastslog Kommissionen, at
modellerne ikke kunne anses for at være tilstrække

ligt sammenlignelige til, at der blev foretaget
passende justeringer for forskelle i fysiske egenska

C. DUMPING

ber.

1 . Generelt

(10)

Da der findes mange forskellige modeller af yder
ringe, blev alle dumpingberegningerne baseret på
de to pågældende japanske selskabers største salgs
successer i Fællesskabet. De pågældende modeller
udgjorde mindst 80 % af det samlede antal enhe
der, som selskaberne eksporterede til Fællesskabet.
Udtrykt i valuta er det mere end 75 % af hvert
selskabs eksport af yderringe.

(11)

Kunderne til yderringe i Japan og Fællesskabet er
opdelt i to forskellige kategorier (og salgskanaler),
nemlig industrifabrikanter, som indføjer yderringe i
deres egne produkter, og forhandlere, som leverer
yderringe til udskiftning.

(12)

I undersøgelsesperioden konstateredes det, at de
japanske producenter næsten udelukkende solgte til
industrifabrikanter på hjemmemarkedet. Kommis
sionens beregninger vedrørende dumpingen
vedrører derfor kun sådanne salg.

(15)

I sådanne tilfælde blev den normale værdi i over

ensstemmelse med artikel 2, stk. 3, litra b), nr. ii, i
forordning (EØF) nr. 2423/88 beregnet på grundlag
af produktionsomkostningerne ved den eksporte
rede model plus salgs-, general- og administrations
omkostninger samt den fortjeneste, der opnås af
producenten på de fortjenstgivende salg af samme
vare på hjemmemarkedet, der blev betragtet som
repræsentativt på global basis.

(16)

Den normale værdi blev beregnet på samme måde
i de tilfælde, hvor den vejede salgspris, netto, for
den pågældende eksporterede model var lavere end
produktionsomkostningerne plus salgs-, general- og
administrationsomkostninger. I sådanne tilfælde

blev produktionsomkostningerne plus salgs-,
general- og administrationsomkostninger samt den
fortjeneste, der blev opnået af fabrikanten på
fortjenstgivende salg af samme vare på hjemme
markedet lagt til grund for beregningen af den
normale værdi i overensstemmelse med artikel 2,

stk. 3, litra b), nr. ii, i forordning (EØF) nr. 2423/88.

2. Normal værdi

(13)

Den normale værdi blev fastlagt på grundlag af den
vejede gennemsnitlige pris, netto, på hjemmemar
kedet (eksklusive alle rabatter, afslag, afgifter osv.)
ved salg til første uafhængige køber i Japan for
hver enkelt type yderringe, der er berørt, hvis :
— den vejede gennemsnitlige pris, netto, på hjem
memarkedet for den pågældende type (tabsgi
vende transaktioner tegner sig for en lille del af
alle transaktioner) var højere end produktions
omkostningerne, herunder salgs-, general- og
andre administrationsomkostninger, og
— salgsmængden på hjemmemarkedet svarede til
mindst 5 % af eksportmængden til EF af den
pågældende type.

3. Eksportpris

(17)

I forbindelse med de japanske producenters salg af
varer til datterselskaber i Fællesskabet blev eksport
priserne på de pågældende modeller beregnet for
hver enkel transaktion på grundlag af priserne ved
videresalg til første uafhængige køber i Frankrig,
Tyskland eller Det Forenede Kongerige, idet der
blev taget hensyn til alle omkostninger, der påløb

mellem import og videresalg, herunder en rimelig
fortjeneste på datterselskabets omsætning. I dette
tilfælde blev en fortjenstmargen på 6 % anset for
rimelig på baggrund af Kommissionens vurderinger
af fortjenesten i den pågældende handelssektor.
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(18)
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højeste konstaterede dumpingmargen, dvs. til

Det blev anset for passende udelukkende at basere
beregningen af eksportpriserne på salg til uafhæn
gige industrifabrikanter i Frankrig, Tyskland eller

12,4% .

Det Forenede JCongerige, da disse tre markeder
tilsammen tegnede sig for ca. 90 % af alt videresalg
af japanske varer i Fællesskabet.
(19)

Det konstateredes, at det direkte eksportsalg til
uafhængige købere i Fællesskabet var ubetydeligt i
forhold til de pågældende selskabers samlede
eksport, og det blev derfor ikke taget i betragtning.

D. SKADE

1 . Almindelige bemærkninger

(27)

Da den position i Den Kombinerede Nomenklatur,
under hvilken yderringe tariferes, omfatter mere
end netop disse varer, foreligger der ikke nøjagtige
officielle statistiske tal . Kommissionens data til

4. Sammenligning

(20)

(21 )

(22)

Der blev kun foretaget en sammenligning af
eksportpriserne og den normale værdi for identiske
modeller, dvs. modeller med samme specifikations
og præcisionsniveau.

Der blev foretaget justering for udgifter, der var
direkte forbundet med salget af varerne på det
japanske hjemmemarked, men ikke, hvis det ikke
på tilfredsstillende måde kunne bevises, at sådanne
udgifter var direkte forbundet med det pågældende
salg.
For så vidt angår eventuelle forskelle mellem de
fysiske egenskaber ved yderringe, der solgtes i
Japan, og ved dem, der solgtes i EF, konstaterede

undersøgelsen af skadens omfang er derfor nødven
digvis baseret på data fra de fællesskabsproducenter
og japanske producenter, som deltog i undersøgel
sen .

(28)

Da kun to japanske fabrikanter er berørt, har det på
grund af kravet om fortrolighed været nødvendigt
at anvende indekstal i nogle af oplysningerne i
denne forordning.

(29)

De selskaber, der indgav klagen, tegner sig for ca.
80 % af den samlede produktion i Fællesskabet af
de pågældende yderringe.

(30)

For så vidt angår dette afsnit af forordningen, bør
det også bemærkes, at de fleste oplysninger vedrø
rende markederne i Frankrig, Tyskland og Det
Forenede Kongerige, som tilsammen tegner sig for
størstedelen af salget i EF af yderringe fremstillet i
Fællesskabet og også dem, der videresolgtes af
japanske fabrikanter i Fællesskabet. Oplysningerne
vedrørende den anslåede mængde på markedet

Kommissionen, at sådanne forskelle ikke havde

nogen indvirkning på prissammenligningen.
(23)

Eksportprisen for hver model blev sammenlignet
med den normale værdi for den pågældende model
for hver enkelt transaktion ved anvendelse af priser

omfatter imidlertid alle markeder i Fællesskabet.

ab fabrik.

2. Mængden på markedet i Fællesskabet og
dumpingimportens andel af markedet
5. Dumpingmargen

(24)

Dumpingmargenen for begge japanske selskaber
blev beregnet som forskellen mellem den normale
værdi og eksportprisen for alle de valgte typer.

(25)

Dumpingmargenen blev fastlagt til følgende
procent af den samlede eksportværdi, cif, af alle de
undersøgte typer :
— Koyo Seiko Co. Ltd

— NTN Corporation
(26)

(31 )

Med hensyn til mængden på markedet var der en
nedgang i det anslåede forbrug af yderringe i
Fællesskabet på 11,5% mellem 1988 og undersø
gelsesperioden.

(32)

Der var imidlertid en betydelig stigning på 24 % i
den anslåede dumpingimport af yderringe af
japansk oprindelse mellem 1988 og undersøgel
sesperioden . Dette betyder en stigning i denne
imports andel af markedet fra 11,2% i 1988 til
14,3 % i undersøgelsesperioden.

12,4 %

6,0 %

For producenter, som hverken besvarede Kommis
sionens spørgeskema eller på anden måde gav sig
tilkende, blev dumpingmargenen fastsat på
grundlag af de foreliggende oplysninger i overens
stemmelse med artikel 7, stk. 7, litra b), i
forordning (EØF) nr. 2423/88. Da de selskaber, som
havde medvirket ved undersøgelsen, tegner sig for
faktisk hele eksporten af de pågældende yderringe
til EF, blev det anset for passende at fastsætte
dumpingmargenen for andre selskaber som den

3 . Prisunderbud

(33)

Angående prisunderbud konstateredes det, at i
forbindelse med dumpingimporten af yderringe fra
Japan og videresalget på markedet i EF var priserne
på EF-producenternes modeller i samme
handelsled følgende procenter lavere :
Koyo Seiko Co. Ltd
NTN Corporation

9,4 %
6,1 %
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lertid på 2,3 %, hvis der tages hensyn til fortjene
sten på alle typer af samme vare, som solgtes af
fællesskabsproducenterne på samme markeder.
Tabet for den pågældende erhvervsgren i Fælles
skabet kan derfor betragtes som et resultat af, i
hvilket omfang dens produkter er udsat for konkur
rence fra dumpingvarerne.

4. Situationen for erhvervsgrenen i Fælles
skabet

a) Produktion, kapacitet, udnyttelsesgrad og lager
(34)

Ved en analyse af de økonomiske faktorer konstate
rede Komissionen, at fællesskabsproducenternes
produktion havde været svingende. De globale tal
for erhvervsgrenen i Fællesskabet angives imidlertid
nedenfor :

(35)

(36)

(38)

Indeks =

(43)

100

1989

114

1990

109

markedsandel

Indeks =

109

1990

120

1 . Virkningerne af dumpingimporten

1988

94,9 %

1989
1990

96,2 %
89,1 %

EF-producenternes lager af yderringe steg ca. 13 %
mellem 1988 og referenceperioden.

Kommissionen om de større industrikunder, at de

(44)

Det fremgår af de oplysninger, der er indgivet til
pågældende selskaber holder deres forsyningsmu
ligheder åbne og køber hos et bredt udsnit af leve
randører fra både Fællesskabet og Japan. På dette

Der var følgende nedgang i fællesskabsproducen
ternes salg (stk.) af yderringe på markedet i
Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige :
Indeks =

gennemsigtige marked har priserne på de japanske
dumpingvarer virket som et pristryk.
(45)

Det prisunderbud, der er konstateret i nærværende
undersøgelse, og dumpingimportens særlige ind
virkning på visse fællesskabproducerede modeller
har haft negative virkninger for denne sektor i EF's
rullelejeindustri . Det bør dog også bemærkes, at
inden for andre områder af rullelejeproduktionen,
hvor der ikke er fremført påstand om, at de
japanske selskaber sælger til dumpingpriser (dvs.
med hensyn til cylindriske rullelejer, sfæriske rulle
lejer, nålelejer osv.), har fællesskabsproducenter,
som fremstiller denne type varer, et mere fortjenst
givende salg.

(46)

Som allerede nævnt er fællesskabsproducenternes
tab på salget af yderringe, der er identiske med de
japanske typer, der sælges til dumpingpriser, bety
deligt større end deres globale tab.

100

1989

96

1990

85

Der var ligeledes et fald i værdierne af sådanne
salg :
Indeks =

100

1989

103

1990

95

Fællesskabsproducenternes markedsandel formind
skedes også mellem 1988 og undersøgelsesperio
den :

(42)

at

Konkurrencen mellem producenterne i Fælles
skabet og Japan er hovedsagelig baseret på priser,
da der ikke er nogen mærkbar kvalitetsforskel
mellem de undersøgte varer fremstillet enten i
Fællesskabet eller Japan.

Følgende nedgang i udnyttelsesgraden :

1988

(41 )

Kommissionen,

E. ÅRSAG TIL SKADE

100

1989

1988

(40)

konkluderer

fællesskabsproducenterne har lidt væsentlig skade.

b) Salg markedsandel og fortjeneste
(39)

På baggrund af disse dårlige finansielle resultater og
nedgangen i fællesskabsproducenternes salg og

EF-producenternes produktionskapacitet :
1988

(37)

5. Konklusion

EF-producenternes produktionsmængde :
1988
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1988

88,8 %

1989

87,4 %

1990

85,7 %

Kommissionen har beregnet, at der i forbindelse
med salget af yderringe i Frankrig, Tyskland og Det
Forenede Kongerige i direkte konkurrence med
dumpingmodellerne i udvalget var tale om et tab
på 14,2 % i undersøgelsesperioden. Tabet er imid

2. Andre mulige årsager til skade
(47)

Med hensyn til virkningerne af importen af yder
ringe med oprindelse i andre tredjelande, fremgår
det af oplysninger indgivet til Kommissionen, at

disse varer kun importeres i små mængder og
hovedsagelig fra selskaber, der er forretningsmæs
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desuden være nødvendigt at sætte disse produ
center i stand til at hæve priserne og således

sigt forbundet med fællesskabsproducenterne (f.eks.
moderselskaber eller datterselskaber). Kommis
sionen konstaterer derfor, at importen fra andre

udligne tabene og opnå passende fortjeneste på
salget af varerne.

tredjelande end Japan kun har haft ringe eller slet
ingen indvirkning for fællesskabsproducenternes
manglende fortjeneste.

(48)

Selv om nedgangen i forbruget eventuelt til en vis
grad har haft negative virkninger for fællesskabs
producenterne, forklarer det ikke det store tab, der
er påløbet ved salg af yderringe i konkurrence med
dumpingimporten og heller ikke stigningen i de
japanske producenters markedsandel.

(49)

Under hensyn til ovennævnte faktorer konkluderer
Kommissionen, at den skade, der er påført den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet, særskilt
betragtet er væsentlig, og at der er konstateret en
årsagssammenhæng mellem den forvoldte skade og
dumpingimporten fra Japan.
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(54)

Med hensyn til nedgang i fortjeneste og laveste
udbytte på salg anser EF-erhvervsgrenen en netto
fortjeneste på 15 % før skat for at være det nødven
dige minimum. Dette anses imidlertid ikke for at
være en rimelig fortjenstmargen, da der er tale om
en etableret erhvervsgren og i betragtning af den
tidligere fortjenstmargen.

(55)

Det er Kommissionens opfattélse, at en fortjenst
margen på 8 % før skat bør anvendes som
grundlag for vurderingen af nedgangen i fortjeneste
i dette tilfælde, da det er nødvendigt at finansiere
yderligere investeringer i produktionsfaciliteter,
forskning og udvikling.

(56)

Fællesskabsproducenternes nedgang i fortjenesten
på salget af yderringe i Fællesskabet er således
10,3 % .

F. FÆLLESSKABETS INTERESSER

(50)

Loyale og brugbare konkurrencevilkår er alminde
ligvis i Fællesskabets interesse, og formålet med
foranstaltninger i dette tilfælde er at sikre loyale
konkurrencevilkår. Ved vurderingen af Fællesska
bets interesser har Kommissionen også taget
hensyn til rullelejeindustrien i EF, brugerne af
rullelejer og de endelige brugere af den færdige

Ved beregningen af den told, der er nødvendig til
at afhjælpe den skade, der er påført fællesskabspro
ducenterne, tog Kommissionen hensyn til både
nedgangen i fortjeneste og hver enkelt japansk
producents niveau for prisunderbud.
(57)

vare .

(51)

(52)

Hvad angår de industrielle købere, kan det frem
føres som argument, at de eventuelt kunne have en
fordel, da de er i stand til at købe yderringe til lave
dumpingpriser. En sådan fordel ville dog være
minimal for de endelige brugere, da de pågældende
varer normalt kun indgår som en lille del af den
endelige pris på de fleste færdigvarer. Selv om der
kun ville være en ubetydelig påvirkning af prisen
for færdigvaren til brugerne, er fordelen ved anti
dumpingforanstaltninger betydelig for producen
terne af yderringe.

hvert enkelt selskab.

Der bør derfor anvendes følgende midlertidige
told :

— Koyo Seiko Co. Ltd
— NTN Corporation

(58)

Fastholdes fællesskabsproducenterne i en situation
uden beskyttelse mod illoyal konkurrence, vil deres

strien mod illoyal import, og den foreslår, at der
indføres antidumpingforanstaltninger.
(59)

For at afhjælpe den skade, der påføres fællesskabs
producenterne, er det nødvendigt at fjerne det i
betragtning 33 omhandlede prisunderbud. Det vil

Antidumpingtolden for udvendige løberinge til
koniske rullelejer med oprindelse i Japan og frem
stillet af selskaber, som ikke er anført i betragtning
57, bør fastsættes på grundlag af de foreliggende
kendsgerninger. Da importen af varer fra de to

importen til EF af yderringe med oprindelse i
Japan, finder Kommissionen, at resultaterne af
dens undersøgelse udgør det mest passende grund
lag. Den toldsats, der skal gælde for alle andre
japanske producenter, er således 12,4 % .

derfor konkluderet, at det i det store og hele er i
Fællesskabets interesse at beskytte rullelejeindu

(53)

12,4 %
6,0 %

berørte selskaber omfatter en stor del af hele

situation fortsat blive forværret. Kommissionen har

G. MIDLERTIDIG TOLD

De skadesmargener, der er fastsat på dette grundlag,
er højere end de fastlagte dumpingmargener, og
den antidumpingtold, der skal indføres, må derfor
svare til den dumpingmargen, der er fastlagt for

Der bør fastsættes en frist, inden for hvilken de
berørte parter kan give deres mening til kende og
anmode om at blive hørt mundtligt. Endvidere bør
det angives, at alle afgørelser truffet med henblik på
denne forordning er midlertidige og kan blive taget
op til fornyet overvejelse med henblik på indfø
relsen af enhver endelig told, som Kommissionen
måtte foreslå —
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Der indføres en midlertidig antidumpingtold på
importen af udvendige løberinge til koniske rullelejer
med oprindelse i Japan og henhørende under KN-kode
ex 8482 99 00
(Taric-kode
8482 99 00 * 1 1
og
8482 99 00*91 ).
2. Tolden fastsættes til 12,4 % af prisen, netto, frit
Fællesskabets grænse, ufortoldet (Taric-tillægskode 8669),
dog bortset fra varer, der fremstilles af følgende selskab :
— NTN Corporation, Tokyo (Taric-tillægskode 8668)
6,0 % .
3.

Gældende bestemmelser for told finder anvendelse.

4. De i stk. 1 omhandlede varers overgang til fri
omsætning i Fællesskabet er betinget af, at der stilles
sikkerhed svarende til den midlertidige told.

Nr. L 199/ 13
Artikel 2

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

Artikel 3

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

vedtager endelige foranstaltninger inden udløbet af denne
periode, jf. dog artikel 1 1 , 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 14. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1995/92

af 15. juli 1992

om gennemførelsesbestemmelser, for så vidt angår kartoffelstivelse til den
importordning, der er fastsat i interimsaftalen mellem Det Europæiske Økono
miske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskkab på den ene side og
Republikken Polen på den anden side
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 518/92
af 2. februar 1992 om visse gennemførelsesbestemmelser
til interimsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på
den ene side og Republikken Polen på den anden side
om handel og handelsanliggender ('), særlig artikel 1 ,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn (2), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1738/
92 (3), særlig artikel 12, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :
Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Republikken
Polen på den anden side blev undertegnet den
16. december 1991 ; Fællesskabet har besluttet, indtil
aftalen træder i kraft, at anvende en med nævnte land

indgået interimsaftale, i det følgende benævnt »interimsaf
talen«^), med virkning fra den 1 . marts 1992 ;

forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om
fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og
eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for land
brugsprodukter (*), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1599/90(0 ;

det bør desuden fastsættes, at importlicenserne udstedes

efter en betænkningstid og i det omfang, der i givet fald
fastlægges af Kommissionen ;

med henblik pa at sikre en effektiv forvaltning af
ordningen bør det fastsættes, at der som en undtagelse fra
artikel 12 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 891 /89
af 5. april 1989 om særlige gennemførelsesbestemmelser
for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og
ris Q, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 337/92 (8),
skal stilles en sikkerhed på 25 ECU/ton for importli
censer i forbindelse med denne ordning ;

der bør fastsættes særlige bestemmelser for at sikre, at
kartoffelstivelsen rent faktisk anvendes i Fællesskabet for

at undgå fordrejninger i samhandelen til skade for en
hensigtmæssig forvaltning af markedet og for den pågæl
dende aftale ; det bør derfor fastsættes, at stivelsen skal

forarbejdes til produkter, der henhører under andre
KN-koder som f.eks. forestret eller forætret stivelse ; for at

i interimsaftalen er der fastsat en nedsættelse af import
afgiften for kartoffelstivelse henhørende under KN-kode
1108 13 00 inden for bestemte mængder ; i protokol nr. 7
er det dog fastsat, at de pågældende mængder skal
nedsættes med de mængder med oprindelse i Polen, for
hvilke der er udstedt importlicenser under den generelle
præferenceordning ;
idet der samtidig tages hensyn til de bestemmelser i
interimsaftalen, der skal sikre produkternes oprindelse,
bør det fastsættes, at ordningen skal forvaltes ved hjælp af
importlicenser ; med henblik herpå bør der fastsættes
bestemmelser om indgivelsen af ansøgninger og om de
oplysninger vedrørende importen af de pågældende
produkter, der skal anføres i ansøgningerne og licenserne
som undtagelse fra artikel 8 og 21 i Kommissionens
(>)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

56 af 29. 2. 1992, s. 3.
281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
180 af 1 . 7. 1992, s. 1 .
114 af 30. 4. 1992, s. 2.

kunne importeres til nedsat importafgift, skal importøren
afgive en erklæring, hvori han garanterer, at produkterne
anvendes som anført, ligesom han skal stille en sikkerhed
på størrelse med nedsættelsen af importafgiften ; af
hensyn til forvaltningen af ordningen bør der fastsættes
en rimelig forarbejdningsfrist ; forsendes det produkt, der
er overgået til fri omsætning i en anden medlemsstat med
henblik på forarbejdning, er det T5-kontroleksemplar,
som er udstedt af den medlemsstat, hvor produktet
overgår til fri omsætning, jf. bestemmelserne i Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 2823/87 af 18 . september
1987 om de dokumenter, der skal benyttes med henblik
på anvendelsen af fællesskabsforanstaltninger, som
medfører kontrol med varers anvendelse og/eller bestem
melse (9), det dokument, der skal anvendes til at bevise, at
produktete er blevet forarbejdet ;
(0
O
O
(s)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

331 af 2. 12. 1988 , s. 1 .
151 af 15. 6. 1990, s. 29.
94 af 7. 4. 1989, s. 13.
36 af 13. 2. 1992, s. 15.
270 af 23. 9. 1987, s. 1 .
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selv om sikkerheden stilles for at garantere betaling af en
eventuel skyldig importafgift, viser erfaringerne, at der bør
indføres en vis proportionalitet, for så vidt angår frigi

gerne imødekommes, og den underretter medlemsstaterne
herom pr. telex.

velsen af denne sikkerhed, især i visse tilfælde, hvor de i

4. Uden af det i øvrigt berører anvendelsen af stk. 3,
udstedes licenserne den femte arbejdsdag efter dagen for
ansøgningens indgivelse. Uanset artikel 21 , stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 3719/88 beregnes licensens gyldig
hedsperiode fra datoen for den faktiske udstedelse.

ordningen fastsatte frister ikke er blevet overholdt ; i den
forbindelse bør udgangspunktet tages i bestemmelserne i
afsnit V i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85
af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser
for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugspro
dukter ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3745/
89 f);

de praktiske bestemmelser vedrørende forvaltningen af
dette kontingent er fastsat i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 582/92 (3) med virkning fra 7. marts 1992 ; det
fastsættes ikke i nævnte forordning, at den nedsatte
importafgift er betinget af, at det bevises, at produktet er
blevet forarbejdet i Fællesskabet ; for at medtage dette
krav samt for at gøre bestemmelserne klarer bør forord

ning (EØF) nr. 582/92 ophæves og erstattes af
nærværende forordning ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitée for
Korn —

5. Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF)
nr. 3719/88 må den mængde der overgår til fri omsæt
ning, ikke overstige den i rubrik 17 og 18 i
importlicensen anførte mængde. Tallet »0« anføres i den
forbindelse i licensens rubrik 19.

Artikel 3

For produkter, der indføres til nedsat importafgift som
fastsat i bilag VIII til interimsaftalen, skal ansøgningen
om importlicens og licensen indeholde nedenstående
angivelser ;
a) i rubrik 8 angivelsen »Polen« ; licensen forpligter til at
indføre fra dette land,

b) i rubrik 20 en af følgende angivelser :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Ved indførsel til Fællesskabet i henhold til den ordning,
der er fastsat i interimsaftalens artikel 14, stk. 2, af de

produkter, som er anført i bilaget, og som henhører under
KN-kode 1108 13 00 og med oprindelse i Polen, skal der
forelægges et varecertifikat EUR.1 der udstedes af de
kompetente myndigheder i Polen i overensstemmelse
med protokol nr. 4 til interimsaftalen, samt en importli
cens efter bestemmelserne i denne forordning.

Acuerdo Polonia Reglamento (CEE) n° 1995/92 debe
presentarse EUR.l .
Aftale Polen forordning (EØF) nr. 1995/92 EUR.l skal
forelægges.
Abkommen Polen Verordnung (EWG) Nr. 1995/92
EUR.l ist vorzulegen.
Συμφωνία με την Πολωνία, κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 1995/92. Απαραίτητη η προσκόμιση του
EUR.1 .

Licensansøgningerne skal omfatte en mængde på mindst

Agreement Poland Régulation (EEC) No 1995/92
EUR. 1 to be presented.
Accord Pologne, règlement (CEE) n0 1995/92 EUR.l à
présenter.
Accordo Polonia Regolamento (CEE) n. 1995/92
EUR.l deve essere presentato.
Overeenkomst Polen Verordening (EEG) nr. 1995/92
EUR.l over te leggen.
Acordo Polonia Regulamento (CEE) n? 1995/92 EUR.l

50 tons men må ikke omfatte mere end 1 000 tons af

a apresentar ;

Artikel 2

1 . Ansøgninger om importlicenser indgives til de
kompetente myndigheder i en medlemsstat på ugens
første arbejdsdag senest kl. 13, belgisk tid.

produktet.

2. Medlemsstaterne fremsender ansøgningerne om
importlicens til Kommissionen pr. telex eller telefax
senest kl. 18, belgisk tid, på dagen for deres indgivelse.
Disse oplsyninger må ikke meddeles sammen med oplys
ninger om andre ansøgninger om importlicenser for korn.
3. Senest fredagen efter ansøgningernes indgivelse fast
lægger Kommissionen, i hvilket omfang licensansøgnin

c) i rubrik 24 en af følgende angivelser :

Exacción reguladora reducida un 50 %
Nedsættelse af importafgiften med 50 %
Ermäßigung der Abschöpfung um 50 %
Μειωμένη εισφορά κατά 50%
50 % levy réduction
Prélèvement réduit de 50 %
Prelievo ridotto del 50 %

(') EFT nr. L 205 af 3. 8. 1985, s. 5.
(2) EFT nr. L 364 af 14. 12. 1989, s. 54.
(3) EFT nr. L 62 af 7. 3. 1992, s. 29.

Met 50 % verlaagde heffing
Direito nivelador reduzido de 50 % .
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Artikel 4

Uanset artikel 12, litra a) og b), i forordning (EØF)
nr. 891 /89 fastsættes sikkerhedsstillelsen for importli
censer i henhold til nærværende forordning til 25 ECU/t.
Artikel 5

1 . For at den nedsatte importafgift, der er omhandlet i
artikel 3, kan gælde for produkterne, skal importøren :
a) ved produkternes overgang til fri omsætning afgive en
skriftlig erklæring om, at hele den angivne mængde
produkter vil blive forarbejdet til produkter, som ikke
henhører under KN-kode 1108 og 3505 senest seks
måneder efter datoen for godkendelse af angivelsen
med henblik på overgang til fri omsætning,
b) ved produkternes overgang til fri omsætning stille en
sikkerhed på samme beløb som forskellen mellem den
nedsatte importafgift og den fulde importafgift.
2. Ved produkternes overgang til fri omsætning skal
importøren angive, hvor forarbejdningen vil finde sted.
Finder forarbejdningen sted i en anden medlemsstat, skal
afgangsmedlemsstaten ved produkternes forsendelse
udstede et T5-kontroleksemplar efter bestemmelserne i
forordning (EØF) nr. 2823/87.
T5-kontroleksemplaret skal rubrik nr. 104 indeholde

nedenstående angivelse :
»Artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1995/92 (angivelse af
den særlige anvendelse af stivelsen)«.
3.

Bortset fra tilfælde af force majeure frigives den i

stk. 1 , litra b), omhandlede sikkerhed, når der over for de
kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor
produkterne er overgået til fri omsætning, er blevet forar
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bejdet inden udløbet af den i overensstemmelse med
stk. 1 , litra a), anførte frist, med angivelse af produktets
art

Forarbejdes produkterne i en anden medlemsstat end den,
hvor de overgår til fri omsætning, føres beviset for forar
bejdning ved hjælp af originalen af kontroleksemplaret.
For produkter overgået til fri omsætning, som ikke er
blevet forarbejdet inden udløbet af ovennævnte frist,
nedsættes den sikkerhed, der skal frigives, med :
— 15 % af hele beløbet
og

— 2 % af restbeløbet pr. dag, hvormed fristen overskri
des, efter fradrag af de 15 % .
Den del af sikkerhedsstillelsen, der ikke frigives, fortabes
som importafgift.

4. Senest seks måneder efter udløbet af forarbejdnings
fristen skal der over for de kompetente myndigheder
fremlægges bevis for, at produkterne er blevet forarbejdet.
Er det inden for ovennævnte frist på seks måneder godt
gjort, at produkterne er blevet forarbejdet, men frem
lægges beviset først i løbet af de tolv måneder efter
udløbet af de nævnte seks måneder, tilbagebetales det
fortabte beløb nedsat med 15 % af sikkerheden.
Artikel 6

Forordning (EØF) nr. 582/92 ophæves.
Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen 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 15. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

18. 7. 92
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BILAG

(i tons)
KN-kode

1108 13 00

Varebeskrivelse

Kartoffelstivelse

1992

1993

1994

1995

1996

5 500 (')

6 000

6 500

7 000

7 500

(') Fra denne mængde trækkes den mængde, for hvilken der i henhold til forordning (EØF) nr. 3700/91 er udstedt importli
censer for produkter med oprindelse i Polen.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1996/92

af 15. juli 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og
olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

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. 1720/91 (2), særlig artikel 35a, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Bilag VIII til forordning (EØF) nr. 2568/91 ændres som
angivet i bilaget til nærværende forordning.

I betragtning af de indvundne erfaringer er det nødven
digt at foretage visse tilpasninger af den metode for

Artikel 1

bestemmelse af trilinolein, der er fastsat ved Kommissio

Artikel 2

nens forordning (EØF) nr. 2568/91 (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 683/92 (4) ; forordningen bør derfor
ændres for at tage hensyn hertil ;

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 15. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

172 af
L 162
L 248
L 176

30. 9. 1966, s. 3025/66.
af 26. 6. 1991 , s. 27.
af 5. 9 . 1991 , s. 1 .
af 30. 6. 1992, s. 27.
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Nr. L 199/ 19

BILAG

I bilag VIII til forordning (EØF) nr. 2568/91 indsættes som note 5 :

»Note 5 : for rå olie af olivenpresserester er det for at opnå en tilfredsstillende separation mellem toppen for
trilinolein og nabotoppene nødvendigt forud at rense olien som angivet i punkt 6.2 i bilag VII
eller efter følgende metode :

200 |il olie absorberes uden fortynding på en solid siliciumkolonne til ekstraktion (af typen SEP
PAK silica cartridge-waters port. nr. 51900). Triglyceriderne eluderes med 20 ml vandfrit hexan til
HPLC.

Det eluderede produkt tørres i en nitrogenstrøm og genopløses i isopropanol eller acetone (5 ml).
Der injiceres 10-20 µl i HPLC. I Forbindelse med begge rensningsmetoder må det kontrolleres, at

oliens fedtsyreindhold er det samme før og efter rensningen. Hvis sammensætningen ikke er den
samme, nedsættes absorptionsmidlets kvalitet gradvist.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1997/92
af 17. juli 1992

om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for de
Kanariske Øer vedrørende risprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over
forsyningsbehovene
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Kanariske Øer bør indrømmes en længere gyldighedspe

FÆLLESSKABER HAR —

riode før støttelicenser ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /92
af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse land
brugsprodukter til fordel for de Kanariske Øer ('), særlig
artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :

Der er ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1695/
92 (2) fastsat fælles gennemførelsesbestemmelser for den
særlige forsyningsordning for de Kanariske Øer vedrø
rende visse landbrugsprodukter ;
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af
16. november 1988 (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 92/91 (4), er der bl.a. fastsat gennemførelsesbe
stemmelser for importlicenser ; ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 891 /89 (*), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 337/92 (*), er der fastsat bestemmelser, der
supplerer eller fraviger de særlige bestemmelser for rissek
toren ;

støtten i forbindelse med levering af EF-risprodukter bør
justeres efter forskellen mellem tærskelprisen for det
pågældende produkt i den måned, hvor der ansøges em
støttelicens, og den måned, hvor licensen anvendes, bl.a.
for at undgå, at der inden høsten indgås forpligtelser om
leverancer omfattet af støtten for det nye høstår og for at
tage hensyn til gældende praksis inden for rissektoren ;

for at forsyningsordningen kan forvaltes hensigtsmæssigt,
bør der fastsættes yderligere bestemmelser om frigivelse af
sikkerhed ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelser med udtalelse fra Forvaltningskomitéen
for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De mængder i opgørelsen over forsyningsbehovene, der
fritages for importafgift ved import fra tredjelande, samt
de mængder, der ydes EF-støtte for, jf. artikel 2 i forord
ning (EØF) nr. 1601 /92, fastsættes som angivet i bilaget.

med henblik på anvendelsen af artikel 2 i forordning
(EØF) nr. 1601 /92 bør der udarbejdes en opgørelse over
forsyningsbehovene på de Kanariske Øer for ris ; opgø
relsen skal gøre det muligt i løbet af regnskabsåret at
justere den samlede mængde i forhold til øernes behov ;
det bør fastsættes, at den pågældende medlemsstat
udpeger den myndighed, som er ansvarlig for udstedelse
af import- og støttelicenser, modtagelse af støtteansøg
ninger og udbetaling af støtte ;

der bør fastsættes en tidsplan for indgivelse af licensan
søgninger, ligesom det bør fastsættes, hvilke betingelser
der skal være opfyldt, for at ansøgninger kan tages i
betragtning, bl.a. hvad angår sikkerhedsstillelse ; gyldig
hedsperioden for import- og støttelicenser bør fastsættes
ud fra forsyningsbehovet og kravet om en hensigtsmæssig
forvaltning, idet der på grund af de særlige forhold på de
(')
(2)
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

173 af 27. 6. 1992, s. 13.
179 af 1 . 7. 1992, s. 1 .
331 af 2. 12. 1988, s. 1 .
11 af 16. 1 . 1991 , s. 11 .
94 af 7. 4. 1989, s. 13.

tø EFT nr. L 36 af 13. 2. 1992, s. 15.

Artikel 2

Den pågældende medlemsstat udpeger den kompetente
myndighed for :

a) udstedelse af importlicenser, jf. artikel 2, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 1695/92
b) udstedelse af støttelicenser, jf. artikel 4, stk. 1 , i nævnte
forordning

c) udbetaling af støtte og forvaltning af sikkerheder.
Artikel 3

Forordning (EØF) nr. 1695/92 finder anvendelse.
Artikel 4

1 . Licensansøgninger indgives til den kompetente
myndigheder senest den femte arbejdsdag i hver måned.
En licensansøgning tages kun i betragtning :

a) hvis den ikke overstiger den maksimumsmængde, der
er til rådighed for hver frist for indgivelse af licensan
søgninger
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b) hvis det inden udløbet af fristen for indgivelse af
licensansøgninger, er godtgjort, at ansøgeren har stillet
en sikkerhed. Sikkerhedsbeløbet udgør 25 ECU/ton.

Nr. L 199/21

ansøges om støttelicens, og den måned, hvor de enkelte
afskrivninger på licensen finder sted.
Artikel 7

2. Når der udstedes licenser for mindre mængder end
de ønskede som følge af, at der er fastsat en ensartet
nedsættelseskoefficient, kan ansøgeren skriftligt trække
sin ansøgning tilbage senest fem arbejdsdage efter datoen
for fastsættelse af nedsættelseskoefficienten.

Sikkerhed frigives :

a) når den kompetente myndighed ikke har imøde
kommet ansøgningen
b) når ansøgeren har trukket sin ansøgning tilbage i over
ensstemmelse med artikel 4, stk. 2

Artikel 5

1 . Importlicensernes gyldighedsperiode udløber den
sidste dag i den måned, der følger efter udstedelsesmåne
den.

2. Støttelicensernes gyldighedsperiode udløber den
sidste dag i den anden måned, der følger efter udstedel
sesmåneden.

c) når der føres bevis for, at licensen er blevet udnyttet,
idet frigivelsen sker i forhold til de mængder, der er
afskrevet på licensen
d) når der føres bevis for, at det pågældende produkt er
blevet uegnet til ethvert formål, eller når transaktionen
ikke har kunnet gennemføres, som følge af
force majeure.
Artikel 8

Artikel 6

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

Støttebeløbet justeres efter forskellen mellem tærskel

prisen for det pågældende produkt i den måned, hvor der

Den anvendes fra den 1 . juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG

Opgørelse over forsyningsbehovene p& de Kanariske Øer for ris for 1992/1993
KN-kode

1006 30

(i ton)
14 000
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1998/92
af 17. juli 1992

om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fælles
skabet til de Kanariske Øer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /92
af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse land
brugsprodukter til fordel for de Kanariske Øer ('), særlig
artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger :

I artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1601 /92 er det fastsat, at
de Kanariske Øers risforsyningsbehov med hensyn til
mængder, priser og kvalitet dækkes gennem tilvejebrin
gelse af EF-ris på afsætningsvilkår som ved fritagelse for

importafgift, hvilket betyder, at der skal ydes støtte for
leverancer med oprindelse i Fællesskabet ; ved fastsæt
telsen af denne støtte bør der tages hensyn bl. a. til
omkostningerne ved de forskellige forsyningskilder og
især prisgrundlaget for eksport til tredjelande ;
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1695/92 af
30. juni 1992 (2) fastsættes der fælles gennemførelsesbe
stemmelser for den særlige forsyningsordning for de
Kanariske Øer vedrørende visse landbrugsprodukter,
herunder ris ; ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1997/92 af 17. juli 1992 om gennemførelsesbestem
melser for den særlige forsyningsordning for de Kanariske
Øer vedrørende risprodukter og om udarbejdelse af opgø
relsen over forsyningsbehovene (3) er der fastsat bestem
melser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i
ovennævnte forordning ;
for at støtteordningen kan fungere efter hensigten bør der
ved støtteberegningen tages hensyn til følgende :
— for valutaer, for hvilke der holdes en indbyrdes avista
margen på højst 2,25 % , en omregningskurs baseret
på centralkursen multipliceret med den justeringsfak

tor, der er fastsat i artikel 3, stk. 1 , sidste afsnit, i

Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 (4), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 2205/90 O,
— for de øvrige valutær, en omregningskurs baseret på de
gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i De
Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i en
bestemt periode, multipliceret med den faktor, der er
nævnt i ovenstående led ;

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for ris, og især på noteringerne eller
priserne for disse produkter i den europæiske del af
Fællesskabet og på verdensmarkedet, medfører, at støtten
for forsyninger til de Kanariske Øer fastsættes som anført
i bilaget ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I medfør af artikel 3, i forordning (EØF) nr. 1601 /92 fast
sættes støtten for levering af ris med oprindelse i Fælles
skabet under den særlige forsyningsordning for de Kana
riske Øer som anført i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fallesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.
(2) EFT nr. L 179 af 1 . 7. 1992, s. 1 .
(3) Se side 20 i denne Tidende.

(4) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
(0 EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
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BILAG

(i ECU/ton)

\

Støttebeløb

Produktkode

De Kanariske Øer

Sleben ris

(1006 30)

274,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1999/92
af 16. juli 1992

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,

har forbudt fiskeri efter denne bestand med virkning fra
den 4. juli 1992 ; 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 tunge i farvandene i ICES-område VIII a og
b fra fartøjer, der fører belgisk flag, eller er registreret i
Belgien, må antages at have opbrugt den kvote, der er
tildelt Belgien for 1992.

Rådets forordning (EØF) nr. 3882/91 af 18 . december
1991 om fastsættelse for 1992 af de samlede tilladte

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiske
bestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse
fangstmængder (3), fastsætter kvoter for tunge i 1992 ;
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 tunge i farvandene i ICES-område VIII a
og b, taget af fartøjer, som fører belgisk flag eller er regi
streret i Belgien, nået den for 1992 tildelte kvote ; Belgien

Artikel 1

Fiskeri efter tunge i farvandene i ICES-område VIII a og
b 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

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europaiske Fcellesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 4. juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Manuel MARfN

Nastformand

C) EFT nr. L 207 af 29. 7. 1987, s. 1 .
O EFT nr. L 306 af 11 . 11 . 1988, s. 2.
O EFT nr. L 367 af 31 . 12. 1991 , s. 1 .

Nr. L 199/25
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2000/92

af 17 . juli 1992
om levering af korn som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1930/90 (2), særlig artikel 6, stk.
1 , litra c), og
ud fra følgende betragtninger :
Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp (3) indeholder en liste over de
lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af føde
varehjælpen ud over fob-stadiet ;
som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse lande og orga
nisationer 1 320 tons korn ;

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (4), ændret
ved forordning (EØF) nr. 790/91 f) ; det er blandt andet

nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser
samt den fremgangsmåde, der skal følges ved bestem
melsen af de heraf følgende omkostninger ;
det har vist sig, at der af forsyningsmæssige grunde ikke
gives tilslag for visse aktioner efter den første og anden
frist for indgivelse af bud ; for at undgå en ny offentliggø
relse af licitationsbekendtgørelsen bør der fastsættes en
tredje frist for indgivelse af bud —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i
bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes korn efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr.
2200/87 og på de i bilaget anførte betingelser. Tildeling af
leveringerne sker ved licitation.

Tilslagsmodtageren anses for at være bekendt med de
generelle og særlige betingelser og for at have accepteret
dem. Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i
hans bud anses for ikke at være skrevet.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
174 af 7. 7. 1990, s. 6.
136 af 26. 5. 1987, s. 1 .
204 af 25. 7. 1987, s. 1 .
81 af 28. 3. 1991 , s. 108.
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BILAG

PARTI A og B
1 . Aktion nr.('): 1206/91 (A); 1207/91 (B).
2. Program : 1991 .

3. Modtager Q : Federation internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC),
Dépt. Approvisionnement et logistique, Case postale 372, CH- 1 21 1 Genève 19 (tlf. 730 42 22, telex
412133 LRC CH, telefax : 733 03 95).
4. Modtagerens repræsentant (2) :
A (1206/91 ): Croissant rouge marocain, Palais Mokri, B.P. 189, Takaddoum, Rabat, Maroc, df.
50 898/51 495, telex : ALHILAL 31940 M Rabat, telefax 75 97 90

B (1207/91 ): Yemenite Red Crescent Society Head Office, Building No 10, 26 September Street, PO
Box 1257, Sanaa Republique Yemen (df. 20 31 31 /32/33 ; telex 3124 Hilal Ye, telefax
20 31 31 ).

5. Bestemmelsessted eller -land : parti A : Marokko ; parti B : Yemen.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : sleben ris (produktkode 1006 30 94 900 eller 1006 30 96 900).
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (9) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(II Alf)).
8. Samlet mængde : 550 tons (1 320 tons korn).
9. Antal partier : 2 (A : 200 tons ; B : 350 tons).

10. Emballering og mærkning (4) (8) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (IIA 2 b) og II A 3)
Påskrifter på engelsk (1207/91 ) og fransk (1206/91 )

Yderligere påskrifter : A : »IFRC — Skhirat via Casablanca«. B : »IFRC — Hodeida«.
11 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium :
— frit lossehavn, losset (parti B)
— frit bestemmelsested (parti A).
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —

1 5. Lossehavn : parti A : Casablanca ; parti B : Hodeida.

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : A : Entrepôt Croissant-rouge, Skhirat.
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavnen : A : 20. 8. — 10. 9. 1992. B : 15. — 30. 8 . 1992.
18. Sidste frist for leveringen : A : 1 . 10. 1992. B : 15. 9. 1992.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 4. 8. 1992, kl. 12.00.
21 A I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 18. 8. 1992, kl. 12.00

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavnen : A : 3. — 24. 9. 1992. B : 29. 8. — 13. 9. 1992
c) sidste frist for leveringen : A : 15. 10. 1992. B : 29. 9. 1992.
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Nr. L 199/27

B I tilfælde af tredje licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 1 . 9. 1992, kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavnen : A : 17. 9. — 1 . 10. 1992. B : 12. — 27. 9. 1992
c) sidste frist for leveringen : A : 29. 10. 1992. B : 13. 10. 1992.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud (*) : Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B eller 25670
AGREC B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitutionen
anvendelig fra den 30. 7. 1992, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1665/92 (EFT nr. L 172
af 27. 6. 1992, s. 67).

Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : se listen offentliggjort i EFT nr. C
114 af 29 . 4. 1991 , s. 33.

(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede
produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt. Radioaktivitetsattester skal indeholde oplysning om indholdet af
cæsium 134 og 137 og af jod 131 .
Tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til den begunstigede eller hans stedfortræder følgende
dokumenter :

— oprindelsescertifikat
— phytosanitært certifikat.

(4) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2 % tomme ekstra
sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter påskriften.
(*) For ikke at overbelaste telexen anmodes de bydende om inden den dato og det klokkeslæt, der er fastsat i
punkt 20 i dette bilag, fortrinsvis at fremlægge bevis for stilleisen af den i artikel 7, stk. 4, litra a), i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 omhandlede licitationssikkerhed :
— enten ved aflevering på det kontor, der er angivet i punkt 24 i dette bilag
— eller pr. telefax til et af følgende numre i Bruxelles : 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04 eller
296 20 05.

(*) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1 . 8 . 1987, s. 56) er gældende for
eksportrestitutionen og i givet fald for de monetære udligningsbeløb og tiltrædelsesudligningsbeløbene,
den repræsentative kurs og den monetære koefficient. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte
dato er den, der omhandles i punkt 25 i dette bilag.
Q Tilslagsmodtageren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren for at aftale, hvilke forsendel
sesdokumenter der er nødvendige, samt deres distribution.
(8) 1206/91 : Sækkene anbringes i 20-fods containere.
Der fritages for betaling af ventepenge for containere i mindst 15 dage.
(') 1207/91 : Dokumenterne skal legaliseres af den diplomatiske repræsentation i varens oprindelsesland.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2001/92

af 17. juli 1992
om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes
ved intervention ved den 72. dellicitation, der foretages i henhold til forordning
(EØF) nr. 1627/89
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, særlig artikel 90,

stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 805/68 til kravene om en
rimelig markedsstøtte samt sæsonudviklingen i slagtnin
gerne bør maksimumsopkøbsprisen samt den mængde,
der kan accepteres til intervention, fastsættes ;

de tilbudte mængder overstiger for øjeblikket de mæng
der, der kan opkøbes ; derfor bør der på de mængder, der
kan opkøbes, anvendes en nedsættelseskoefficient eller,

afhængigt af prisforskellene og de tilbudte mængder, flere
nedsættelseskoefficienter, jf. artikel 11 , stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 859/89 ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1628/91 (2), særlig artikel 6, stk. 8, og

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

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr.. 859/89 af
29. marts 1989 om gennemførelsesbestemmelser for
interventionsforanstaltninger for oksekød (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 695/92 (4), blev der
indledt en licitation ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1627/89 af 9. juni 1989 om opkøb af oksekød
ved licitation (*), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1252/92(0 ;

Artikel 1

For den 72. dellicitation, der blev indledt ved forordning
(EØF) nr. 1627/89 :
a) fastsættes for kategori A :

ifølge artikel 1 1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 859/89 fast
sættes der eventuelt en maksimumsopkøbspris for kvalitet
R3 ved hver dellicitation under hensyntagen til de
modtagne bud ; ifølge artikel 12 i samme forordning
accepteres der kun bud, der højst svarer til nævnte maksi
mumspris, dog uden at overskride gennemsnitsprisen på
det nationale eller regionale marked, forhøjet med beløbet
nævnt i stk. 1 ; ifølge artikel 5 i forordning (EØF)
nr. 859/89 kan de af medlemsstaternes interventions

organer, som på grund af store tilførsler af kød til inter
vention ikke er i stand til straks at overtage det tilbudte
kød, begrænse opkøbene til den mængde, de kan over
tage ;

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

— den accepterede maksimumsmængde for hele og
halve slagtekroppe til 20 207 tons ; mængderne
nedsættes med 25 %

i overensstemmelse med

artikel 11 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 859/89
b) fastsættes for kategori C :

— maksimumsopkøbsprisen til 255,70 ECU/ 100 kg
for hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3
— den accepterede maksimumsmængde for hele og
halve slagtekroppe til 9 210 tons ; mængderne

efter gennemgang af de bud, der blev indgivet til den 72.
dellicitation, og under hensyntagen som fastsat i artikel 6,
(')
O
O
O
O

— maksimumsopkøbsprisen til 255,70 ECU/ 100 kg
for hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 af 28 . 6. 1968, s. 24.
150 af 15. 6. 1991 , s. 16.
91 af 4. 4. 1989, s. 5.
74 af 20. 3. 1992, s. 42.
159 af 10 . 6. 1989, s. 36.

¥) EFT nr. L 131 af 16. 5. 1992, s. 10.

nedsættes med 25 % i overensstemmelse med

artikel 11 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 859/89.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18 . juli 1992.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1992.

Pd Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 199/29
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2002/92

af 17. juli 1992
om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af kirsebær med oprindelse i
Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Akten vedrørende Spaniens og
Portugals Tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om oprettelse af en fælles
markedsordning for frugt og grønsager ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1754/92 (2), særlig artikel 27,
stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 863/92 (3) blev
der indført en udligningsafgift ved indførsel af kirsebær
med oprindelse i Rumænien ;

for kirsebær med oprindelse i Rumænien er notering ikke
foretaget i seks på hinanden følgende arbejdsdage ; de i
artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 fastsatte
betingelser for ophævelse af udligningsafgiften ved
indførsel af kirsebær med oprindelse i Rumænien er
derfor opfyldt —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1863/92 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
O EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 23.
P) EFT nr. L 188 af 8. 7. 1992, s. 27.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2003/92
af 17 . juli 1992

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
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. 61 /
92 (2), artikel 16, stk. 8, og

centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,

sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (*),
fastsatte korrektionsfaktor

— 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 ;

ud fra følgende betragtninger :

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 15. juli

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1813/92 (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 1969/92 (4);

1992 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1813/92, på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

gældende importafgifter i overensstemmelse med bilaget
til denne forordning ;

for at sikre, at ordningen med importafgifter fungerer
normalt, skal der ved beregningen af disse beløb :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er basseret på disse valutaers

Artikel 1

De i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af stan

dardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
6 af
183
197

af 1 . 7. 1981 , s. 4.
11 . 1 . 1992, s. 19 .
af 3. 7. 1992, s. 18 .
af 16. 7. 1992, s. 66.

O EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
O EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17. juli 1992 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt
sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb (3)

1701 11 10

37,13 (')

1701 11 90

37,13(0

1701 12 10

37,13 (')

1701 12 90

37,13 (')

1701 91 00

44,83

1701 99 10

44,83

1701 99 90

44,83 (2)

(') Dette beløb er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2 og 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 837/68.
(2) Dette beløb gælder ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 også for sukker, der er fremstillet af
hvidt sukker og råsukker, og som er tilsat andre stoffer end smagsstoffer eller farvestoffer.
(3) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT. Dog skal der i overensstemmelse med artikel 101 , stk. 4, i nævnte afgørelse opkræves et beløb svarende til
det beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 1870/91 .
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/62/EØF

af 2. juli 1992

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/31 l/EØF om
styreapparater for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse

FÆLLESSKABER HAR —

med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning af Direktiverne
om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handel med
Motordrevne Køretøjer til den Tekniske Udvikling, som

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

er nedsat ved artikel 12, stk. 1 , i Rådets direktiv 70/156/

under henvisning til Rådets direktiv 70/311 /EØF af
8 . juni 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgiv
ning om styreapparater for motordrevne køretøjer og
påhængskøretøjer dertil ('), særlig artikel 3, og

EØF (2) —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Direktiv 70/311 /EØF ændres som følger :
Af en samlet vurdering af direktiv 70/311 /EØF fremgår,
at færdselssikkerheden kan forbedres yderligere gennem
foranstaltninger baseret på dels praktiske erfaringer og
den tekniske udvikling, dels på senere arbejder fra De
Forenede

Nationers

Økonomiske

Kommission

1 ) i artikel 2 ændres ordet »bilaget« til »bilagene«.
2) Bilaget erstattes med bilagene til dette direktiv.

for

Europa, navnlig regulativ nr. 79 og supplement 1 og 2
hertil ; sådanne forbedringer kan opnås gennem nedsæt
telse af aktiveringskraften til betjening af styreapparatet,
tilføjelse af forskrifter for servostyring, hvortil der
anvendes samme energikilde som til bremseapparatet,
indførelse af en drejeprøve ved større hastighed for motor
køretøjer, indførelse af forskrifter for hjælpestyring og
indførelse af en enkelt opstilling for oplysningsskema og
EØF-typegodkendelsesattest, således at det bliver lettere
for ansøgere og ansvarlige myndigheder at lagre og over
føre data via edb ;

Artikel 2

1 . Fra den 1 . januar 1993 kan medlemsstaterne ikke, af
grunde vedrørende styreapparatet,
— for en køretøjstype nægte udstedelse af det i artikel 10,
stk. 1 , sidste led, i direktiv 70/156/EØF omhandlede

dokument eller national godkendelse
— forbyde første ibrugtagning af et køretøj

såfremt

køretøjstypens

eller køretøjets

det er nødvendigt at tilpasse de gældende definitioner og
forskrifter til den tekniske udvikling ;

ved dette direktiv.

(') EFT nr. L 133 af 18. 6. 1970, s. 10.

O EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1 .

styreapparat

opfylder forskrifterne i direktiv 70/311 /EØF, som ændret

2.
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dette direktiv senest den 1 . januar 1993. De underretter

Fra den 1 . oktober 1993 :

straks Kommissionen herom .

— må medlemsstaterne ikke længere udstede det i
artikel 10, stk. 1 , sidste led, i direktiv 70/ 156/EØF
omhandlede dokument for en køretøjstype
— kan medlemsstaterne nægte national godkendelse af
enhver køretøjstype

såfremt køretøjstypens styreapparat ikke opfylder forskrif
terne i direktiv 70/311 /EØF, som ændret ved dette direk
tiv.

3.

Fra den

1 . oktober

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser,
henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved
offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere
regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 4

1995 kan medlemsstaterne

forbyde første ibrugtagning af køretøjer, hvis styreapparat
ikke opfylder forskrifterne i direktiv 70/311 /EØF, som

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

ændret ved dette direktiv.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 1992.
Artikel 3

1.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

Næstformand

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

BILAG

»BILAG TIL DIREKTIV 70/31 l/EØF

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag I :
Bilag II :
Bilag III :

Definitioner, ansøgning om EØF-typegodkendelse og forskrifter
Oplysningsskema
Bremsevirkning af køretøjer, som anvender samme energikilde til styre- og

Bilag IV:
Bilag V:
Bilag VI :

Tillægsforskrifter for køretøjer med supplerende styring
Forskrifter for påhængskøretøjer med rent hydraulisk styretransmission
Typegodkendelsesattest

bremseapparat
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BILAG I

DEFINITIONER, ANSØGNING OM EØF-TYPEGODKENDELSE OG FORSKRIFTER

1.

DEFINITIONER

I dette direktiv forstås ved :

1.1 .

typegodkendelse af køretøj, typegodkendelse af et køretøj hvad angår styreapparatet

1.2.

køretøjstype, køretøjer, som ikke afviger indbyrdes med hensyn til fabrikantes betegnelse for køre
tøjstypen og/eller på en måde som kan have indflydelse på deres styring

1.3.

styreapparat, hele det anlæg, som tjener til at ændre køretøjets bevægelsesretning.

Styreapparatet omfatter :
—
—
—
—

betjeningsanordningen
styretransmissionen
de styrende hjul
energitilførslen i påkommende tilfælde

13.1 .

styretøjets betjeningsanordning, den del af styreapparatet, der bestemmer dettes funktion, og som
kan aktiveres med eller uden direkte indgriben af føreren. For styreapparater, hvori styrekraften
helt eller delvis frembringes af førerens muskelkraft, omfatter betjeningsapparatet alle dele indtil
det punkt, hvor styrekraften omdannes ad mekanisk, hydraulisk eller elektrisk vej

1.3.2.

styretøjets transmission, alle de dele af styretøjet, hvormed styrekraften overføres fra betjenings
anordningen til de styrende hjul ; den omfatter alle dele fra det punkt, hvor den på betjenings
anordningen udøvede kraft omdannes ad mekanisk, hydraulisk eller elektrisk vej

1.3.3.

styrende hjul, hjul, hvis løberetning i forhold til køretøjets længdeakse kan ændres direkte eller

indirekte med det formål at ændre køretøjets bevægelsesretning. (Denne definition indbefatter den
aksel, hvorom de styrende hjul bringes til at dreje for at bestemme køretøjets bevægelsesretning)

1.3.4.

1.3.4.1 .

energitilførsel, de dele af styreapparatet, som forsyner dette med energi, regulerer energiafgivelsen
og oplagrer denne (i påkommende tilfælde). Den omfatter ligeledes eventuelle beholdere til ener
gimediet samt returledninger, men ikke køretøjets motor (med undtagelse af den i punkt 4.1.3
anvendte forstand), eller kraftoverføringen fra denne til energikilden
energikilde, den del af energitilførselssystemet, som leverer energien i den nødvendige form, f.eks.
hydraulisk pumpe, eller trykluftkompressor

1.3.4.2.

energiebeholder, den del af energitilførselssystemet, hvori den af energikilden leverede energi
opbevares

1.3.4.3.

opbevaringsbeholder, den del af energitilførselsessystemet, hvori energimediet opbevares ved
atmosfæretryk eller et tryk nær ved dette

1.4.

Styreparametre

1.4.1 .

aktiveringskraft, den kraft, hvormed betjeningsanordningen påvirkes for at styre køretøjet

1.4.2.

styringens reaktionstid, den tid der forløber fra bevægelsen af betjeningsanordningen påbegyndes,
til de styrende hjul har nået en givet styrevinkel

1.4.3.

styrevinkel, vinklen mellem køretøjets (parallelforskudte) længdeakse og skæringslinien mellem
hjulets plan (dækkets midterplan, vinkelret på hjulets omdrejningsakse) og vejoverfladen

1.4.4.

styrekræfter, alle kræfter, som virker i styretøjets transmission

1.4.5.

gennemsnitlig styreudveksling, det gennemsnitlige forhold mellem vinkelforskydningen af
styreapparatets betjeningsanordning og den af de styrende hjul beskrevne styrevinkel under en
styrebevægelse fra stop til stop
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1.4.6.

drejecirkel, den cirkel, inden for hvilken projektionerne på jorden af alle køretøjets punkter
befinder sig, med undtagelse af udvendige spejle og forreste retningsviserblinklygter, når køretøjet
beskriver en cirkulær bane

1.4.7.

nominel radius af styreapparatets betjeningsanordning for styring med rat, den mindste afstand
mellem dettes drejningspunkt og ratkransens yderkant ; for alle andre former for betjeningsanord

ninger, afstanden mellem dennes centrum og det punkt, hvorpå aktiveringskraften udøves. Findes
der flere sådanne punkter, tages det punkt i betragtning, på hvilket der skal udøves den største
kraft.

1.5.

Arter af styreapparater

Der skelnes mellem følgende arter af styreapparater, afhængigt af, hvordan styrekræfterne frem
bringes :
1.5.1 .

For motorkøretøjer

1.5.1.1 .

manuel styring hvor styrekræfterne alene frembringes ved førerens muskelkraft

1.5.1.2.

partiel servostyring hvor styrekræfterne frembringes dels ved førerens muskelkraft, dels ved ener
gitilførselssystemet (-erne)

1.5.1.2.1 . styring, hvor styrekræfterne udelukkende hidrører fra et eller flere energitilførselssystemer, når
styreapparatet er intakt, men hvor styrekræfterne kan frembringes af førerens muskelkraft i
tilfælde af funktionsfejl ved styringen (integreret servostyring), anses også for partiel servostyring
1.5.1.3.

fuld servostyring hvor styrekræfterne udelukkende frembringes af en eller flere energitilførsler

1.5.1.4.

selvstyring hvor styrevinklen på et eller flere (selvstyrende eller selvsporende) hjul ændres udeluk
kende af de kræfter og/eller momenter, som påføres dækket i dets berøringspunkt med vejen.

1.5.2.

For påhængskøretøjer

1 .5.2.1 .

selvstyring
se punkt 1.5.1.4 ovenfor

1.5.2.2.

bangslet styring hvor styrekræfterne frembringes af en retningsændring hos det trækkende
køretøj og styrevinklen af påhængskøretøjets styrende hjul direkte afhænger af vinklen mellem
det trækkende køretøjs og påhængskøretøjets længdeakse

1.5.2.3.

selvdirigerende styring hvor styrekræfterne frembringes af en retningsændring hos det trækkende
køretøj og styrevinklen af påhængskøretøjets styrende hjul direkte afhænger af vinklen mellem
længdeaksen af påhængskøretøjets chassis eller en som sådant fungerende last, og længdeaksen af
den hjælperamme, hvorpå akslen (akslerne) er fastgjort.

1.5.3.

Afhængigt af de styrende hjuls placering skelnes mellem følgende former for styring :

1.5.3.1 .

forhjulsstyring hvor kun hjulene på forakslen (-akslerne) er styrende. Denne definition omfatter
alle hjul, for hvilke styreudslagene sker i samme retning

1.5.3.2.

baghjulsstyring hvor kun hjulene på bagakslen (-akslerne) er styrende. Denne definition omfatter
alle hjul, på hvilke styreudslagene sker i samme retning

1.5.3.3.

flerakslet styring hvor en eller flere for- og bagaksler er styrende

1.5.3.3.1 . styring på samtlige hjul, hvor alle hjul er styrende
1.5.3.3.2. styring ved hangslet chassis, hvor styrekræfteme direkte frembringer en indbyrdes bevægelse af
chassisets dele

1.5.3.4.

supplerende styring hvor baghjulene på køretøjer af kategori M og N er styrende som supplement
til forhjulene i enten samme eller modsat retning af disse, og/eller hvor styrevinklen af for- og/
eller baghjul kan ændres, afhængigt af køretøjets opførsel.
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Arter af styretransmissioner

Der skelnes mellem følgende arter af styretransmission, afhængigt af, hvordan styrekræfterne over
føres :

1.6.1 .

rent mekanisk styretransmission, hvor styrekræfterne udelukkende overføres ad mekanisk vej

1 .6.2.

rent hydraulisk styretransmission, hvor styrekræfterne i et bestemt punkt udelukkende overføres
ad hydraulisk vej

1.63.

rent elektrisk styretransmission, hvor styrekræfterne i et bestemt punkt udelukkende overføres ad
elektrisk vej

1.6.4.

blandet styretransmission, hvor en del af styrekræfteme udelukkende overføres ad mekanisk vej
og de øvrige styrekræfter ad anden vej

1.6.4.1 .

blandet mekanisk styretransmission, hvor en del af styrekræfterne udelukkende overføres ad
mekanisk vej og de øvrige styrekræfter ad :

1.6.4.1.1 . hydraulisk eller mekanisk/hydraulisk vej
eller

1.6.4.1.2. elektrisk eller mekanisk/elektrisk vej
eller

1.6.4.1.3. pneumatisk eller mekanisk/pneumatisk vej

hvis den mekaniske del af styretransmissionen udelukkende tjener til at angive styrevinklen og
ikke er solid nok til at overføre de fulde styrekræfter, anses styretransmissionen for at være rent
hydraulisk, rent elektrisk eller rent pneumatisk

1 .6.4.2.

anden blandet styretransmission, som består af enhver anden kombination af ovenstående styre
transmissioner.

2.

ANSØGNING OM TYPEGODKENDELSE

2.1 .

Ansøgning om godkendelse af en køretøjstype hvad angår dets styreapparat indgives af køretøjets
fabrikant.

2.2.

Ansøgningen skal være ledsaget af de oplysninger, der er specificeret i oplysningsskemaet i bilag
II .

2.3.

Et køretøj, repræsentativt for den type, som skal godkendes, skal fremstilles for den tekniske
tjeneste, der er ansvarlig for kontrol af de tekniske specifikationer.

EØF-TYPEGODKENDELSE

Den myndighed, der meddeler EØF-typegodkendelse i henhold til dette direktiv, udsteder en
attest svarende til den i bilag VI gengivne model.
4.

FORSKRIFTER VEDRØRENDE KONSTRUKTIONEN

4.1 .

Almindelige forskrifter

4.1.1 .

Styreapparatet skal muliggøre sikker og let styring af køretøjet ved hastigheder, indtil dets
konstruktivt bestemte maksimalhastighed, eller, for påhængskøretøjer, indtil dets teknisk tilladte
maksimalhastighed. Styringen skal være selvoprettende, såfremt den er underkastet prøverne efter
punkt 5. Motorkøretøjer skal opfylde forskrifterne i punkt 5.2, påhængskøretøjer forskrifterne i
punkt 53. Køretøjer med supplerende styring skal endvidere opfylde forskrifterne i bilag IV.
Påhængskøretøjer med rent hydraulisk styretransmission skal tillige opfylde forskrifterne i bilag V.

4.1.1.1 .

Køretøjet skal kunne køre ligeud, uden at føreren foretager større korrektioner med betjenings
anordningen, og uden kraftige vibrationer i styretøjet ved den konstruktivt bestemte maksimalhas
tighed.
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4.1.1.2.

Der skal være synkronisering mellem betjeningsanordningens vandring og de styrende hjul, med
undtagelse af hjul, som er forsynet med supplerende styring.

4.1.13.

Der skal være tidsmæssig synkronisering mellem betjeningsanordningen og de styrende hjul, med
undtagelse af hjul, som er forsynet med supplerende styring.

4.1.2.

Styreapparatet skal være konstrueret, fremstillet og monteret på sådan måde, at det kan tåle de
belastninger, som hidrører fra normal brug af køretøjet eller en kombination af køretøjer. Den
maksimale styrevinkel må ikke være begrænset af nogen del af styretøjets transmission,
medmindre dette udtrykkeligt er tilsigtet.

4.1.2.1 .

Medmindre andet er angivet, skal det i dette direktiv anses for givet, at der ikke på én gang kan
opstå flere end én fejl i styreapparatet, og at to aksler på samme bogie udgør én enkelt aksel.

4.1.3.

Ved motorstop eller svigt af en af styreapparatets komponenter med undtagelse af de i punkt 4.1.4
nævnte, skal styreapparatet stadig opfylde forskrifterne i punkt 5.2.6 for motorkøretøjer, og i punkt
5.3 for påhængskøretøjer.

4.1.4.

I dette direktivs forstand må de styrende hjul, betjeningsanordningen og alle mekaniske dele i
styretransmissionen ikke anses for at kunne svigte, hvis de er rigeligt dimensioneret, let tilgænge
lige for vedligehold og har sikkerhedsmæssige egenskaber på mindst samme niveau som andre af
køretøjets vitale organer (såsom bremser).

Dele, som ved svigt vil kunne medføre, at køretøjet kommer ud af kontrol, skal være udført i
metal eller et materiale med tilsvarende egenskaber og må ikke deformeres mærkbart, når styreap
paratet fungerer normalt.
4.1.5.

Ethvert svigt i en styretransmission, som ikke er rent mekanisk, skal tydeligt tilkendegives over for
køretøjets fører ; for motorkøretøjer anses en forøgelse af kraften til aktivering af betjeningsanord
ningen som advarselssignal ; for påhængskøretøjer er en mekanisk indikator tilladt. Ved svigt kan
det tillades, at den gennemsnitlige styreudveksling ændres, forudsat at aktiveringskraften ikke
overstiger de i punkt 5.2.6 foreskrevne værdier.

4.1.6.

Rent pneumatiske, rent elektriske og rent hydrauliske styretransmissioner samt andre blandede
styretransmissioner end de i punkt 1.6.4.1 beskrevne er forbudt, indtil bestemmelserne i dette
direktiv er suppleret med særbestemmelser for dem.

4.1.6.1 .

Dette forbud gælder ikke for :

— supplerende styring med elektrisk eller rent hydraulisk transmission på køretøjer i klasse M og
N

— styreapparat med rent hydraulisk transmission på køretøjer i klasse O.
4.2.

Særlige forskrifter

4.2.1 .

Styreapparatets betjeningsanordning

4.2.1.1 .

Såfremt betjeningsanordningen aktiveres direkte af føreren,

4.2.1.1.1 .

skal denne være let at betjene,

4.2.1.1.2. skal den retning, hvormed betjeningsanordningen påvirkes, svare til den ønskede ændring i bevæ
gelsesretning,
4.2.1.13. skal der, undtagen for styreapparater for supplerende styring, være en kontinuert og monoton
sammenhæng mellem betjeningsvinklen og styrevinklen.
4.2.2.

Styretransmission

4.2.2.1 .

Anordninger til justering af styregeometrien skal være indrettet således, at de justerbare dele efter
justering er fastgjort til hinanden på pålidelig måde med egnede låseanordninger.

4.2.2.2.

Styretransmissioner, som kan frakobles for tilpasning til forskellige sammensætninger af et køretøj
(f. eks. sættevogne med udtræk) skal være forsynet med låseanordninger, som sikrer nøjagtig
samling af delene. Er låseanordningen automatisk, skal der være en ekstra sikkerhedslås, som
betjenes manuelt.

4.2.3.

Styrende hjul

4.2.3.1 .

Baghjulene må ikke være eneste styrende hjul. Denne forskrift gælder ikke sættevogne.
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Påhængskøretøjer (med undtagelse af sættevogne) med flere end én aksel med styrende hjul, samt
sættevogne med mindst én aksel med styrende hjul, skal opfylde forskrifterne i punkt 5.3.
Påhængsvogne med selvstyring er dog undtaget fra den i punkt 5.3 foreskrevne prøve, såfremt
forholdet mellem akseltrykkene på de ikke styrende aksler og de selvstyrende aksler er 1,6 eller
derover under alle belastningsforhold.

4.2.4.

Energitilførsel

4.2.4.1 .

Styreapparat og bremseapparat kan have samme energikilde. Dog skal følgende krav være opfyldt
ved svigt af energitilførslen eller ved svigt af et af de to apparater :

4.2.4.1.1 . styringen skal opfylde de under punkt 5.2.6 anførte forskrifter
4.2.4.1 .2. i tilfælde af svigt af energikilden må bremsevirkningen ikke være mindre end den, der foreskrives
for driftsbremsen som beskrevet i bilag III ('), ved første betjening af bremsen
4.2.4.1 .3. i tilfælde af svigt af energitilførslen skal bremsevirkningen være i overensstemmelse med forskrif
terne i bilag III (')

4.2.4.1 .4. der skal være et hørligt eller synligt signal, som påkalder førerens opmærksomhed i tilfælde af, at

væskestanden i beholderen falder til et niveau, som kan medføre forøgelse af aktiveringskraften

for styre-eller bremseapparatet. Dette signal kan være kombineret med anordningen, som advarer
om svigt af bremserne ; føreren skal let kunne kontrollere, at signalet er funktionsdygtigt.
4.2.4.2.

Energitilførsel til styreapparatet og andre anordninger end bremseapparatet kan ske fra samme
energikilde, forudsat at der er et hørligt eller synligt signal, som påkalder førerens opmærksomhed
i tilfælde af, at væskestanden i beholderen falder til et niveau, der kan medføre, at aktiverings

kraften til styreapparatet øges ; føreren skal let kunne kontrollere, at signalet er funktionsdygtigt
4.2.4.3.

Signalanordningen skal være direkte og permanent tilsluttet det pågældende kredsløb. Under
normal drift af motoren uden svigt af styreapparatet må signalanordningen kun udløses i den tid,
der medgår til fyldning af energibeholderen (-beholderne) efter start af motoren.

5.

PRØVEFORSKRIFTER

5.1 .

Almindelige forskrifter

5.1.1 .

Prøverne udføres på en plan overflade med god friktion.

5.1.2.

Ved prøven (prøverne) skal køretøjet være læsset til sin tilladte totalmasse og med det maksimale
teknisk tilladte akseltryk på de(n) styrende aksel (aksler).
For aksler med supplerende styring skal denne prøve gentages med køretøjet læsset til sin teknisk
tilladte totalmasse og den pågældende aksel belastet med det maksimalt tilladte akseltryk.

5.1.3.

Ved prøvens begyndelse skal dæktrykket være det af fabrikanten for den i punkt 5.1.2 angivne
belastning og holdende køretøj foreskrevne.

5.2.

Forskrifter for motorkøretøjer

5.2.1 .

Køretøjet skal uden unormale vibrationer fra styretøjet kunne forlade en kurve med radius 50 m
ad tangenten ved følgende hastighed :
— for køretøjer af klasse M, : 50 km/h
— for køretøjer af klasse M2, M3, N,, N2 og N3 : 40 km/h eller den konstruktivt bestemte maksi
malhastighed, såfremt denne er lavere.

5.2.2.

Forskrifterne i punkt 4.1.1.1 , 4.1.1.2 og 5.2.1 skal være opfyldt, uanset om styreapparatet svigter.

5.2.3.

Når køretøjet følger en cirkulær bane ved omtrent halvt styreudslag af de styrende hjul med en
konstant hastighed på mindst 10 km/h, skal drejecirklen forblive uændret eller Øges, såfremt
betjeningsanordningen slippes.

5.2.4.

Ved måling af aktiveringskraften på betjeningsanordningen skal kræfter udøvet gennem mindre
end 0,2 sekunder ikke tages i betragtning.

(') Opfyldelse af kravene i bilag III kan også kontrolleres i forbindelse med gennemførelse af Rådets direktiv 71 /320/EØF.

5.2.5.
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Måling af aktiveringskraft på betjeningsanordningen på motorkøretøjer, hvis
styreapparat er intakt

5.2.5.1 .

Fra en retlinjet bane drejes køretøjet ind i en spiralbane ved en hastighed af 10 km/h. Aktive
ringskraften på betjeningsanordningen i dennes nominelle radius måles, indtil betjeningsanord
ningens position svarer til den i nedenstående tabel angivne drejeradius for den pågældende køre
tøjsklasse ved intakt styreapparat.

5.2.5.2.

Den længste tid, som må medgå til betjening af styreapparatet og den største tilladte aktiverings
kraft på betjeningsanordning af intakt styrepparat, er angivet i nedenstående tabel for hver køre
tøjsklasse.

5.2.6.

Måling af aktiveringskraft på betjeningsanordningen på motorkøretøjer, hvis
styreapparat svigter

5.2.6.1 .

Den i punkt 5.2.5 beskrevne prøve gentages med svigtende styreapparat. Aktiveringskraften på
betjeningsanordningen måles, indtil betjeningsanordningens position svarer til den i nedenstående
tabel angivne drejeradius for den pågældende køretøjsklasse ved defekt styreapparat.

5.2.6.2.

Den længste tid, som må medgå til betjening af styreapparatet, og den største tilladte aktiverings
kraft på betjeningsanordning af defekt styreapparat er angivet i nedenstående tabel for hver køre
tøjsklasse.

Forskrifter for aktiveringskraft pa betjeningsanordning
Intakt bremseapparat

Køretøjs

klasse

~

(daN)

Defekt bremseapparat

,

Tid

Drejeradius

^rafT*

Tid

Drejeradius

(s)

(m)

(daN)

(s)

(m)

M,
M2
M3
N,
N2

15
15
20
20
25

4
4
4
4
4

12
12
12
12
12

30
30
45
30
40

4
4
6
4
4

20
20
20
20
20

N3

20

4

12 (')

45 (2)

6

20

(') eller, hvis denne værdi ikke kan nås, med fuldt styreudslag.
(2) 50 for stive køretøjer med to (eller flere) styrende aksler, fraregnet selvstyrende aksler.

53.

Forskrifter for påhængskøretøjer

53.1 .

Påhængskøretøjet skal køre uden større kursafvigelse eller unormale vibrationer fra styreapparatet,
når det trækkende køretøj kører lige ud på plan, vandret vej med en hastighed på 80 km/h, eller
med den af påhængskøretøjets fabrikant fastsatte teknisk tilladte maksimalhastighed, såfremt
denne er mindre end 80 km/h.

53.2.

Med et trækkende køretøj og påhængskøretøjet i konstant drejning, således at det trækkende køre
tøjs forreste udvendige hjørne følger en cirkelbue med radius 25 m, jf. punkt 1.4.6, med konstant
hastighed 5 km/h bestemmes den af påhængskøretøjets yderste bageste kant beskrevne cirkelbue.
Dette gentages under samme omstændigheder, men med en hastighed på 25 ± 1 km/h.
Herunder må påhængskøretøjets bageste udvendige hjørne ved 25 km/h højst bevæge sig 0,7 m
uden for den ved 5 km/h beskrevne cirkelbue.

533.

Intet punkt på påhængskøretøjet må komme mere end 0,50 m uden for tangenten til en cirkel
med radius 25 m, når motorkøretøjet forlader den i 532 beskrevne cirkulære bane ad tangenten
med en hastighed på 25 km/h. Dette skal være overholdt fra det punkt, hvor tangenten rører
cirklen, til et punkt 40 m ude ad tangenten. Fra dette punkt skal påhængskøretøjet opfylde de i
punkt 5.3.1 anførte forskrifter.

53.4.

De i punkt 5.3.2 og 533 beskrevne prøver skal udføres under såvel et venstresving som et højre
sving.
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BILAG II

OPLYSNINGSSKEMA nr

i overensstemmelse med bilag I til direktiv 70/156/EØF om EØF-typegodkendelse af køretøj for
si vidt ang&r styreapparatet (70/3 11/EØF), senest ændret ved direktiv

Nedenstående oplysninger skal i påkommende tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en
indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal indsendes i passende skala og med tilstrækkelige
detaljer i format A4 eller foldet til dette format. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detalje
rede. Ved mikroprocessorstyrede funktioner anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.

ALMINDELIGE OPLYSNINGER

0.1 .

Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.

Type og handelsbetegnelse(r) :

03.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (b) :

03.1 .

Mærkets anbringelsessted :

0.4.

Køretøjets klasse :

0.5.

Fabrikantens navn og adresse :

0.8.

Adresse på samlefabrikker) :

1.

KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1 .

Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj :

13.

Antal aksler og hjul (evt. larvefødder eller bælter):

13.1 .

Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse :

1.3.2.

Antal styrende aksler samt anbringelse :

133.

Drivaksler (antal, anbringelse, indbyrdes forbindelse):

2.

MASSE OG DIMENSIONER (e) (i kg og mm)
(der henvises i givet fald til tegning)

2.1 .

Akselafstand(e) (ved fuld last) (f) :

2.3.1 .

Sporvidde for hver styrende aksel (i):

2.4.

Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål) :

2.4.1 .

For chassis uden karrosseri :

2.4.1.1 .

Længde (j) :

2.4.1.2.

Bredde (k) :

2.4.1 .4.

Overhæng fortil (m) :

2.4.1.5.

Overhæng bagtil (n) :

2.4.1.7.

Akselafstande (hvis flerakslet) :

2.4.2.

For chassis med karrosseri :

2.4.2.1 .

Længde 0):

2.4.2.2.

Bredde (k) :

2.4.2.4.

Overhæng fortil (m) :

2.4.2.5.

Overhæng bagtil (n) :

2.4.2.7.

Akselafstande (hvis flerakslet) :
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2.8.

Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten (maks. og min. for hver version) (y) :

23.

Teknisk tilladt akseltryk pr. aksel og for kærre og sættevogn teknisk tilladt belastning på koblings
anordningen som oplyst af fabrikanten :

6.

HJULOPHÆNG

6.6.1 .

Dæk/hjulkombination(er)

(for dæk anføres dimensionsbetegnelsen, mindste belastningstal og symbol for mindste
hastighedskategori ; for hjul anføres fælgdimension(er) og indpresningsdybde(r))
6.6.1.1 .

Aksel 1 :

6.6.1.2.

Aksel 2 :

.\.

osv.

6.6.3.

Dæktryk anbefalet af køretøjsfabrikanten :

7.

STYREAPPARAT

7.1 .

Skematisk diagram over den (de) styrende aksel (aksler), som viser styreapparatets geometri : ..

7.2.

Mekanisme og betjeningsorgan

7.2.1 .

Mekanismens art :

7.2.2.

Forbindelse til hjulene :

7.2.3.

Evt. servoforstærkning :

7.23.1 .

Funktionsprincip og -diagram, fabrikat og type :

7.2.4.

Skematisk diagram over styremekanismen :

7.2.5.

Skematisk(e) diagram(mer) over styreapparatets betjeningsorgan(er) :

7.2.6.

Evt. indstillingsmuligheder og indstillingsmåde for styreapparatets betjeningsorgan :

73.

Hjulenes største drejningsvinkel

73.1 .

Til højre :

73.2.

Til venstre :

(grader); antal ratomdrejninger

kPa

(eller tilsvarende data).

(grader) ; antal ratomdrejninger

(eller tilsvarende data).

Fodnoter

(b) Hvis typeidentifikationsmærkerne består af tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køre
tøjer, separate tekniske enheder eller komponenter, der er omfattet af dette oplysningsskema, skal disse
tegn i følgedokumenterne markeres med symbolet : » ?« (f.eks. ABCPP123 ??).
(e) Ved udførelse med normalt førerhus og med førerhus med sovekabine oplyses for begge udførelser
dimensioner og masse.

(f)
(i)
(j)
(k)
(m)

ISO-standard nr. 612 — 1978, term nr. 6.4.
ISO-standard nr. 612 — 1978, term nr. 6.5.
ISO-standard nr. 612 — 1978, term nr. 6.1 .
ISO-standard nr. 612 — 1978, term nr. 6.2.
ISO-standard nr. 612 — 1978, term nr. 6.6.

(n) ISO-standard nr. 612 — 1978, term nr. 6.7.

(y) For påhængskøretøjer og sættevogne — og for køretøjer med tilkoblet påhængskøretøj eller sættevogn
— hvor koblingsanordningen belastes med en signifikant kraft i lodret retning, indgår denne belastning
efter division med tyngdeaccelerationen i den teknisk tilladte totalmasse.
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BILAG III

BREMSEVIRKNING AF KØRETØJER, SOM ANVENDER SAMME ENERGIKILDE TIL
STYRE- OG BREMSEAPPARAT

1 . Ved svigt af energikilden skal virkningen af driftsbremsen ved første bremsning være mindst den i
nedenstående tabel anførte.
Klasse

V (km/h)

m/s2

M,

80

5,8

50

M2 og M3

60

70

N,

80

N2 og N3

60

5,0
5,0
5,0

Kraft (daN)

70
70

2. Efter ethvert svigt af styreapparatet eller dets energitilførsel skal det være muligt at bremse otte gange
med fuld styrke med driftsbremsen, hvorefter der ved niende bremsning skal opnås en bremsevirknirtg,
som mindst svarer til den, der foreskrives for nødbremsen (se nedenstående tabel).

Såfremt nødbremse med energitilførsel fra en energibeholder aktiveres med separat betjeningsanordning,
skal der, efter otte bremsninger med fuld styrke med driftsbremsen, stadig opnås den i nedenstående
tabel angivne resterende bremsevirkning.

Bremsevirkning af nødbremse og resterende bremsevirkning

Klasse

V (km/h)

Nødbremse

brfmsevTrkntng

M,
M2
M3
N,
N2
N3

80
60
60
70
50
40

2,9
2,5
2,5
2,2
2,2
2,2

1,7
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3

....

<m/S '

(m/s2)

3. Prøve 1 og 2 foretages med belæsset eller ubelæsset køretøj, alt efter hvad den tekniske prøvetjeneste
anser som mest ugunstigt.

I
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BILAG IV

TILLÆGSFORSKRIFTER FOR KØRETØJER MED SUPPLERENDE STYRING
1.

ALMINDELIGE FORSKRIFTER

Dette bilag indeholder ikke krav om, at køretøjer skal have supplerende styring, men er det tilfæl
det, skal forskrifterne i dette bilag være overholdt.
2.

SPECIELLE KRAV

2.1 .

Styretransmission

2.1.1 .

Mekaniske styretransmissioner

For disse gælder dette direktivs bilag I, punkt 4.1.4.
2.1 .2.

Hydrauliske styretransmissioner

Hydrauliske styretransmissioner skal være beskyttet mod overskridelse af det foreskrevne maksi
male driftstryk T.

2.1.3.

Elektriske styretransmissioner

Elektriske styretransmissioner skal være beskyttet mod for høj energitilførsel.
2.1.4.

Styretransmissioner af kombineret art
Styretransmissioner af kombineret mekanisk, hydraulisk og elektrisk art skal opfylde forskrifterne
i punkt 2.1.1 , 2.1.2 og 2.13 ovenfor.

2.2.

Prøveforskrifter vedrørende svigt

2.2.1 .

Fejlfunktion eller svigt af enhver del af anordningen til supplerende styring (med undtagelse af de
dele, som anses for ikke at kunne svigte, jf. bilag I, punkt 4.1.4) m§ ikke medføre pludselig eller

mærkbar ændring af køretøjets opførsel, og forskrifterne i bilag I, punkt 5.2.1 til 5.2.4 og 5.2.6 skal

fortsat være opfyldt. Herudover skal det være muligt at bevare herredømmet over køretøjet uden
usædvanlige styrekorrektioner. Dette skal godtgøres gennem følgende prøver :
2.2.1.1 .

Cirkulær prøve

Køretøjet skal følge en cirkulær bane med en transversal acceleration pi 5 m/s2 og en hastighed
på 80 km/h. Svigt skal fremkaldes, når prøvehastigheden er nået Prøven skal gennemføres såvel
ved drejning til højre som til venstre.

2.2.1.2.

Prøve i overgangsperiode

Så længe der ikke er vedtaget ensartede prøvemetoder, skal køretøjets fabrikant oplyse de tekniske
tjenester om sine prøvemetoder og resultater vedrørende køretøjets opførsel i tilfælde af svigt.
2.3.

Advarselssignaler ved svigt

2.3.1 .

Med undtagelse af de dele af anordningen til supplerende styring, som anses for ikke at kunne
svigte, jf. bilag I, punkt 4.1.4, skal nedenstående tilfælde af svigt af denne anordning tydeligt
tilkendegives over for føreren :

2.3.1.1 .

totalt svigt af den elektriske eller hydrauliske transmission til supplerende styring

23.1.2.

svigt af energitilførslen til supplerende styring

23.13.

brud på ydre kabler til elektrisk styretransmission, såfremt sidan forefindes.

2.4.

Elektromagnetisk interferens

2.4.1 .

Elektromagnetiske felter må ikke kunne have skadelig indvirkning på funktionen af anordningen
til supplerende styring. Så længe der ikke er vedtaget ensartede prøvemetoder, skal køretøjets
fabrikant oplyse de tekniske tjenester om sine prøvemetoder og resultater.
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BILAG V

FORSKRIFTER

FOR

PÅHÆNGSKØRETØJER

MED

RENT

HYDRAULISK

STYRE

TRANSMISSION

1.

Køretøjer med rent hydraulisk styretransmission skal opfylde forskrifterne i dette bilag.

2.

SÆRLIGE FORSKRIFTER

2.1 .

Hydraulikrør og -slanger

2.1.1 .

Ledninger i rent hydrauliske styretransmissioner skal kunne tåle et tryk på mindst fire gange det
af fabrikanten fastsatte sædvanlige maksimale driftstryk (T). Hydraulikslanger skal opfylde kravene
i ISO-standard 1402 (1984), 6605 (1986) og 7751 (1983).

2.2.

2.2.1 .

Energitilførsel

Energitilførselen skal være beskyttet mod overtryk med en overtryksventil, der udløses ved trykket
T.

2.3.

Beskyttelse al styretransmissionen

23.1 .

Styretransmissionen skal være beskyttet mod overtryk med en overtryksventil, der udløses ved et
tryk mellem 1,5 T og 2,2 T.

2.4.

Påhængskøretøjets kørselsretning i forhold til det trækkende køretøj

2.4.1 .

Påhængskøretøjet skal være på linje med det trækkende køretøj, når dette kører lige ud.

2.4.2.

For at kunne opfylde forskrifterne i punkt 2.4.1 skal påhængskøretøjer være forsynet med automa
tisk eller manuel regulering af kørselsretningen i forhold til det trækkende køretøj.

2.5.

Manøvredygtighed ved svigt af styretransmissionen

2.5.1 .

Køretøjer med rent hydraulisk styretransmission skal være manøvredygtige, selv hvis styretrans
missioneri svigter. Køretøjerne skal underkastes prøvning i sådan stand og da opfylde forskrifterne
i punkt 5.3 i bilag I. Således skal prøverne ved 5 og 25 km/h i punkt 5.3.2 gennemføres først med
intakt og dernæst med defekt styretransmission.

2.6.

Elektromagnetisk interferens

2.6.1 .

Elektromagnetiske felter må ikke kunne have skadelig indvirkning på styreapparatets funktion. Så
længe der ikke er vedtaget ensartede prøvemetoder, skal køretøjets fabrikant oplyse de tekniske
tjenester om sine prøvemetoder og -resultater.
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BILAG VI

TYPEGODKENDELSESATTEST
MODEL

[største format : A4 (210 x 297 mm)]
Myndighedens
stempel
Meddelelse om :

— typegodkendelse (')
— udvidelse af typegodkendelse (')
— nægtelse af typegodkendelse (')
— inddragelse af typegodkendelse (')
af en type køretøj/komponent/separat teknisk enhed (')

i henhold til direktiv 70/311 /EØF som

ændret senest ved direktiv

Typegodkendelse nr. :

Årsag til udvidelse :
DEL I

0.

Almindelige oplysninger

0.1 .

Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.

Type og handelsbetegnelse :

03.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet/komponenten/den separate tekniske
enhed (') (2) :

0.3.1 . Mærkets anbringelsessted :
0.4.

Køretøjets klasse (3) :

0.5.

Navn og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet :

0.8 .

Adresse på samlefabrik(ker) :
DEL II

1.

Eventuelle supplerende oplysninger : se tillægget.

2.

Teknisk tjeneste med ansvar for gennemførelse af prøverne :

3.

Prøverapportens dato :

4.

Prøverapportens nummer :

5.

Eventuelle bemærkninger : se tillægget. '

6.

Sted :

7.

Dato :

8.

Underskrift :

9.

Indholdsfortegnelsen til den ansøgning om typegodkendelse, der er indgivet til de ansvarlige myndig
heder, er vedlagt.

(') Det ikke gældende overstreges.

0 Indgår der i typeidentifikationsmærket tegn, som ikke angår beskrivelsen af de typer, det køretøj, den komponent eller
den separate tekniske enhed, der er omfattet af denne typegodkendelsesattest, bør de i dokumentationen erstattes med
tegnet • ?« (f.eks. ABC??123 ??).
(3) Som defineret i bilag II til direktiv 70/ 156/EØF.
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Tillæg

til typegodkendelsesattest nr.

vedrørende typegodkendelse af et køretøj i henbold til direktiv 70/31 l/EØF,
senest ændret ved direktiv
1 . SUPPLERENDE OPLYSNINGER :

Styreapparatets type :

Betjeningsanordning :
Styretransmission :

Styrende hjul :
Energikilde :

Bremsevirkning : her anføres nummer på typegodkendelsen efter direktiv 71 /320/EØF og køretøjets
belastningsforhold ved prøvningen, belæsset/ubelæsset (').
5. BEMÆRKNINGER :

(eksempelvis vedrørende køretøjer med højre- og venstrestyring)

(') Det ikke gældende overstreges.«
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