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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE

af 1 . januar 1995

om tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske
Union

(95/ 1 / EF, Euratom, EKSF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten mellem Kongeriget
Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken
Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien,
Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik,
Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlan
dene, Den Portugisiske Republik, Det Forenede Konge
rige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den
Europæiske Union) og Kongeriget Norge, Republikken
Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige om
Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken
Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Euro
pæiske Union, særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger :
Kongeriget Norge har ikke deponeret sine ratifikations
instrumenter i tide og er derfor ikke blevet medlem af
Den Europæiske Union den 1 . januar 1995 ;

Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske
Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertug
dømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den
Portugisiske Republik, Det Forenede Kongerige Storbri

tannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske
Union) og Kongeriget Norge, Republikken Østrig,
Republikken Finland og Kongeriget Sverige om Konge
riget Norges, Republikken Østrigs, Republikken
Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Euro
pæiske Union, affattes således :
»Artikel 3

Denne traktat, der er udfærdiget i ét eksemplar på
dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk,
nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og
tysk, idet den danske, engelske, finske, franske,
græske, irske, italienske, nederlandske, portugisiske,
spanske, svenske og tyske tekst alle har samme
gyldighed, deponeres i Den italienske Republiks
regeringsarkiver. Denne regering fremsender en
bekræftet genpart til hver af de øvrige signatarstaters
regeringer.«

det er følgelig blevet nødvendigt at foretage en tilpasning
af visse bestemmelser i ovennævnte artikel 2 ;
Artikel 2

det er endvidere nødvendigt at foretage en tilpasning af
de bestemmelser i akten vedrørende vilkårene for tiltræ

delsen og tilpasningerne af traktaterne, som udtrykkeligt
angår Norge, eller at konstatere, at disse bestemmelser er
bortfaldet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Titlen på akten vedrørende vilkårene for Kongeriget
Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og
Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de
traktater, der danner grundlag for Den Europæiske
Union, ændres til :

»Akt vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs,
Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltræ
delse og tilpasningerne af de traktater, der danner
grundlag for Den Europæiske Union«.

Artikel 1

Artikel 3 i traktaten mellem Kongeriget Belgien, Konge
riget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den

Den ovenfor omhandlede akt benævnes i det følgende
også »tiltrædelsesakten«.
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Artikel 6

Følgende bestemmelser i tiltrædelsesakten bortfalder:

Fjerde del, afsnit II, artikel 32-68, artikel 146 samt bilag
HI, IV, V og VII.

Artikel 13 i tiltrædelsesakten affattes således :

»Artikel 13

EKSF-traktatens artikel 28 affattes således :

Artikel 4

»Artikel 28

Artikel 1 , femte led, i tiltrædelsesakten affattes således :
Når Kommissionen indhenter udtalelse fra Rådet,

»— forstås ved udtrykket »nye medlemsstater«
Republikken Østrig, Republikken Finland og
Kongeriget Sverige.«

rådslår dette uden nødvendigvis at skride til afstem
ning. Referat af drøftelserne sendes til Kommis
sionen.

I tilfælde, hvor denne traktat kræver en samstem

mende udtalelse fra Rådet, anses denne for vedtaget,
såfremt det af Kommissionen forelagte forslag får

Artikel 5

tilslutning :

Artikel 11 i tiltrædelsesakten affattes således :

— fra et absolut flertal af medlemsstaternes repræ
sentanter, heri indbefattet stemmerne fra repræ

»Artikel 11

sentanterne for to medlemsstater, som hver står
for mindst en tiendedel af den samlede værdi af

Fællesskabets kul- og stålproduktion eller

Artikel 2 i akten om almindelige direkte valg af
repræsentanterne i Europa-Parlamentet, der er
knyttet som bilag til afgørelse 76/787/EKSF, EØF,
Euratom, affattes således :

— i tilfælde af stemmelighed, og såfremt Kommis
sionen fastholder sit forslag efter en fornyet drøf
telse, fra repræsentanter for tre medlemsstater,
som hver står for mindst en tiendedel af den

samlede værdi af Fællesskabets kul- og stålpro
duktion.

»Artikel 2

Antallet af repræsentanter, der vælges i hver enkelt
medlemsstat, fastsættes til :

I tilfælde, hvor denne traktat kræver en enstemmig
beslutning eller enstemmig og samstemmende ud
talelse, er beslutningen eller udtalelsen vedtaget,
såfremt alle Rådets medlemmer stemmer herfor. Ved

Belgien

25

Danmark

16

Tyskland

99

Grækenland

25

Spanien
Frankrig

64
87

Irland

15

Italien

87

Luxembourg

6

Nederlandene

31

Østrig
Portugal

21
25

Finland

16

Sverige
Det Forenede Kongerige

22
87«.«.

anvendelse af artiklerne 21, 32, 32a, 45b og 78h, i
denne traktat og artikel 16, artikel 20, stk. 3, artikel
28, stk. 5, og artikel 44 i protokollen vedrørende
Domstolens statut, hindrer det forhold, at
medlemmer, der er til stede eller repræsenteret,

undlader at stemme, dog ikke vedtagelsen af de af
Rådets afgørelser, der kræver enstemmighed.

Rådets beslutninger, bortset fra dem, der kræver
kvalificeret flertal eller enstemmighed, træffes af et
flertal af Rådets medlemmer; dette flertal betragtes
som opnået, dersom det omfatter det absolutte flertal
af medlemsstaternes repræsentanter, heri indbefattet
stemmerne fra repræsentanterne for to medlems
stater, som hver står for mindst en tiendedel af den
samlede værdi af Fællesskabets kul- og stålproduk
tion. Ved anvendelse af de bestemmelser i artiklerne

45b, 78 og 78b i denne traktat, hvorefter der kræves
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kvalificeret flertal, tildeles der dog rådsmedlem
mernes stemmer følgende vægt :
Belgien

5

Danmark

3

Tyskland

10

Grækenland

3

Italien

10

Artikel 15 i tiltrædelsesakten affattes således :

1 . EF-traktatens artikel 148, stk. 2, og Euratom
traktatens artikel 118, stk. 2, affattes således :

8
10

Irland

Artikel 8

»Artikel 15

5

Spanien
Frankrig

Nr. L 1 /3

»2.

Ved de rådsafgørelser, som kræver kvalifi

ceret flertal,

tildeles

medlemmernes

Luxembourg

2

Nederlandene

5

Belgien

5

Østrig
Portugal

4
5

Danmark

3

Tyskland

10

Finland

3

Grækenland

Sverige
Det Forenede Kongerige

Spanien
Frankrig

4
10.

Afgørelser træffes med mindst 62 stemmer, der
udtrykker tilslutning fra mindst 10 medlemmer.
Hvert medlem af Rådet kan kun fra ét af de øvrige
medlemmer modtage fuldmagt til at stemme.
Rådet

står

i

forbindelse

med

stemmer

følgende vægt :

medlemsstatérne

8
10

Irland

3

Italien

10

Luxembourg

2

Nederlandene

5

Østrig
Portugal

4
5

Finland

3

Sverige
Det Forenede Kongerige

gennem sin formand.

5

4
10.

Rådets afgørelser træffes med mindst :

Rådets afgørelser offentliggøres på den måde, som
det selv bestemmer«.«.

— 62 stemmer i tilfælde, hvor afgørelsen i
henhold til denne traktat skal træffes på
forslag af Kommissionen,

Artikel 7
Aj-tikel 14 i tiltrædelsesakten affattes således :

— 62 stemmer afgivet af mindst 10 medlemmer,
der stemmer for, i alle andre tilfælde.«

»Artikel 14

2.

Artikel J.3, nr. 2), andet afsnit, i EU-traktatens

affattes således :

EKSF-traktatens artikel 95, stk. 4, affattes således :

»Disse ændringer udarbejdes i enighed som forslag
fra Kommissionen og Rådet, der træffer afgørelse
med et flertal på tolv femtendedele af dets
medlemmer, og forelægges Domstolen til udtalelse.
Ved sin undersøgelse har Domstolen fuld kompe
tence til at prøve alle faktiske og retlige forhold.
Dersom Domstolen efter denne undersøgelse finder,
at forslagene stemmer overens med bestemmelserne i
foranstående stykke, oversendes forslagene til
Europa-Parlamentet og træder i kraft, såfremt de
vedtages med et flertal på tre fjerdedele af de afgivne
stemmer og to tredjedele af Europa-Parlamentets
medlemmer«.«.

»Ved de rådsafgørelser, der kræver kvalificeret flertal
i henhold til det foregående afsnit, tildeles medlem
mernes stemmer den vægt, der er fastsat i artikel 148,
stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, og afgørelser træffes med mindst 62
stemmer afgivet af mindst 10 medlemmer, der
stemmer for.«

3.

EU-traktatens artikel K.4, stk. 3, andet afsnit,

affattes således :

»Ved de rådsafgørelser, der kræver kvalificeret
flertal, tildeles medlemmernes stemmer den vægt,
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som anført i artikel 148, stk. 2, i traktaten om opret
telse af Det Europæiske Fællesskab, og afgørelser
træffes med mindst 62 stemmer afgivet af mindst 10
medlemmer, der stemmer for.«

4. Punkt 2, andet afsnit, første punktum, i den
protokol om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der
er knyttet som bilag til EF-traktaten, affattes således :
»Uanset traktatens artikel 148, stk. 2, er retsakter,

der er udarbejdet i henhold til denne protokol, og
som skal vedtages af Rådet med kvalificeret flertal,
vedtaget, hvis der er mindst 52 stemmer for«.«.
Artikel 9
Artikel 16 i tiltrædelsesakten affattes således :
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Artikel 12

Artikel 21 i tiltrædelsesakten affattes således :
»Artikel 21

EKSF-traktatens artikel 32b, stk. 2 og 3, EF-trakta
tens artikel 167, stk. 2 og 3, og Euratom-traktatens
artikel 139, stk. 2 og 3, affattes således :

»Hvert tredje år finder en delvis nybesættelse af
dommerembederne sted. Der afgår skiftevis otte og
syv dommere.

Hvert tredje år finder der en delvis nybesættelse af
generaladvokaternes embeder sted. Der afgår hver
gang fire generaladvokater«.«.
Artikel 13

»Artikel 16

EKSF-traktatens artikel 9, stk. 1 , første afsnit,

EF-traktatens artikel 157, stk. 1 , første afsnit, og
Euratom-traktatens artikel 126, stk. 1 , første afsnit,

Artikel 22 i tiltrædelsesakten affattes således :
»Artikel 22

affattes således :

EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 1 , EF-traktatens

»1.

Kommissionen består af 20 medlemmer, der

vælges under hensyn til deres almindelige duelighed,
og hvis uafhængighed er uomtvistelig«.«.

artikel 188 B, stk. 1 , og Euratom-traktatens artikel
160 B, stk. 1 , affattes således :
»1.

Revisionsretten består af 15 medlemmer«.«.

Artikel 10
Artikel 17 i tiltrædelsesakten affattes således :
»Artikel 17

1.

Artikel 14

Artikel 23 i tiltrædelsesakten affattes således :
»Artikel 23

EKSF-traktatens artikel 32, stk. 1 , EF-trakta

EF-traktatens artikel 194, stk. 1 , og Euratom-trakta

tens artikel 165, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel
137, stk. 1 , affattes således :

tens artikel 166, stk. 1 , affattes således :

»Domstolen består af 15 dommere.«

»Antallet af medlemmer i Det Økonomiske og
Sociale Udvalg fastsættes således :

2. Artikel 2, stk. 1 , i Rådets afgørelse
(8 8/591 /EKSF, EØF, Euratom) affattes således :

Belgien
Danmark

9

»Retten i Første Instans består af 15 medlemmer«.«.

Tyskland

24

Grækenland

12

Spanien
Frankrig

21
24

Artikel 11

Artikel 20 i tiltrædelsestraktaten affattes således :

»Artikel 20

12

Irland

9

Italien

24

Luxembourg

6

EKSF-traktatens artikel 32a, stk. 1 , EF-traktatens

Nederlandene

12

artikel 166, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 138,
stk. 1 , affattes således :

Østrig
Portugal

12
12

Finland

9

»Domstolen bistås af otte generaladvokater. Dog
udnævnes en niende generaladvokat fra tiltrædelses
datoen til den 6. oktober 2000«.«.

Sverige
Det Forenede Kongerige

12
24«.«.
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Artikel 15
Artikel 24 i tiltrædelsesakten affattes således :
»Artikel 24

EF-traktatens artikel 198 A, stk. 2, affattes således :

»Antallet af medlemmer i Regionsudvalget fastsættes
således :

Belgien

» 1 . Denne traktat gælder for Kongeriget Belgien,
Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tysk
land, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien,
Den Franske Republik, Irland, Den Italienske
Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Konge
riget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portu
gisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget
Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien
og Nordirland«.«.

12

Danmark

9

Tyskland

24

Grækenland

12

Spanien
Frankrig

21
24

Irland

9

Italien

24

Luxembourg

6

Nederlandene

12

Østrig
Portugal

12
12

Finland

9

Sverige

12

Det Forenede Kongerige

24«.«.

Artikel 16

Artikel 25 i tiltrædelsesakten affattes således :

Nr. L 1 /5

Artikel 19

Artikel 28 i tiltrædelsesakten affattes således :
»Artikel 28

Følgende indsættes som litra d) i artikel 227, stk. 5, i
EF-traktaten, som litra d) i artikel 79 i EKSF-trak
taten og som litra e) i artikel 198 i Euratom-trak
taten :

»Denne traktat finder ikke anvendelse for Åland

søerne. Finlands regering kan dog ved en erklæring,
der ved ratifikationen deponeres hos Den Italienske
Republiks regering, meddele, at denne traktat finder
anvendelse for Ålandsøerne i overensstemmelse med

bestemmelserne i protokol nr. 2 til akten vedrørende
vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken
Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpas
ningerne af de traktater, der danner grundlag for
Den Europæiske Union. Den italienske Republiks
regering fremsender en bekræftet afskrift af en sådan
erklæring til de andre medlemsstater«.«.

»Artikel 25
Artikel 20

EKSF-traktatens artikel 18, stk. 1 , affattes således :

»Der nedsættes et rådgivende udvalg tilknyttet
Kommissionen. Det består af mindst 84 og højst 108
medlemmer og har lige mange repræsentanter for
producenter, for arbejdstagere og for forbrugere og
forhandlere«,«.
Artikel 17
Artikel 26 i tiltrædelsesakten affattes således :
»Artikel 26

Første led i artikel 77, 103 og 129 i tiltrædelsesakten
affattes således :

»— aftalerne med Andorra, Algeriet, Bulgarien,
Cypern, Egypten, Island, Israel, Jordan,
Libanon, Malta, Marokko, Norge, Polen,
Rumænien, Slovenien, Schweiz, Syrien, Den
tidligere Tjekkiske og Slovakiske Føderative
Republik og dens efterfølgerstater (Den Tjek
kiske Republik og Den Slovakiske Republik),
Tunesien, Tyrkiet og Ungarn samt på andre
aftaler indgået med tredjelande, som udeluk

Euratom-traktatens artikel 134, stk. 2, første afsnit,

kende vedrører handel med de varer, der er

affattes således :

anført i EF-traktatens bilag II;«

»2. Udvalget består af 38 medlemmer, der udpeges
af Rådet efter høring af Kommissionen«.«.

Artikel 21

Artikel 120, stk. 1 , i tiltrædelsesakten affattes således :
Artikel 18
Artikel 27 i tiltrædelsesakten affattes således :

»For så vidt angår de farvande, der henhører under
Finlands højhedsområde eller jurisdiktion, kan fisker

»Artikel 27

fartøjer fra Sverige fra tiltrædelsesdatoen og indtil
datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for

EF-traktatens artikel 227, stk. 1 , affattes således :

fiskeritilladelser udøve fiskeri på samme betingelser
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Artikel 23

som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelses
traktatens ikrafttræden.«
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Artikel 137, stk. 3, i tiltrædelsesakten affattes således :

Artikel 22

Artikel 121 , stk. 1 , i tiltrædelsesakten affattes således :

»3. Med forbehold af de specielle bestemmelser i
dette afsnit, hvorved der fastsættes afvigende datoer
eller frister,
ophører anvendelsen af overgangsforan
staltningerne for de i stk. 1 omhandlecle landbrugs

produkter med udgangen af femte produktionsår
» 1 . Den andel, der skal tildeles Sverige, af de
fællesskabsfiskerimuligheder, hvis udnyttelsesrate er
reguleret ved en begrænsning af fangsten, fastsættes
som følger for hver art og for hvert område :
ICES- eller

Art

IBSFC O-afsnit

Artikel 24

Sveriges
andel

Artikel 138, stk. 1 , i tiltrædelsesakten affattes således :

(%)

Sild

III a

50,729

Sild

III b, c, d (2) undtagen
IBSFC's »Management
Unit 3« (')
IBSFC's »Management

46,044

Sild

» 1 . I overgangsperioden kan Østrig og Finland
med tilladelse fra Kommissionen i en passende form
yde national overgangsstøtte, som gradvis nedsættes,
til producenter af landbrugsbasisprodukter, som er
omfattet af den fælles landbrugspolitik.

18,014

Unit 3«

Sild
Brisling
Brisling
Laks

Torsk
Torsk
Torsk
Torsk
Kuller
Kuller
Sej

Hvilling
Hvilling
Kulmule
Makrel

Rødspætte
Rødspætte
Rødspætte
Tunge
Dybhavsreje
Jomfruhummer
(')
(2)
(J)
(4)
(l)

II a O, IV, VII d
III a
III b, c, d (2)
III b, c, d (2) undtagen
Den Finske Bugt (4)
III a Skagerrak (s)
III a Kattegat (4)
III b, c, d (2)
II af), IV
III a, III b, c, d (2)
II a (2), IV
II a (2), Illa, III b, c,
d (2), IV
III a
II a (2), IV
III a, III b, c, d (2)
II a (2), Illa, III b, c,
d (2), IV
Illa Skagerrak
III a Kattegat
III b, c, d (2)
III a, III b, c, d (2)
III a
III a, III b, c, d (2)

efter tiltrædelsen for Østrigs og Finlands vedkom
mende. Disse foranstaltninger skal dog for det
enkelte produkt tage fuldt hensyn til den samlede
produktion i 1999.«

1,433
27,409
47,264
36,435

14,469
37,027
35,037 (7)
0,136
9,942
0,514
1,187
9,647
0,018
7,844
19,165

Denne støtte kan, bl.a. afhængigt af hvilket område
der er tale om, være af forskellig størrelse.«

Artikel 25

Artikel 139, stk. 1 , i tiltrædelsesakten affattes således :

» 1 . Kommissionen tillader Østrig og Finland at
opretholde støtte, som ikke er knyttet til en bestemt

produktion, og som af denne grund derfor ikke tages
i betragtning ved beregningen af støttebeløbet i

4,256
10,000
6,356
3,162
35,006
26,295

henhold til artikel 138, stk. 3. Det er især tilladt at

opretholde støtte til bedrifterne til dette formål.«

Artikel 26

IBSFC : Den Internationale Østersøfiskerikommission.
Fællesskabsfarvande.
Som fastsat af IBSFC.
IBSFC's underafsnit 32.
Skagerrak er defineret som området, der mod vest afgrænses af

Artikel 140 i tiltrædelsesakten affattes således :

»Artikel 140

linjen fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og mod syd af linjen
fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og fra dette punkt til det
nærmeste punkt på den svenske kyst.

(') Defineret som den del af III a, som ikke er omfattet af defini
tionen af Skagerrak i fodnote 5).
(7) Denne procentsats gælder for de første 50 000 tons fællesskabs
fiskerimuligheder. For de fællesskabsfiskerimuligheder, som
overstiger 50 000 tons, er Sveriges del på 40,000 %. Disse tilde

linger berører ikke den fortsatte overførsel af mængder mellem
Sverige og de nuværende medlemsstater som følge af 1992 EØS
arrangementet.
«

Kommissionen tillader Østrig og Finland at yde den i
bilag XIV nævnte nationale overgangsstøtte inden for
de heri fastsatte grænser og på de heri fastsatte betin
gelser. Kommissionen skal i sin tilladelse anføre det

indledende støttebeløb, for så vidt det ikke følger af
betingelserne i bilaget, samt tempoet for den gradvise
nedsættelse af støtten.«
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Artikel 27

Artikel 31

Artikel 141 i tiltrædelsesakten affattes således :

Artikel 157, stk. 1 og 2, i tiltrædelsesakten affattes
således :

»Artikel 141

»1.

Fra

tiltrædelsen

udvides

henholdsvis

Domstolen og Retten i Første Instans ved udnævnelse
Hvis der som følge af tiltrædelsen stadig er alvorlige
vanskeligheder efter fuld udnyttelse af artikel 138,
139, 140 og 142 og af andre foranstaltninger i
henhold til gældende regler i Fællesskabet, kan
Kommissionen give Finland tilladelse til at yde
national producentstøtte for at lette fuld integration i
den fælles landbrugspolitik.«

af tre dommere.

2. å) Mandatet for en af de i overensstemmelse med
stk. 1 udnævnte dommere ved Domstolen
udløber den 6. oktober 1997. Denne dommer

udpeges

ved

lodtrækning.

De

dommeres mandat udløber den

to
6.

andre
oktober

2000 .

Artikel 28

b) Mandatet for én af de i overensstemmelse med
stk. 1 udnævnte dommere ved Retten i Første

Artikel 142, stk. 1 , i tiltrædelsesakten affattes således :

» 1 . Kommissionen tillader Finland og Sverige at
yde langsigtet national støtte med henblik på at sikre
opretholdelsen af landbrugsaktiviteterne i særlige
områder. Disse områder omfatter landbrugsarealer
nord for den 62. breddegrad og i nogle tilstødende
områder syd for denne breddegrad, hvor der gælder
lignende klimatiske vilkår, som gør landbrugsaktivi
teter særligt vanskelige.«

Instans udløber den 31 . august 1995. Denne
dommer udpeges ved lodtrækning. De to andre
dommeres mandat udløber den 31 . august
1998 .

3. Fra tiltrædelsen
generaladvokater.
4.

udnævnes

yderligere

tre

Mandatet for den ene af de tre i overensstem

melse med stk. 3 udnævnte generaladvokater udløber
den 6. oktober 1997. De andre generaladvokaters
mandat udløber den 6. oktober 2000 .«

Artikel 29

Artikel 147 i tiltrædelsesakten affattes således :

Artikel 32
Artikel 158 i tiltrædelsesakten affattes således :

»Artikel 147

Forårsager samhandel på landbrugsområdet mellem
en eller flere af de nye medlemsstater og Fællesskabet
i dets sammensætning den 31 . december 1994 eller
mellem de nye medlemsstater indbyrdes alvorlige
forstyrrelser på Østrigs og Finlands markeder inden
den 1 . januar 2000, træffer Kommissionen inden for

24 timer efter at have modtaget anmodning herom
fra den pågældende medlemsstat de beskyttelsesfor
anstaltninger, som den finder nødvendige. Sådanne
foranstaltninger finder straks anvendelse, tager
hensyn til alle de involverede parters interesser og må
ikke indebære grænsekontrol.«

»Artikel 158

Revisionsretten udvides fra tiltrædelsen ved beskik

kelse af yderligere tre medlemmer. Mandatet for et af
de således beskikkede medlemmer udløber den 20 .

december 1995. Det pågældende medlem udpeges
ved lodtrækning. De andre medlemmers mandat
udløber den 9. februar 2000 .«

Artikel 33
Artikel 159 i tiltrædelsesakten affattes således :

»Artikel 159

Artikel 30

Artikel 156, stk. 1 , i tiltrædelsesakten affattes således :

Det Økonomiske og Sociale Udvalg udvides fra
tiltrædelsen ved beskikkelse af 33 medlemmer, der
»1.

Fra

tiltrædelsen udvides

Kommissionen ved

udnævnelse af yderligere tre medlemmer. De
udnævnte medlemmers mandat ophører samtidig med
mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende
medlemmer.«

repræsenterer de forskellige grupper inden for det
økonomiske og sociale liv i de nye medlemsstater.
Mandatet for de således beskikkede medlemmer

udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædel
sestidspunktet siddende medlemmer.«
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Artikel 34
Artikel 160 i tiltrædelsesakten affattes således :

»Artikel 160

Regionsudvalget udvides fra tiltrædelsen ved beskik
kelse af 33 medlemmer, der repræsenterer de regio
nale og lokale myndigheder i de nye medlemsstater.

Artikel 38

Artikel 176, stk. 2, i tiltrædelsesakten affattes således :

»Teksterne til disse traktater, udfærdiget på finsk og
svensk, vedlægges denne akt. Disse tekster har
gyldighed på samme vilkår som teksterne til de i stk.
1 nævnte traktater udfærdiget på de nuværende ni
sprog .«

Mandatet for de således beskikkede medlemmer

udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædel
sestidspunktet siddende medlemmer.«
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Artikel 39

Bilag I til tiltrædelsesakten ersuttes af bilaget til denne
afgørelse.

Artikel 35
Artikel 40
Artikel 161 i tiltrædelsesakten affattes således :

I bilag XIII og XIV til tiltrædelsesakten bortfalder
afsnittene vedrørende Norge.
»Artikel 161

Artikel 41

Det Rådgivende Udvalg for Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse

af yderligere tolv medlemmer. Der udnævnes fire
medlemmer for henholdsvis Østrig, Finland og
Sverige. De således beskikkede medlemmers mandat
udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædel
sestidspunktet siddende medlemmer.«

I bilag II, VI, XV og XVIII til tiltrædelsesakten bort
falder bestemmelser, henvisninger, perioder og datoer
vedrørende Kongeriget Norge.
Artikel 42

Artikel 1 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes
således :

Artikel 36
Artikel 162 i tiltrædelsesakten affattes således :

»Artikel 1

Artikel 3 i protokollen vedrørende vedtægterne for
»Artikel 162

Banken affattes således :

Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg udvides fra
tiltrædelsen ved beskikkelse af yderligere fem
medlemmer. Der udnævnes to medlemmer for Østrig
og Sverige, og et medlem for Finland. Mandatet for
de således beskikkede medlemmer udløber samtidig
med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet
siddende medlemmer.«

»Artikel 3
I overensstemmelse med traktaténs artikel 198 D
er Bankens medlemmer :

— Kongeriget Belgien,
— Kongeriget Danmark,

Artikel 37

— Forbundsrepublikken Tyskland,

Artikel 170 i tiltrædelsesakten affattes således :

— Den Hellenske Republik,
»Artikel 170

De tekster til de af institutionerne før tiltrædelsen

vedtagne retsakter, som af Rådet eller Kommissionen
er udfærdiget på finsk og svensk, får fra tiltrædelsen
gyldighed på samme vilkår som de tekster, der er
udfærdiget på de ni nuværende sprog. De offentlig
gøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, såfremt
teksterne på de nuværende sprog er blevet offentlig
gjort på denne måde.«

— Kongeriget Spanien,
— Den Franske Republik,
— Irland,

— Den Italienske Republik,

— Storhertugdømmet Luxembourg,
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Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et

— Kongeriget Nederlandene,

tidsrum af fem år således :

— Republikken Østrig,

— tre medlemmer udpeget af Forbundsrepu
blikken Tyskland,

— Den Portugisiske Republik,

— Republikken Finland,

— tre medlemmer udpeget af Den Franske
Republik,

— Kongeriget Sverige,
— Det Forenede Kongerige Storbritannien og

— tre medlemmer udpeget af Den Italienske
Republik,

Nordirland«.«.

— tre medlemmer udpeget af Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland,

Artikel 43

Artikel 2 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes
således :

— to medlemmer
Spanien,

udpeget

af

Kongeriget

»Artikel 2

— et medlem udpeget af Kongeriget Belgien,

Artikel 4, stk. 1 , første afsnit, i protokollen vedrø
rende vedtægterne for Banken affattes således :

— et medlem udpeget af Kongeriget Danmark,

» 1 . Banken tildeles en kapital på 62 013 mio.
ecu, tegnet af medlemsstaterne med følgende
beløb :

— et medlem
Republik,

udpeget

af

Den

Hellenske

— et medlem udpeget af Irland,

— Tyskland
— Frankrig

11 017 450 000
11 017 450 000

— Italien

11 017 450 000

— Det Forenede

Kongerige
— Spanien
— Belgien

11 017 450 000
4 049 856 000
3 053 960 000

— Nederlandene

3 053 960 000

— Sverige

2 026 000 000

— Danmark

1 546 308 000

— Østrig

1 516 000 000

— Finland

871 000 000

— Grækenland

828 380 000

— Portugal

533 844 000

— Irland

386 576 000

— Luxembourg

77 316 000«.«.

— et medlem udpeget af Storhertugdømmet
Luxembourg,

— et medlem udpeget af Kongeriget Nederlan
dene,

— et medlem udpeget af Republikken Østrig,

— et medlem udpeget af Den Portugisiske
Republik,

— et medlem udpeget af Republikken Finland,
— et medlem udpeget af Kongeriget Sverige,
— et medlem udpeget af Kommissionen.
Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et
tidsrum af fem år således :

Artikel 44

Artikel 4 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes
således :

»Artikel 4

Artikel 11 , stk. 2, første, andet og tredje afsnit, i
protokollen vedrørende vedtægterne for Banken
affattes således :

»2. Bestyrelsen består af 25 medlemmer og 13
suppleanter.

— to suppleanter udpeget af Forbundsrepu
blikken Tyskland,
— to suppleanter udpeget af Den Franske
Republik,
— to suppleanter udpeget af Den Italienske
Republik,
— to suppleanter udpeget af Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland,
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— en suppleant udpeget efter fælles aftale af
Kongeriget Spanien og Den Portugisiske
Republik,
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Sverige
Østrig

14 069 444 ecu,
10 527 778 ecu,

Finland

6 048 611 ecu.

— en suppleant udpeget efter fælles aftale af
Benelux-landene,

— en suppleant udpeget efter fælles aftale af
Kongeriget
Danmark,
Den
Hellenske
Republik og Irland,

Disse beløb indbetales i seks lige store halvårlige
rater, der forfalder på de datoer, der er fastsat for
denne kapitalforhøjelse, og første gang den 30. april
1995 .«

Artikel 47

— en suppleant udpeget efter fælles aftale af
Republikken Østrig, Republikken Finland og
Kongeriget Sverige,

-— en suppleant udpeget af Kommissionen«.«.
Artikel 45

Artikel 7 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes
således :

»Artikel 7

De nye medlemsstater bidrager med beløb, der indbe
tales i seks lige store halvårlige rater på de i artikel 6,
stk. 1 , fastsatte datoer, til reservefonden, til den

Artikel 5 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes

supplerende reserve, til henlæggelser med karakter af

således :

reserver samt til det beløb, der skal overføres til

»Artikel 5

Artikel 12, stk. 2, andet punktum, i protokollen
vedrørende vedtægterne for Banken affattes således :
» Kvalificeret flertal kræver et samlet antal af 17
stemmer«.«.

reserver og henlæggelser, og som udgøres af saldoen
på driftsregnskabet den 31 . december året forud for
tiltrædelsen, således som opført på Bankens statusop
gørelse, idet beløbene svarer til følgende procentdele
af reserverne og henlæggelserne :
Sverige
Østrig
Finland

3,51736111 % ,
2,63194444 %,
1,51215278 % .«

Artikel 46

Artikel 48

Artikel 6 i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten affattes

Artikel 9, stk. 1 , i protokol nr. 1 til tiltrædelsesakten

således :

affattes således :

»Artikel 6

1.

De nye medlemsstater indbetaler følgende beløb

svarende til deres andel af medlemsstaternes indbe

talte kapital pr. 1 . januar 1995 :
Sverige
Østrig

137 913 558 ecu,
103 196 917 ecu,

Finland

59 290 577 ecu.

Disse beløb indbetales i fem lige store halvårlige
rater, der forfalder den 30. april og den 31 . oktober.
Første rate forfalder på den af disse to datoer, som
følger nærmest efter tiltrædelsen.

» 1 . Ved tiltrædelsen suppleres Bestyrelsen, idet
Styrelsesrådet udnævner tre medlemmer efter indstil
ling af en kandidat fra hver af de nye medlemsstater,
samt en suppleant udpeget efter fælles aftale af Repu
blikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget
Sverige.«
Artikel 49
Protokol nr. 3 til tiltrædelsesakten affattes således :
» Protokol nr. 3

om det samiske folk

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

2. For så vidt angår den på tiltrædelsesdatoen
endnu ikke indbetalte del af de forhøjelser af kapi
talen, der blev vedtaget den 11 . juni 1990, bidrager
de nye medlemsstater med følgende beløb :

SOM ANERKENDER Sveriges og Finlands forplig
telser over for det samiske folk i henhold til den

nationale ret og folkeretten,
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Artikel 52

Protokol nr. 6 til tiltrædelsesakten affattes således :
» Protokol nr. 6

SOM TAGER I BETRAGTNING, at den traditionelle

samiske kultur og det samiske eksistensgrundlag
afhænger af primære økonomiske aktiviteter såsom
rensdyrhold i de traditionelle områder med samiske
bosættelser,

om særlige bestemmelser for mål nr. 6 inden for
rammerne af strukturfondene i Finland og Sverige
DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

ER BLEVET ENIGE om følgende bestemmelser:

under henvisning til anmodninger fra Finland og
Sverige om særlig strukturfondsstøtte i deres mindst
befolkede områder,

Artikel 1

og ud fra følgende betragtninger:
Uanset bestemmelserne i EF-traktaten kan der gives
det samiske folk enerettigheder til rensdyrhold i de
traditionelle samiske områder.

Unionen har stillet fonlag om oprettelse af et nyt
prioriteret supplerende mål nr. 6;
dette overgangsarrangement skal revurderes og revi
deres samtidig med rammeforordning (EØF) nr.
2081 /93 om strukturinstrumenter og -politikken i

Artikel 2

1999 ;

Denne protokol kan udvides med henblik på at tage
hensyn til en eventuel yderligere udvikling i samiske
enerettigheder i tilknytning til samernes traditionelle
eksistensgrundlag. Rådet, der træffer afgørelse med
enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter
høring af Europa-Parlamentet og Regionsudvalget,
kan vedtage de nødvendige ændringer i denne
protokol.«

der skal træffes afgørelse om kriterierne og listen
over regioner, der er omfattet af dette nye mål;
der vil blive stillet supplerende midler til rådighed for
dette nye mål;
procedurerne i forbindelse med dette nye mål skal
fastlægges,

Artikel 50
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :

Protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten bortfalder.
Artikel 1
Artikel 51

Indtil den 31 . december 1999 skal strukturfondene,

Protokol nr. 5 til tiltrædelsesakten affattes således :

» Protokol nr. 5

om de nye medlemsstaters deltagelse i Det Euro

det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet
(FIUF) og Den Europæiske Investeringsbank (EIB)
hver især på passende måde bidrage til et yderligere
prioriteret mål i tilslutning til de fem, der er nævnt i
artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88,
ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081 /93, og
målet skal være :

pæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde
De nye medlemsstaters bidrag til Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskabs fonde fastsættes således :

— at fremme udviklingen og strukturtilpasningen i
regioner med yderst lav befolkningstæthed, i det
følgende benævnt »mål nr. 6«.
Artikel 2

— Republikken Østrig
— Republikken Finland
— Kongeriget Sverige

15 300 000 ecu
12 100 000 ecu
16 700 000 ecu

Disse bidrag indbetales i to lige store rentefri rater,
det første den 1 . januar 1995 og det andet den
1 . januar 1996.«

Områder omfattet af mål nr. 6 skal i princippet
repræsentere eller høre under regioner på NUTS
Il-niveau med en befolkningstæthed på indtil 8
personer pr. km2. Herudover kan Fællesskabets
støtte, med forbehold af koncentrationskravet, også
ydes i tilstødende, mindre områder der opfylder
samme kriterier med hensyn til befolkningstæthed.
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Sådanne regioner og områder, der i denne protokol
er benævnt »regioner«, er opført i bilag I.

Sverige:

Artikel 3

Den nordsvenske region på NUTS II-niveau, der

Fra 1995 til 1999 anses et beløb på 741 mio. ecu,
målt i 1995-priser, for at være passende for de fælles
skabsmidler, der skal stilles til rådighed af struktur
fondene og FIUF i de i bilag 1 opførte regioner, der
er omfattet af mål nr. 6. I bilag 2 er anført midlerne
pr. år og pr. medlemsstat. Disse midler ydes udover
de midler, der i forvejen skal udbetales fra struktur
fondene og FIUF i henhold til Rådets forordning
(EØF) nr. 2052/88, som ændret ved Rådets forord

udgøres af Norrbottens, Vasterbottens og Jåmtlands
»Ian« (region på NUTS III-niveau), bortset fra
følgende områder:

— i Norrbotten : Luleå »kommun«, överluleå
»församling« i Boden »kommun« og Piteå
»kommun« (bortset fra Markbygden »folkbok- '
föringsdistrikt«)

ning (EØF) nr. 2081 /93.

— i Västerbotten : Nordmaling, Robertsfors, Vännäs
og Umeå »kommuner«, Boliden, Bureå, Burträsk,
Byske, Kågedalen, Lövånger, Sankt Olov, Sankt

Artikel 4

Med forbehold af artikel 1, 2 og 3, finder bestemmel
serne i nedenstående forordninger, særlig bestemmel
serne vedrørende mål nr. 1, anvendelse på mål nr. 6 :

Örjan og Skellefteå »församlingar« i Skellefteå

»kommun«

— Rådets forordning (EØF) nr. 2080/93 ;

men indbefattet følgende tilstødende områder:

— Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, 4253/88,
4254/88, 4255/88 og 4256/88, som ændret ved
Rådets forordning (EØF) nr. 2081 /93, 2082/93,
2083/93, 2084/93 og 2085/93.

— i Västernorrlands »län«: Ånge og Sollefteå
»kommuner«, Holm og Liden »församlingar« i
Sundsvall »kommun«, og Anundsjö, Börjna,
Skorped og Trehörningsjö »församlingar« i
Örnsköldsvik »kommun«

Artikel 5

Bestemmelserne i denne protokol, herunder spørgs
målet om hvorvidt de i bilag 1 opførte regioner skal
have ret til støtte fra strukturfondene, skal tages op
til fornyet behandling i 1999 samtidig med ramme
forordning (EØF) nr. 2081 /93 om strukturinstru
menter og strukturpolitik i overensstemmelse med
fremgangsmåderne i nævnte forordning.

— i Gävleborgs »län«: Ljusdal »kommun«

— i Kopparbergs »län«: Älvdalen, Vansbro, Orsa og
Malung »kommuner« og Venjan og Våmhus
»församlingar« i Mora »kommun«

BILAG 1

— i V2rmlands »lån«: Torsby »kommun«.
Regioner omfattet af mål nr. 6
Finland:

De nordlige og østlige regioner på NUTS II-niveau,
der udgøres af Lappi »Maakunta« (region på NUTS
III-niveau) Kainuu, Pohjois-Karjala og Etelå-Savo
»Maakunnat«,
herunder følgende
tilstødende
områder :

— i Pohjois-Pohjanmaa »Maakunta« : Ii, Pyhäntä,
Kuusamo og Nivala »Seutukunnat«

Henvisning til NUTS i dette bilag foregriber ikke
den endelige fastlæggelse af NUTS-niveauerne i
ovennævnte regioner og områder.
BILAG 2

Vejledende forpligtelsesbevillinger for mål nr. 6
mio. ecu i 1995-priser

— i Pohjois-Savo »Maakunta«: Nilsiä »Seutukunta«

— i Keski-Suomi »Maakunta«: Saarijärvi og Viita
saari » Seutukunnat«

— i

Keski-Pohjanmaa

»Seutukunta«.

»Maakunta«:

Kaustinen

1995

1996

1997

1998

1999

1995
1999

Finland

90

95

101

110

115

511

Sverige

41

43

46

49

51

230

131

138

147

159

166

741

I alt
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Disse beløb omfatter, i tilslutning til bevillingerne til
mål nr. 3, 4 og 5a, i givet fald forpligtelsesbevillinger
til pilotprojekter, aktioner af nyskabende karakter,
studier og fællesskabsinitiativer efter artikel 3 og
artikel 12, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr.
2052/88, ændret ved Rådets forordning (EØF) nr.

Nr. L 1 / 13

Artikel 55

Denne afgørelse, der er udfærdiget på dansk, engelsk,
finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugi
sisk, spansk, svensk og tysk, idet alle tolv tekster har
samme gyldighed, træder i kraft den 1 . januar 1995.

2081 /93 .«

Artikel 56

Denne afgørelse offentliggøres i De Europeeiske Falles
Artikel 53

skabers Tidende.

Bestemmelserne i protokol nr. 7 til tiltrædelsesakten
bortfalder.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . januar 1995.
Artikel 54

Henvisningen til Norge i bilag 4 til protokol nr. 9 bort
falder.

På Rådets vegne
A. JUPPÉ
Formand

Nr. L 1 /14

De Europæiske Fællesskabers Ildende

1. 1 . 95

BILAG

INDHOLD
Side

Bilag I : Liste omhandlet i artikel 26 i tiltrædelsesakten
I. Forbindelserne med tredjelande

II. Kapitalbevægelser og den økonomiske og monetære politik
III. Konkurrence

A.
B.
C.
D.

15
15

16
17

Bemyndigelsesforordninger
Procedureforordninger
Gennemførelsesforordninger
Forordninger om gruppefritagelse

17
18
19
20

IV. Socialpolitik
A. Social sikring
B. Arbejdskraftens frie bevægelighed
C. Ligestilling
D. Arbejdsmarkedsforskrifter
£. Sundhed og sikkerhed
F. Handicappede

22
22
67
67
67
68
69

G. Andre områder

V. Landbrug

69

69

A. Generelle bestemmelser

69

B. Fælles markedsordninger
C. Landbrugsstrukturer og ledsageforanstaltninger under den fælles landbrugs
politik
D. Lovgivning om plantesundhed og økologisk landbrug
E. Veterinærlovgivning og zooteknisk lovgivning

73

F. Diverse

VI. Transport
A. Landtransport
B. Transport med jernbane
C. Transport ad indre vandveje
D. Lufttransport
VII. Udvikling
VIII. Miljø

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Beskyttelse og forvaltning af vandområder
Kontrol med atmosfærisk forurening
Forebyggelse af lydgener
Kemiske stoffer, industrielle risici og bioteknologi
Bevarelse af fauna og flora
Affaldsforvaltning og ren teknologi

IX. Videnskab, forskning og udvikling
X. Fiskeri

XI. Det indre marked og finansielle tjenesteydelser
A. Selskabsret, virksomhedsdemokrati og revisionsstandarder
B. Direkte beskatning, forsikring og kreditinstitutter
C. Frie varebevægelser
D. Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer

81
82
83
105

115
115
117
118
119
120
120

120
122
124
124
125
137

137
138

142
142
144
147
161

E. Indkøb

171

F. Intellektuel ejendomsret og produktansvar

175

XII. Energi

XIII. Told og beskatning

176

181

A. Told

181

B. Beskatning

210

XIV. Uddannelse
XV. Statistik

XVI. Forbrugerbeskyttelse
XVII. Struktur- og regionalpolitik
XVIII. Andre områder

214
215

217
217
218
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BILAG I

Liste omhandlet i artikel 29 i tiltrædelsesakten

I. FORBINDELSERNE MED TREDJELANDE
1 . 370 L 0509: Rådets direktiv 70/509/EØF af 27.
oktober 1970 om indførelse af en fælles kreditforsik

AT

= Østrig

BL

=

ringspolice for mellem- og langfristede eksportforret
ninger med offentlige købere (EFT nr. L 254 af

DE

= Tyskland

DK
EL

—
=

ES

= Spanien

FI

=

FR

FR

=

GB

= Det Forenede Kongerige

IE
IT

=
=

PT
SE

= Portugal
= Sverige.«

23.11.1979, s. 1 ), som ændret ved :

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse

Benelux

Danmark
Grækenland
Finland
T"*

1

#

Frankrig
Irland
Italien

3 . 370 L 0510: Rådets direktiv 70/ 510/EØF af 27.
oktober 1970 om indførelse af en fælles kreditforsik

ringspolice for mellem- og langfristede eksportforret
ninger med private købere (EFT nr. L 254 af
23.11.1970, s. 26), som ændret ved :

(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23 ).

I bilag A tilføjes følgende i fodnoten på første side :
»Østrig:
Finland :
Sverige :

Republik Osterreich
Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen
Exportkreditnamden«.

2. 393 R 3030: Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af
12. oktober 1992 om den fælles ordning for indførsel
af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (EFT
nr. L 275 af 8.11.1993, s. 1 ), som ændret ved :
— 393 R 3617: Kommissionens forordning (EF) nr.
3617/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 328 af

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

29.12.1993, s. 22),

I bilag A tilføjes følgende i fodnoten på første side :
— 394 R 0195: Kommissionens forordning (EF) nr.
195/94 af 12. januar 1994 (EFT nr. L 29 af
2.2.1994, s. 1 ).

Artikel 28, stk. 6, andet led, i bilag III affattes

»Østrig :
Finland :
Sverige :

Republik Osterreich
Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen
Exportkreditnamden« .

således :

»—■ følgende to bogstaver som betegnelse for bestem
melsesmedlemsstaten :

4. 373 D 0391 : Rådets beslutning 73/391 /EØF af
3. december 1973 om konsultations- og underret
ningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer,
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garantier og finanskreditter (EFT nr. L 346 af
17.12.1973, s. 1 ), som ændret ved
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5. Rådets beslutning af 4. april 1978 om anvendelse af
visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkre
ditter (ikke offentliggjort), senest forlænget ved

— 376 D 0641 : Rådets beslutning 76/641/EØF af
27. juli 1976 (EFT nr. L 223 af 16.8.1976, s. 25),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

— 393 D 0112 : Rådets beslutning 93/ 112/EØF af
14. december 1992 (EFT nr. L 44 af 22.2.1993,
s. 1 ).

I bilag I »Deltagerliste« slettes Finland, Sverige og
I artikel 3, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i bilaget ændres
»seks« til »syv«.

Østrig fra listen over tredjelande og indføjes i
fodnoten med Fællesskabets medlemsstater.

II. KAPITALBEVÆGELSER OG DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK

1 . 358 X 0301 P 0390: Rådets afgørelse af 18. marts
1958 om vedtægter for Det Monetære Udvalg (EFT
nr. 17 af 6.10.1958, s. 390/58), som ændret ved :

2. 388 R 1969: Rådets forordning (EØF) nr. 1969/88 af
24. juni 1988 om indførelse af en enhedsmekanisme
for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlems
staterne (EFT nr. L 178 af 8.7.1988, s. 1 ).

— 362 D 0405 P 1064: Rådets afgørelse 62/
405/EØF af 2. april 1962 (EFT nr. 32 af

Bilaget affattes således :

30.4.1962, s. 1064/62),

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

»BILAG

Beløbsgrænserne, som omhandlet i artikel 1 , stk. 3, er
følgende :
Medlemsstat

Mio. ecu

372 D 0377: Rådets afgørelse 72/377/EØF af 30.

% af det samlede
beløb

oktober 1972 (EFT nr. L 257 af 15.11.1972, s. 20),
Belgien

— 376 D 0332: Rådets afgørelse 76/332/EØF af 25.
marts 1976 (EFT nr. L 84 af 31.3.1976, s. 56),

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

782

5,62

Danmark

364

2,62

Tyskland

2 427

17,43

209

1,50

1 012
2 427

7,27
17,43

Grækenland

Spanien
Frankrig
Irland

141

1,01

Italien

1 617

11,61

Luxembourg

28

0,20

Nederlandene
Østrig

808
485

5,80
3,48

Portugal

202

1,45

Finland

309

2,22

Sverige

687

4,93

2 427

17,43

13 925

100,00«

Det Forenede

a) I artikel 7 ændres »fjorten« til »sytten«;
b) i artikel 10, stk. 1 , ændres »fjorten« til »sytten«.

Kongerige
I alt
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HI. KONKURRENCE

A. BEMYNDIGELSESFORORDNINGER

1 . 365 R 0019: Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2.
marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i trakta

tens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og
samordnet praksis (EFT nr. 36 af 6.3.1965, s. 533/65),
som ændret ved

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— 1 79 H: Akt vedrørende tutrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

Republiks

tiltrædelse

(EFT

nr.

L

291

af

19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasning af traktaterne — Kongeriget Spaniens
og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr.
L 302 af 15.11.1985, s. 23).
I artikel 4 :

— stk. 1 , tilføjes følgende afsnit:
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og RepuMikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
I artikel 4 :

— stk. 1 , tilføjes følgende afsnit :
»Bestemmelserne i de foregående afsnit finder
ligeledes anvendelse for så vidt angår Finlands,
Sveriges og Østrigs tiltrædelse.«
— stk. 2, tilføjes følgende afsnit :

»Stk. 1 finder kun anvendelse på aftaler og
samordnet praksis, der som følge af Finlands,
Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under
anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk.

1 , og som i overensstemmelse med artikel 5 og 25
i forordning nr. 17 skal være anmeldt inden seks
måneder efter tiltrædelsen, såfremt anmeldelse har
fundet sted inden udløbet af denne periode.
Nærværende stykke finder ikke anvendelse på
aftaler og samordnet praksis, som på tiltrædelses
datoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel

53, stk. 1 .«

2. 371 R 2821 : Rådets forordning (EØF) nr. 2821 /71 af

»Bestemmelserne i foregående afsnit finder lige
ledes anvendelse for så vidt angår Finlands,
Sveriges og Østrigs tiltrædelse.«
— stk. 2, tilføjes følgende afsnit :
»Stk. 1 finder kun anvendelse på aftaler og
samordnet praksis, der som følge af Finlands,
Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under
anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk.

1 , og som i overensstemmelse med artikel 5 og 25
i forordning nr. 17 skal være anmeldt inden seks
måneder efter tiltrædelsen, såfremt anmeldelse har

fundet sted inden udløbet af denne periode.
Nærværende stykke finder ikke anvendelse på
aftaler og samordnet praksis, som på tiltrædelses
datoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel

53, stk. 1 .«

3. 387 R 3976: Rådets forordning (EØF) nr. 3976/87 af
14 . december 1987 om anvendelse af traktatens artikel

85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet
praksis inden for luftfartssektoren (EFT nr. L 374 af
31.12.1987, s. 9), som ændret ved :
— 390 R 2344: Rådets forordning (EØF) nr.
2344/90 af 24. juni 1990 (EFT nr. L 217 af
11.8.1990, s. 15),

— 392 R 2411 : Rådets forordning (EØF) nr.
2411 /92 af 23 . juli 1992 (EFT nr. L 240 af
24.8.1992, s. 19).

Følgende artikel indsættes :

20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i

traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler,
vedtagelser og samordnet praksis (EFT nr. L 285 af
29.12.1971 , s. 46), som ændret ved

— 372 R 2743 : Rådets forordning (EØF) nr.
2743/72 af 19. december 1972 (EFT nr. L 291 af
28.12.1972, s. 144)

»Artikel 4a

En forordning i henhold til artikel 2 kan fastsætte, at
forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1 , i den i forord
ningen fastsatte periode ikke gælder for aftaler, vedta

gelser og samordnet praksis, som allerede består på
tiltrædelsestidspunktet og som artikel 85, stk. 1 , finder
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anvendelse på som følge af Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, men som ikke opfylder betingel
serne i artikel 85, stk. 3. Denne artikel gælder ikke for
aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som alle
rede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 , på
tiltrædelsestidspunktet.«.

Republiks
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tiltrædelse

(EFT

nr.

L

291

af

19.11.1979, s. 17 )

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

4. 392 R 0479: Rådets forordning (EØF) nr. 479/92 af
25 . februar 1992 om anvendelse af traktatens artikel

85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier)
(EFT nr. L 55 af 29.2.1992, s. 3).
Følgende artikel indsættes :
»Artikel 3a

I artikel 25 indsættes føleende stykke :

»6. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder ligeledes
anvendelse for så vidt angår Finlands, Sveriges og
Østrigs tiltrædelse. De finder dog ikke anvendelse på
aftaler, afgørelser og samordnet praksis, som på
tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-afta
lens artikel 53 .«

En forordning i henhold til artikel 1 kan fastsætte, at
forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1 , i den i forord

ningen fastsatte periode ikke gælder for aftaler, vedta
gelser og samordnet praksis, som allerede består på
tiltrædelsestidspunktet og som artikel 85, stk. 1, finder
anvendelse på som følge af Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, men som ikke opfylder betingel
serne i artikel 85, stk. 3. Denne artikel gælder ikke for
aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som alle

rede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 , på
tiltrædelsestidspunktet.«.

2. 368 R 1017: Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af
19. juli 1968 om anvendelse af konkurrenceregler for
transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare
vandveje (EFT nr. L 175 af 23.7.1968, s. 1 ), som
ændret ved :

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

B. PROCEDUREFORORDNINGER

l . 362 R 0017: Rådets første forordning nr. 17 af
6. februar 1962 om anvendelse af bestemmelserne i

traktatens artikel 85 og 86 (EFT nr. 13 af 21.2.1962,

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17 ).

s. 204/62), som ændret ved :

— 362 R 0059: Rådets forordning nr. 59 af 3. juli
1962 (EFT nr. 58 af 10.7.1962, s. 1655/62)

— 363 R 0118: Rådets forordning nr. 118 af
5. november 1963 (EFT nr. 162 af 7.11.1963,
s. 2696/63)

— 371 R 2822 : Rådets forordning (EØF) nr.
2822/71 af 20. december 1971 (EFT nr. 285 af
29.12.1971 , s. 49)

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

I artikel 30, stk. 3, tilføjes følgende afsnit :
»Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke
for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som
allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelses
området for artikel 85, stk. 1 , som følge af denne
tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra
tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingel

serne i denne forordnings artikel 4 og 5. Dette afsnit
gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet
praksis, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens
artikel 53, stk. 1 , på tiltrædelsestidspunktet.«.

). 386 R 4056: Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 af
22 . december 1986 om fastsættelse af de nærmere

retningslinjer for anvendelse af traktatens artikel 85
og 86 på søtransport (EFT nr. L 378 af 31.12.1986,
s . 4).
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Følgende artikel indsættes :
»Artikel 26a

Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1 , gælder ikke
for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som
allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelses
området for artikel 85, stk. 1 , som følge af denne
tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra

tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingel
serne i denne forordnings artikel 3 til 6. Dette afsnit
gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet
praksis, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens
artikel 53, stk. 1 , på tiltrædelsestidspunktet.«.
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— 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336
af 31.12.1993, s. 1 ).
I artikel 2, stk. 1 , ændres »femten« til »atten«.

2. 369 R 1629: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1629/69 af 8. august 1969 vedrørende form,
indhold og andre enkeltheder i forbindelse med
klager i henhold til artikel 10, ansøgninger i henhold
til artikel 12 og anmeldelser i henhold til artikel 14,
stk. 1 , i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 (EFT
nr. L 209 af 21.8.1969, s. 1 ), som ændret ved :

— 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF)
4. 389 R 4064: Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af
21 . december 1989 om kontrol med fusioner og virk
somhedsovertagelser (EFT nr. L 395 af 30.12.1989,
s. 1 ), som berigtiget ved EFT nr. L 257 af 21.9.1990,
s. 13 .

I artikel 25 indsættes følgende stykke :

nr. 3666/93 af 15 . december 1993 (EFT nr. L 336
af 31.12.1993, s. 1 ).
I artikel 3, stk. 5, ændres »femten« til »atten«.

3. 388 R 4260: Kommissionens forordning

(EØF)

nr. 4260/ 88 af 16. december 1988 om meddelelser,

»3. Med hensyn til fusioner, som denne forordning
finder anvendelse på som følge af tiltrædelse, erstattes
datoen for denne forordnings ikrafttrædelse med
tiltrædelsesdatoen. Bestemmelsen i stk. 2, andet alter

nativ, finder på samme måde anvendelse på proce
durer, der er indledt af en konkurrencemyndighed i
de nye medlemsstater eller af EFTA-Tilsynsmyndig
heden .«

klager, ansøgninger og høringer i henhold til Rådets
forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de
nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens
artikel 85 og 86 på søtransport (EFT nr. L 376 af
31.12.1988, s. 1 ), som ændret ved :
— 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3666/93 af 15 . december 1993 (EFT nr. L 336

af 31.12.1993, s. 1 ).
C. GENNEMFØRELSESFORORDNINGER

1 . 362 R 0027: Kommissionens forordning nr. 27 af
3. maj 1962 : Første forordning om gennemførelse af
Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962 (EFT
nr. 35 af 10.5.1962, s. 1118/62), som ændret ved :
— 375 R 1699: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1699/75 af 2. juli 1975 (EFT nr. L 172 af
3.7.1975, s. 11 )

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af

I artikel 4, stk. 4, ændres »femten« til »atten«.

4. 388 R 4261 : Kommissionens forordning (EØF)
nr. 4261 /88 af 16. december 1988 om klager, ansøg
ninger og høringer i henhold til Rådets forordning
(EØF) nr. 3975/87 om fastsættelse af fremgangs
måden ved anvendelse af konkurrencereglerne på
virksomheder i luftfartssektoren (EFT nr. L 376 af
31.12.1988, s. 10), som ændret ved :

— 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336
af 31.12.1993, s. 1 ).

19.11.1979, s. 17)

— 385 R 2526: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2526/85 af 5. august 1985 (EFT nr. L 240 af
7.9.1985, s. 1 )

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

I artikel 3, stk. 4, ændres »femten« til »atten«.

5. 390 R 2367: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2367/90 af 25. juli 1990 om anmeldelser, frister og
udtalelser i henhold til Rådets forordning (EØF)
nr. 4064/ 89 om kontrol med virksomhedssammenslut

ninger (EFT nr. L 219 af 14.8.1990, s. 5), som ændret
ved :
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tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-afta

lens artikel 53, stk. 1 .«

3. 384 R 2349: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2349/84 af 23. juli 1984 om anvendelse af trakta
tens artikel 85, stk. 3, på kategorier af patentlicens
aftaler (EFT nr. L 219 af 16.8.1984, s. 15), som
ændret ved :

D. FORORDNINGER OM GRUPPEFRITAGELSE

1 . 383 R 1983: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1983/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af trak
tatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af eneforhand
lingsaftaler (EFT nr. L 173 af 30.6.1983, s. 1 ), som

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

— 393 R 0151 : Kommissionens forordning (EØF)
nr. 151 /93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21
af 29.1.1993, s. 8).

I artikel 8 indsættes følgende stykke :
Følgende artikel indsættes :
»Artikel 7a

»4. Artikel 6 og 7 anvendes tilsvarende på aftaler,
der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltræ

Forbud i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1 ,

tatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen
træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks

delse falder ind under anvendelsesområdet for trak

gælder ikke for aftaler, som bestod på datoen for
Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse, og som på
grund af denne tiltrædelse falder ind under anven
delsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1 ,

såfremt de pågældende aftaler inden seks måneder
efter

tiltrædelsesdatoen

ændres

således,

at

de

opfylder betingelserne i denne forordning. Denne
artikel finder dog ikke anvendelse på aftaler, som på

måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for

den 1 . februar 1963, den 1 . januar 1967 og den
1 . april 1985. Den ændring, der i henhold til artikel
7 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles
Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for
aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er
omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 .«

tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-afta
lens artikel 53.«

4. 385 R 0123: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 123/85 af 12. december 1984 om anvendelse af

2. 383 R 1984: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1984/ 83 af 22. juni 1983 om anvendelse af trak
tatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af eksklusive
købsaftaler (EFT nr. L 173 af 30.6.1983, s. 5), som

traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af salgs
og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (EFT
nr. L 15 af 18.1.1985, s. 16), som ændret ved :

ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 9 indsættes følgende stykke :
Følgende artikel indsættes :
»4. Artikel 7 og 8 anvendes tilsvarende på aftaler,
der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltræ

»Artikel 15a

delse falder ind under anvendelsesområdet for trak

Forbud i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1 ,

gælder ikke for aftaler, som bestod på datoen for
Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse, og som på
grund af denne tiltrædelse falder ind under anven
delsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1 ,

såfremt de pågældende aftaler inden seks måneder
efter

tiltrædelsesdatoen

ændres

således,

at

de

opfylder betingelserne i denne forordning. Denne
artikel finder dog ikke anvendelse på aftaler, som på

tatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen
træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks
måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for

den 1 . februar 1963, den 1 . januar 1967 og den 1 .
oktober 1985. Den ændring, der i henhold til artikel
8 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles
Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for
aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er
omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 .«
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5. 385 R 0417: Kommissionens forordning (EØF)

7. 388 R 4087: Kommissionens forordning (EØF)

nr. 417/ 85 af 19. december 1984 om anvendelse af

nr. 4087/ 88 af 30. november 1988 om anvendelse af

traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af speciali
seringsaftaler (EFT nr. L 53 af 22.2.1985, s. 1 ), som

traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af franchi
seaftaler (EFT nr. L 359 af 28.12.1988, s. 46).

ændret ved :

Følgende indsættes følgende artikel :
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
— 393 R 0151 : Kommissionens forordning (EØF)
nr. 151 /93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21
af 29.1.1993, s. 8).

»Artikel 8a

Forbud i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1 ,

gælder ikke for franchiseaftaler, som bestod på
datoen for Finlands, Sveriges og Østrigs tiltrædelse,
og som på grund af denne tiltrædelse falder ind
under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85,

stk. 1 , såfremt de pågældende aftaler inden seks
måneder efter tiltrædelsesdatoen ændres således, at

I artikel 9a tilføjes følgende stykke :

de opfylder betingelserne i denne forordning. Denne
artikel finder dog ikke anvendelse på aftaler, som på
tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-afta

»Ovenfor anførte stykke anvendes tilsvarende på
aftaler, der som følge af Finlands, Sveriges og
Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesom
rådet for traktatens artikel 85, dog således at de
pågældende datoer skal være henholdsvis tiltrædel
sesdatoen og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen.
Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på
tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-afta

lens artikel 53 .«

8 . 389 R 0556: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 556/ 89 af 30. november 1988 om anvendelse af

traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af
knowhow-licensaftaler (EFT nr. L 61 af 4.3.1989, s.
1 ), som ændret ved :

lens artikel 53, stk. 1 .«

6. 385 R 0418: Kommissionens forordning (EØF)

— 393 R 0151 : Kommissionens forordning (EØF)
nr. 151 /93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21
af 29.1.1993, s. 8).

nr. 418/85 af 19. december 1984 om anvendelse af

traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler
vedrørende forskning og udvikling (EFT nr. L 53 af
22.2.1985, s. 5), som ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
— 393 R 0151 : Kommissionens forordning (EØF)
nr. 151 /93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21
af 29.1.1993, s. 8 ).

I artikel 10 indsættes følgende stykke :
»4. Artikel 8 og 9 anvendes tilsvarende på aftaler,
der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltræ
delse falder ind under anvendelsesområdet for trak

tatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen
træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks
måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for

den 1 . februar 1963 og den 1 . januar 1967. De
ændringer, der i henhold til artikel 9 foretages i disse
aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette

stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædel
sesdatoen

allerede

er

omfattet

af

EØS-aftalens

artikel 53, stk. 1 .«

I artikel 11 indsættes følgende stykke :
9. 392 R 3932: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3932/92 af 21 . december 1992 om anvendelse af

»7.

Stk. 1 og 3 anvendes tilsvarende på aftaler,
der som følge af Finlands, Sveriges og Østrigs tiltræ
delse falder ind under anvendelsesområdet for trak

tatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen
træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks

traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af
aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsik
ringsområdet (EFT nr. L 398 af 31.12.1992, s. 7).

måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for

I artikel 20 tilføjes følgende stykke :

den 1 . februar 1963, den 1 . januar 1967, den 1 .
marts 1985 og den 1 . september 1985. Den ændring,
der i henhold til stk. 3 foretages i disse aftaler, skal
ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder
dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen alle
rede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 .«

»4. Artikel 18 og 19 anvendes tilsvarende på
aftaler, der som følge af Finlands, Sveriges og
Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesom
rådet for traktatens artikel 85, dog således at tiltræ
delsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962,
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og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i
stedet for den 1 . februar 1963, den 1 . januar 1967,
den 31 . december 1993 og den 1 . april 1994. De
ændringer, der i henhold til artikel 19 foretages i

tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra
tiltrædelsen ændres således, at de overholder betin

disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen.

som allerede er omhandlet af EØS-aftalens artikel

Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på

53, stk. 1 , på tiltrædelsestidspunktet.«.

gelserne i denne forordning. Denne artikel gælder
ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis,

tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-afta

lens artikel 53, stk. 1 .«

11 . 393 R 3652 : Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3652/93 af 22. december 1993 om anvendelse af

10. 393 R 1617: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1617/93 af 25. juni 1993 om anvendelse af trak
tatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler,
vedtagelser og samordnet praksis vedrørende fælles
udarbejdelse og samordning af fartplaner, fælles
drift, konsultationer om passagerer- og fragttaksten
inden for ruteflyvning samt tildeling af ankomst- og
afgangstidspunkter i lufthavne (slots) (EFT nr. L 155
af 26.6.1993, s. 18).
Følgende artikel indsættes :
»Artikel 6a

Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1 , gælder ikke
for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som
allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands
og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendel
sesområdet for artikel 85, stk. 1 , som følge af denne

traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af
aftaler mellem virksomheder om edb-reservations

systemer for lufttransportydelsen (EFT nr. L 333 af
31.12.1993, s. 37).

Følgende artikel indsættes :
»Artikel 14a

Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1 , gælder ikke
for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som
allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands
og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendel
sesområdet for artikel 85, stk. 1 , som følge af denne
tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra
tiltrædelsen ændres således, at de overholder betin

gelserne i denne forordning. Denne artikel gælder
ikke for aftaler, som allerede er omhandlet af
EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 , på tiltrædelsestids

punktet.«.

IV. SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
A. SOCIAL SIKRING

1 . 371 R 1408: Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de
sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familie
medlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 149 af 5.7.1971 , s. 2), som ajour
ført ved :

— 383 R 2001 : Rådets forordning (EØF) nr. 2001 /83 af 2. juni 1983 (EFT nr. L 230 af
22.8.1983, s. 6)

og siden ændret ved :
385 R 1660: Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af
20.6.1985, s. 1 )

— 385 R 1661 : Rådets forordning (EØF) nr. 1661 /85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af
20.6.1985, s. 7)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Konge
riget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 386 R 381 1 : Rådets forordning (EØF) nr. 3811 /86 af 11 . december 1986 (EFT nr. L 355
af 16.12.1986, s. 5)
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— 389 R 1305: Rådets forordning (EØF) nr. 1305/89 af 11 . maj 1989 (EFT nr. L 131 af
13.5.1989, s. 1 )

— 389 R 2332: Rådets forordning (EØF) nr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT nr. L 224 af
2.8.1989, s. 1 )

— 389 R 3427: Rådets forordning (EØF) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 331
af 16.11.1989, s. 1 )

— 391 R 2195: Rådets forordning (EØF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT nr. L 206 af
29.7.1991 , s. 2)

— 392 R 1247: Rådets forordning (EØF) nr. 1247/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af
19.5.1992, s. 1 )

— 392 R 1248: Rådets forordning (EØF) nr. 1248/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af
19.5.1992, s. 7)

— 392 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af
19.5.1992, s. 28)

— 393 R 1945: Rådets forordning (EØF) nr. 1945/93 af 30. juni 1993 (EFT nr. L 181 af
23.7.1993, s. 1 ).

a) I artikel 82, stk. 1 , erstattes tallet »72« af »90«;

b) Bilag I, del I »Arbejdstagere og/eller selvstændige erhvervsdrivende« (Forordningens
artikel 1 , litra a), nr. ii) og iii)), ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver
»L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.
iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende :
»M. FINLAND

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i henhold
til lovgivningen om erhvervspensionsordninger, betragtes som henholdsvis
arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens
artikel 1 , litra a), nr. ii).
N. SVERIGE

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i henhold
til lovgivningen om arbejdsskadeforsikring, betragtes som henholdsvis arbejds
tager eller selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens arti
kel 1 , litra a), nr. ii).«.

c) Bilag I, del II »Familiemedlemmer« (Forordningens artikel 1, litra f), andet punktum),
ændres således :

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver
»L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.
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iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende :
» M. FINLAND

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmel
serne i forordningens afsnit III, kapitel 1 , betyder udtrykket »familiemedlem« en
ægtefælle eller et barn som defineret i loven om sygeforsikring.
N. SVERIGE

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmel
serne i forordningens afsnit III, kapitel 1 , betyder udtrykket »familiemedlem« en
ægtefælle eller et barn under 18 år.«.

d) Bilag II, »(Forordningens artikel 1 , litra j) og u))«, del I »Særordninger for selvstændige
erhvervsdrivende, der i henhold til artikel 1, litra j), fjerde underafsnit, ikke er omfattet
af forordningens anvendelsesområde« ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» K. ØSTRIG

Forsikrings- og pensionsinstitutionerne (Versicherungs- und Versorgungswerke),
navnlig hjælpekasser (Ftirsorgeeinrichtungen), og den udvidede honorarforde
ling (erweiterte Honorarverteilung) for læger, dyrlæger, advokater og civilinge
niører (Ziviltechniker)«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver
»L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende :
» M. FINLAND

Ingen.
N SVERIGE

Ingen.«.

e) Bilag II, del II. »Særlige ydelser i anledning af fødsel, der i henhold til artikel 1 , litra u),
ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde« ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

Den almindelige del af ydelsen i forbindelse med fødsel.«.
ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver
»L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende :
» M. FINLAND

Moderskabspakken eller moderskabsydelse i form af et engangsbeløb i medfør af
lov om moderskabsydelser.
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N. SVERIGE

Ingen.«.

f) Bilag II, del III. »Særlige ikke-bidragspligtige ydelser i henhold til artikel 4, stk. 2b, som
ikke henhører under forordningens anvendelsesområde« ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» K. ØSTRIG

Ydelser, der med hjemmel i delstaternes lovgivning tilkendes handicappede og
andre personer med plejebehov.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver
»L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende :
» M. FINLAND

Ingen.
N. SVERIGE

Ingen.«.

g) Bilag Ila »(Forordningens artikel 10a)« ændres således :

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

a) Kompenserende tillægsydelse (forbundslov af 9. september 1955 om almin
delig socialforsikring — ASVG, forbundslov af 11 . oktober 1978 om social
forsikring for personer beskæftiget i handelssektoren — GSVG og
forbundslov af 11 . oktober 1978 om socialsikring inden for landbruget —
BSVG ).

b) Plejeydelse (Pflegegeld) under forbundsplejeydelsesloven (Bundespflegegeld
gesetz) bortset fra plejeydelse tilkendt af ulykkesforsikringsinstitutioner, når
handicappet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.«.
ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver
»L. PORTUGAL« og »O. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende :
»M. FINLAND

a) Børneforsorgsydelse (Lov om børneforsorgsydelse, 444/69).
b) Ydelse til handicappede (Lov om ydelse til handicappede, 124/88).

c) Boligydelse til pensionister (Lov om boligydelse til pensionister, 591 /78).
d) Grundydelse ved arbejdsløshed (Lov nr. 602/84 om ydelser ved arbejds
løshed) i tilfælde hvor en person ikke opfylder betingelserne for indtægtsbe
stemt arbejdsløshedsydelse.
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N. SVERIGE

a) Kommunalt boligtilskud til grundpensionerne (Lov 1962:392, genoptrykt
1976:1014).

b) Ydelser til handicappede bortset fra ydelser til pensionister (Lov 1962:381 ,
genoptrykt 1982:120).
c) Plejetilskud til handicappede børn (Lov 1962:381 , genoptrykt 1982:120).«.

h) Bilag III, afsnit A »Bestemmelser i overenskomster om social sikring, der forbliver i kraft
uanset forordningens artikel 6« ændres således :
i) Efter punkt 9 »BELGIEN — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 10 . BELGIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 4. april 1977 for så vidt
angår personer, der er bosat i et tredjeland.
b) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.

ii) Punkt 10 »BELGIEN — PORTUGAL« bliver punkt 11 og følgende indsættes :
» 12 . BELGIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.
13 . BELGIEN — SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

iii) Punkt 11 »BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 14 og
de følgende punkter nummereres således :
» 15 . DANMARK - TYSKLAND«

» 16. DANMARK - SPANIEN«
» 17 . DANMARK - FRANKRIG«

» 18 . DANMARK - GRÆKENLAND«
» 19 . DANMARK - IRLAND«

»20 . DANMARK - ITALIEN«
»21 . DANMARK - LUXEMBOURG«
»22 . DANMARK - NEDERLANDENE«.

iv) Efter punkt 22 »DANMARK — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»23 . DANMARK - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 16. juni 1987 for så vidt
angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.
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v) Punkt 20 »DANMARK — PORTUGAL« bliver punkt 24 og følgende indsættes :
»25 . DANMARK - FINLAND

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.
26. DANMARK - SVERIGE

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.«.
vi) Punkt 21 »DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 27
og de følgende punkter nummereres således :
»28 . TYSKLAND - SPANIEN«
»29. TYSKLAND - FRANKRIG«
»30 . TYSKLAND - GRÆKENLAND«

» 31 . TYSKLAND - IRLAND«
» 32 . TYSKLAND - ITALIEN«
» 33 . TYSKLAND - LUXEMBOURG«

» 34 . TYSKLAND - NEDERLANDENE«.

vii) Efter punkt 34 »TYSKLAND — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 35 . TYSKLAND - ØSTRIG

a) Artikel 41 i overenskomst om social sikring af 22. december 1966, som
ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969, nr. 2 af 29. marts
1974 og nr. 3 af 29. august 1980.
b) Punkt 3, litra c), punkt 3, litra d), punkt 17, punkt 20, litra a), og punkt
21 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.

c) Artikel 3 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er
bosat i et tredjeland.

d) Punkt 3, litra g), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt
angår personer, der er bosat i et tredjeland.
e) Artikel 4, stk. 1 , i overenskomsten for så vidt angår den tyske lovgivning,
hvorefter ulykker (og erhvervssygdomme), som indtræffer uden for
Forbundsrepublikken Tysklands område, og perioder tilbagelagt uden for
dette område ikke giver anledning til udbetaling af ydelser eller kun giver
anledning til udbetaling af ydelser på visse betingelser, når de, der er
berettiget til at modtage disse ydelser, er bosat uden for Forbundsrepu
blikken Tysklands område, i tilfælde hvor:
i) ydelsen den 1 . januar 1994 allerede er blevet tilkendt eller vil kunne
tilkendes ;

ii) den pågældende person har bosat sig i Østrig før den 1 . januar 1994
og udbetalingen af pensioner fra pensions- og ulykkesforsikring
indledes senest den 31 . december 1994.
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f) Punkt 19, litra b), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst. Ved
anvendelse af nr. 3, litra c), i den nævnte bestemmelse må det beløb, der

tages i betragtning af den kompetente institution, ikke overstige det
beløb, der skal udbetales i forbindelse med de tilsvarende perioder, for
hvilke der skal udbetales beløb af denne institution.

g) Artikel 2 i tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969 til den nævnte
overenskomst.

h) Artikel 1 , stk. 5, og artikel 8 i overenskomst om arbejdsløshedsforsikring
af 19. juli 1978.

i) Punkt 10 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.«.

viii) Punkt 29 »TYSKLAND — PORTUGAL« bliver punkt 36 og følgende indsættes :
» 37. TYSKLAND - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23. april 1979.
b) Punkt 9, litra a), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.
38 . TYSKLAND - SVERIGE

a) Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. februar 1976.
b) Punkt 8, litra a), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.«.
ix) Punkt 30 »TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 39
og de følgende punkter nummereres således :
»40. SPANIEN - FRANKRIG«
»41 . SPANIEN - GRÆKENLAND«
»42. SPANIEN - IRLAND«

»43 . SPANIEN - ITALIEN«
»44. SPANIEN - LUXEMBOURG«

»45. SPANIEN - NEDERLANDENE«.

x) Efter punkt 45 »SPANIEN — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»46. SPANIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 6. november 1981 for så
vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.
b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.
xi) Punkt 37 »SPANIEN — PORTUGAL« bliver punkt 47 og følgende indsættes :
»48 . SPANIEN - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 19. december 1985.
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49 . SPANIEN - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, og artikel 16 i overenskomst om social sikring af 29. juni
1987 .«.

xii) Punkt 38 »SPANIEN — DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 50 og
de følgende punkter nummereres således :
»51 . FRANKRIG

GRÆKENLAND*

»52 . FRANKRIG - IRLAND«
»53 . FRANKRIG - ITALIEN«
»54. FRANKRIG - LUXEMBOURG«
»55 . FRANKRIG - NEDERLANDENE«.

xiii) Efter punkt 55 »FRANKRIG — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 56 . FRANKRIG - ØSTRIG

Ingen.«.

xiv) Punkt 44 »FRANKRIG — PORTUGAL« bliver punkt 57 og følgende indsættes :
»58 . FRANKRIG - FINLAND

Ingen.
59. FRANKRIG - SVERIGE

Ingen.«.

xv) Punkt 45 »FRANKRIG — DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 60 og
de følgende punkter nummereres således :
»61 . GRÆKENLAND - IRLAND«

»62 . GRÆKENLAND - ITALIEN«
»63 . GRÆKENLAND — LUXEMBOURG«

»64. GRÆKENLAND - NEDERLANDENE«.

xvi) Efter punkt 64 »GRÆKENLAND — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»65 . GRÆKENLAND - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomsten om social sikring af 14. december 1979, som
ændret ved tillægsoverenskomst af 21 . maj 1986 for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.
xvii) Punkt 50 »GRÆKENLAND - PORTUGAL« bliver punkt 66 og følgende
indsættes :
»67. GRÆKENLAND - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, og artikel 21 i overenskomst om social sikring af 11 . marts
1988 .
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68 . GRÆKENLAND - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, og artikel 23 i overenskomst om social sikring af 5. maj
1978, som ændret ved tillægsoverenskomst af 14. september 1984.«.
xviii) Punkt 51 »GRÆKENLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt
69 og de følgende punkter nummereres således :
» 70 . IRLAND - ITALIEN«

» 71 . IRLAND - LUXEMBOURG«
»72. IRLAND - NEDERLANDENE«.

xix) Efter punkt 72 »IRLAND — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»73. IRLAND - ØSTRIG

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 30. september 1988 for så vidt
angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.
xx) Punkt 55 »IRLAND — PORTUGAL« bliver punkt 74 og følgende indsættes :
» 75 . IRLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.
76. IRLAND - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.
xxi) Punkt 56 »IRLAND — DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 77 og de
følgende punkter nummereres således :
»78 . ITALIEN - LUXEMBOURG«

» 79 . ITALIEN - NEDERLANDENE«.

xxii) Efter punkt 79 »ITALIEN — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 80 . ITALIEN - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i overenskomst om social sikring af
21 . januar 1981 .

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst og punkt 2 i slutprotokollen til den
nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredje
land.«.

xxiii) Punkt 59 »ITALIEN — PORTUGAL« bliver punkt 81 og følgende indsættes :
» 82. ITALIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.
83 . ITALIEN - SVERIGE

Artikel 20 i overenskomst om social sikring af 25. september 1979.«.
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xxiv) Punkt 60 »ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 84 og
det følgende punkt nummereres således :
» 85 . LUXEMBOURG — NEDERLANDENE«.

xxv) Efter punkt 85 »LUXEMBOURG — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 86 . LUXEMBOURG - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21 . december 1971 ,
som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1973 og nr. 2 af
9. oktober 1978 .

b) Artikel 3, stk. 2, i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer,
der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.
xxvi) Punkt 62 »LUXEMBOURG — PORTUGAL« bliver punkt 87 og følgende
indsættes :
» 88 . LUXEMBOURG - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 15. september 1988.
89 . LUXEMBOURG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 29, stk. 1 , i overenskomst om social sikring af 21 .
februar 1985 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.
b) Artikel 30 i den nævnte overenskomst.«.

xxvii) Punkt 63 »LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt
90 og følgende indsættes :
»91 . NEDERLANDENE - ØSTRIG

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 7. marts 1974, som ændret
ved tillægsoverenskomst af 5. november 1980 for så vidt angår personer,
der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.
xxviii) Punkt 64 »NEDERLANDENE — PORTUGAL« bliver punkt 92 og følgende
indsættes :
»93 . NEDERLANDENE - FINLAND

Ingen overenskomst.
94 . NEDERLANDENE - SVERIGE

Artikel 4 og artikel 24, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 2. juli
1976 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.
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xxix) Punkt 65 »NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver
punkt 95 og følgende indsættes :
» 96. ØSTRIG - PORTUGAL

Ingen.
97. ØSTRIG - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 11 . december 1985, som
ændret ved tillægsoverenskomst af 9. marts 1993, for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.
b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.
98 . ØSTRIG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 24, stk. 1 , i overenskomst om social sikring af 11 .
november 1975, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21 . oktober
1982, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.
b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.
99. ØSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som ændret
ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 9. december 1985 og nr. 2 af 13. oktober
1992, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.
b) Protokol vedrørende naturalydelser til den nævnte overenskomst med
undtagelse af artikel 2, stk. 3, for så vidt angår personer, der ikke har
krav på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1 .
100 . PORTUGAL - FINLAND

Ingen overenskomst.
101 . PORTUGAL - SVERIGE

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 25. oktober 1978 .«.
xxx) Punkt 66 »PORTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 102
og følgende indsættes :
» 103 . FINLAND - SVERIGE

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.
104 . FINLAND — DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.
105 . SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 4, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

1 . 1 . 95

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1 . 1 . 95

i) Bilag III, afsnit B »Overenskomstbestemmelser, der ikke finder anvendelse på alle af
forordningen omfattede personer« ændres således :

i) Efter punkt 9 »BELGIEN — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 10 . BELGIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 4. april 1977 for så vidt
angår personer, der er bosat i et tredjeland.
b) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.
ii) Punkt 10 »BELGIEN — PORTUGAL« bliver punkt 11 og følgende indsættes :
» 12 . BELGIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.
13 . BELGIEN - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.
iii) Punkt 11 »BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 14 og
de følgende punkter nummereres således :
» 15 . DANMARK - TYSKLAND«
» 16 . DANMARK - SPANIEN«
» 17. DANMARK - FRANKRIG«

» 18 . DANMARK - GRÆKENLAND«
» 19. DANMARK - IRLAND«

»20 . DANMARK - ITALIEN«
»21 . DANMARK - LUXEMBOURG«

»22 . DANMARK - NEDERLANDENE«.

iv) Efter punkt 22 »DANMARK — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»23 . DANMARK - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 16. juni 1987 for så vidt
angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt I i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.

v) Punkt 20 »DANMARK — PORTUGAL« bliver punkt 24 og følgende indsættes :
»25 . DANMARK - FINLAND

Ingen.
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26 . DANMARK - SVERIGE

Ingen.«.

vi) Punkt 21 »DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 27
og de følgende punkter nummereres således :
» 28 . TYSKLAND - SPANIEN«
»29. TYSKLAND - FRANKRIG«
» 30. TYSKLAND - GRÆKENLAND«

» 31 . TYSKLAND — IRLAND«
» 32. TYSKLAND - ITALIEN«
» 33. TYSKLAND - LUXEMBOURG«
» 34. TYSKLAND - NEDERLANDENE«.

vii) Efter punkt 34 »TYSKLAND — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 35. TYSKLAND - ØSTRIG

a) Artikel 41 i overenskomst om social sikring af 22. december 1966, som
ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969, nr. 2 af 29. marts
1974 og nr. 3 af 29. august 1980.
b) Punkt 20, litra a), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.
c) Artikel 3 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er
bosat i et tredjeland.
d) Punkt 3, litra g), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.
e) Artikel 4, stk. 1 , i overenskomsten for så vidt angår den tyske lovgivning,

hvorefter ulykker (og erhvervssygdomme), som indtræffer uden for
Forbundsrepublikken Tysklands område, og perioder tilbagelagt uden for
dette område ikke giver anledning til udbetaling af ydelser eller kun giver
anledning til udbetaling af ydelser på visse betingelser, når de, der er
berettiget til at modtage disse ydelser, er bosat uden for Forbundsrepu
blikken Tysklands område, i tilfælde hvor :

i) ydelsen den 1 . januar 1994 allerede er blevet tilkendt eller vil kunne
tilkendes ;

ii) den pågældende person har bosat sig i Østrig før den 1 . januar 1994
og udbetalingen af pensioner fra pensions- og ulykkesforsikring blev
indledt senest den 31 . december 1994 .

f) Punkt 19, litra b), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst. Ved
anvendelse af nr. 3, litra c), i den nævnte bestemmelse må det beløb, der

tages i betragtning af den kompetente institution, ikke overstige det
beløb, der skal udbetales i forbindelse med de tilsvarende perioder, for
hvilke der skal udbetales beløb af denne institution.«.

1 . 1 . 95

De Europæiske Fællesskabers Ildende

1 . 1 . 95

viii) Punkt 29 »TYSKLAND — PORTUGAL« bliver punkt 36 og følgende indsættes :
» 37. TYSKLAND - FINLAND

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23. april 1979.
38 . TYSKLAND - SVERIGE

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. februar 1976.«.
ix) Punkt 30 »TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 39
og de følgende punkter nummereres således :
»40. SPANIEN - FRANKRIG«
»41 . SPANIEN - GRÆKENLAND«

»42. SPANIEN - IRLAND«
»43 . SPANIEN - ITALIEN«
»44. SPANIEN - LUXEMBOURG«
»45. SPANIEN - NEDERLANDENE«.

x) Efter punkt 45 »SPANIEN — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 46. SPANIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 6. november 1981 for så
vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.
b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xi) Punkt 37 »SPANIEN — PORTUGAL« bliver punkt 47 og følgende indsættes :
»48. SPANIEN - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 19. december 1985.
49. SPANIEN - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, og artikel 16 i overenskomst om social sikring af 29. juni
1987.«.

xii) Punkt 38 »SPANIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 50 og
de følgende punkter nummereres således :
» 51 . FRANKRIG - GRÆKENLAND«
» 52. FRANKRIG — IRLAND«

» 53. FRANKRIG - ITALIEN«
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»54. FRANKRIG - LUXEMBOURG«
»55 . FRANKRIG - NEDERLANDENE«.

xiii) Efter punkt 55 »FRANKRIG — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 56. FRANKRIG - ØSTRIG

Ingen.«.

xiv) Punkt 44 »FRANKRIG — PORTUGAL« bliver punkt 57 og følgende indsættes :
» 58 . FRANKRIG — FINLAND

Ingen overenskomst.
59. FRANKRIG - SVERIGE

Ingen.«.

xv) Punkt 45 »FRANKRIG — DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 60 og

de følgende punkter nummereres således :
»61 . GRÆKENLAND - IRLAND«
»62. GRÆKENLAND - ITALIEN«
»63. GRÆKENLAND - LUXEMBOURG«

»64. GRÆKENLAND - NEDERLANDENE«.

xvi) Efter punkt 64 »GRÆKENLAND — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»65 . GRÆKENLAND - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomsten om social sikring af 14. december 1979, som
ændret ved tillægsoverenskomst af 21 . maj 1986 for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xvii) Punkt 50 »GRÆKENLAND — PORTUGAL« bliver punkt 66 og følgende
indsættes :
»67. GRÆKENLAND - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 11 . marts 1988.
68 . GRÆKENLAND - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 5. maj 1978, som
ændret ved tillægsoverenskomst af 14. september 1984.«.
xviii) Punkt 51 »GRÆKENLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt
69 og de følgende punkter nummereres således :
» 70. IRLAND — ITALIEN«
»71 . IRLAND - LUXEMBOURG«
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»72 . IRLAND - NEDERLANDENE«.

xix) Efter punkt 72 »IRLAND — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»73 . IRLAND - ØSTRIG

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 30. september 1988 for så vidt
angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.
xx) Punkt 55 »IRLAND — PORTUGAL« bliver punkt 74 og følgende indsættes :
»75 . IRLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.
76 . IRLAND - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.
xxi) Punkt 56 »IRLAND — DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 77 og de
følgende punkter nummereres således :
»78 . ITALIEN - LUXEMBOURG«
»79. ITALIEN - NEDERLANDENE«.

xxii) Efter punkt 79 »ITALIEN — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 80 . ITALIEN - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i overenskomst om social sikring af
21 . januar 1981 .

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst og punkt 2 i slutprotokollen til den
nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredje
land.«.

xxiii) Punkt 59 »ITALIEN — PORTUGAL« bliver punkt 81 og følgende indsættes :
» 82 . ITALIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.
83 . ITALIEN - SVERIGE

Artikel 20 i overenskomst om social sikring af 25. september 1979.«.
xxiv) Punkt 60 »ITALIEN — DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 84 og

det følgende punkt nummereres således :
» 85 . LUXEMBOURG - NEDERLANDENE«.

xxv) Efter punkt 85 »LUXEMBOURG — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 86. LUXEMBOURG - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21 . december 1971 ,
som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1973 og nr. 2 af 9.
oktober 1978 .
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b) Artikel 3, stk. 2, i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer,
der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.
xxvi) Punkt 62 »LUXEMBOURG — PORTUGAL« bliver punkt 87 og følgende
indsættes :
»88 . LUXEMBOURG - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 15. september 1988.
89. LUXEMBOURG - SVERIGE

Artikel 4 og artikel 29, stk. 1 , i overenskomst om social sikring af
21 . februar 1985 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.
xxvii) Punkt 63 »LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt
90 og følgende indsættes :
»91 . NEDERLANDENE - ØSTRIG

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 7. marts 1974, som ændret
ved tillægsoverenskomst af 5. november 1980 for så vidt angår personer,
der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxviii) Punkt 64 »NEDERLANDENE — PORTUGAL« bliver punkt 92 og følgende
indsættes :
»93 . NEDERLANDENE — FINLAND

Ingen overenskomst.
94 . NEDERLANDENE - SVERIGE

Artikel 4 og artikel 24, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 2. juli
1976 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.
xxix) Punkt 65 »NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver

punkt 95 og følgende indsættes :
»96. ØSTRIG - PORTUGAL

Ingen.
97 . ØSTRIG - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 11 . december 1985, som
ændret ved tillægsoverenskomst af 9. marts 1993, for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.
98 . ØSTRIG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 24, stk. 1 , i overenskomst om social sikring af 11 .
november 1975, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21 . oktober
1982, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.
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b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der
er bosat i et tredjeland.
99. ØSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som ændret ved tillægso
verenskomst nr. 1 af 9. december 1985 og nr. 2 af 13. oktober 1993, for så vidt angår
personer, der er bosat i et tredjeland.
b) Protokol vedrørende naturalydelser til den nævnte overenskomst med undtagelse af
artikel 2, stk. 3, for så vidt angår personer, der ikke har krav på behandling i henhold
til forordningens afsnit III, kapitel 1 .
100 . PORTUGAL - FINLAND

Ingen overenskomst.
101 . PORTUGAL - SVERIGE

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 25. oktober 1978 .«.
Punkt 66d®90RTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 102 og følgende
indsættes :
» 103 . FINLAND - SVERIGE

Ingen.
104 . FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.
105 . SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 4, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

j) Bilag IV, afsnit A »De i forordningens artikel 37, stk. 1 , omhandlede lovgivninger, hvor
efter størrelsen af ydelser ved invaliditet er uafhængig af forsikringsperiodernes længde«
ændres således :

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL«.

iii) Efter afsnit »L. PORTUGAL« indsættes følgende :
» M. FINLAND

Nationale pensioner til personer med medfødt handicap, eller som er blevet
invalideret i ung alder (lov om nationale pensioner (547/93)).
N. SVERIGE

Ingen .«.

iv) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.
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k) Bilag IV, afsnit B »Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende i den i forordningens
artikel 38, stk. 3, og artikel 45, stk. 3, omhandlede forstand« ændres således ;

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes, følgende :
»K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
»M. FINLAND

Ingen.
N. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

1) Bilag IV, afdeling C »De i forordningens artikel 46, stk. 1 , litra b), omhandlede tilfælde,
hvor ydelsen ikke beregnes i overensstemmelse med forordningens artikel 46, stk. 2«
ændres således :

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
» M. FINLAND

Ingen.
N. SVERIGE

Alle ansøgninger om alderspension (grund- og tillægspension), med undtagelse
af de i bilag IV, afsnit D, nævnte pensioner.«.
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

m) Bilag IV, afsnit D, affattes således :
»De i forordningens artikel 46b, stk. 2 , omhandlede ydelser og aftaler
1 . De i forordningens artikel 46b, stk. 2, litra a), omhandlede ydelser, hvis størrelse ikke
afhænger af forsikrings- eller bopælsperiodernes længde :

a) de ydelser ved invaliditet, der er fastsat i de i dette bilag, afsnit A, anførte lovgiv
ninger
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b) den danske folkepension, som opnås efter ti års bopæl, af personer, som har fået
tilkendt pension med virkning fra senest den 1 . oktober 1989

c) spanske efterladtepensioner, der tilkendes efter den almindelige ordning og
særordningerne

d) efterladteydelsen fra forsikringen for efterlevende ægtefælle i den almindelige
franske sociale sikringsordning eller i ordningen for beskæftigede i landbruget samt
e) invalidepensionen til efterlevende ægtefælle i den almindelige franske sociale
sikringsordning eller i ordningen for beskæftigede i landbruget, når den beregnes
på grundlag af en afdød ægtefælles invalidepension, der er fastsat i medfør af
artikel 46, stk. 1 , litra a), nr. i)

f) den nederlandske enkepension i henhold til lov af 9. april 1959 om forsikring for
enker og børn, der har mistet begge forældre eller en af dem, som ændret
g) finske nationale pensioner fastlagt efter lov om national pension af 8 . juni 1956 og
tilkendt efter overgangsbestemmelserne i lov om national pension (547/93)

h) den fulde svenske grundpension tilkendt efter den lovgivning om grundpension,
der gjaldt før den 1 . januar 1993, og den fulde grundpension tilkendt efter over
gangsbestemmelserne i den lovgivning, der er gældende siden nævnte dato.
2. De i forordningens artikel 46b, stk. 2, litra b), omhandlede ydelser, hvis størrelse
afhænger af en fiktiv periode, der anses for tilbagelagt mellem tidspunktet for forsik
ringsbegivenhedens indtræden og et senere tidspunkt :
a) de danske førtidspensioner, hvis størrelse fastsættes i henhold til gældende lovgiv
ning før den 1 . oktober 1984

b) de tyske invalide- og efterladtepensioner, i forbindelse med hvilke der tages hensyn
til en tillægsperiode, og de tyske alderdomspensioner, i forbindelse med hvilke der
tages hensyn til en allerede optjent tillægsperiode
c) de italienske uarbejdsdygtighedspensioner (»inabilitå«)
d) de luxembourgske invalide- og efterladtepensioner
e) finske erhvervspensioner, i forbindelse med hvilke der tages hensyn til fremtidige
perioder i henhold til den nationale lovgivning

f) svensk invalide- og efterladtepension, i forbindelse med hvilken der tages hensyn til
en fiktiv forsikringsperiode, og svensk alderspension, i forbindelse med hvilken der
tages hensyn til en allerede optjent fiktiv periode.
3. De i forordningens artikel 46b, stk. 2, litra b), nr. i), omhandlede aftaler om ikke at
medregne samme fiktive periode to eller flere gange.
Aftale mellem regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg og regeringen i Forbunds
republikken Tyskland om forskellige sociale sikringsspørgsmål af 20. juli 1978 .
Den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.«.
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n) Bilag VI ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

1 . Ved anvendelse af forordningens afsnit III, kapitel 1 , betragtes en person, der
modtager en tjenestemandspension, som en pensionist.

2. Ved anvendelse af forordningens artikel 46, stk. 2, ses der bort fra tillæg med
henblik på bidrag til tillægsforsikring og tillægsydelser til minearbejdere i
henhold til østrigsk lovgivning. I disse tilfælde øges det beløb, der beregnes i
henhold til forordningens artikel 46, stk. 2, med tillæggene med henblik på
bidrag til tillægsforsikring og tillægsydelserne til minearbejdere.
3. Ved anvendelse af forordningens artikel 46, stk. 2, anses den pensionsrele
vante dag (Stichtag) som tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden.
4. Anvendelsen af forordningens bestemmelser medfører ikke nogen begræns
ning af retten til ydelser i henhold til østrigsk lovgivning for så vidt angår
personer, hvis sociale sikring er blevet forringet af politiske eller religiøse
årsager eller på grund af herkomst.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
» M. FINLAND

1 . Med henblik på at fastslå, hvorvidt tidsrummet mellem pensionsbegivenhe
dens indtræden og pensionsalderen (fremtidig periode) skal tages i betragt
ning ved beregningen af den finske erhvervspension, skal der i forbindelse
med den betingelse, der vedrører ophold i Finland, tages hensyn til forsik
ringsperioder eller ophold henhørende under lovgivningen i en anden
medlemsstat.

2. Såfremt beskæftigelse eller selvstændigt erhverv er ophørt i Finland, og
forsikringsbegivenheden indtræder ved beskæftigelse eller selvstændigt
erhverv i en anden medlemsstat, og såfremt pensionen i henhold til den finske
erhvervspensionslovgivning ikke længere omfatter tidsrummet mellem forsik
ringsbegivenheden og pensionsalderen (fremtidig periode), skal der i forbin
delse med den fremtidige periode tages hensyn til forsikringsperioder henhø
rende under lovgivningen i en anden medlemsstat, som var de forsikringspe
rioder i Finland .

3. Når en institution i Finland i henhold til finsk lovgivning skal betale et tillæg
på grund af en forsinkelse i behandlingen af et krav om udbetaling af en
ydelse, skal et krav, der fremsættes over for en institution i en anden
medlemsstat, ved anvendelsen af bestemmelserne i den finske lovgivning om
et sådant tillæg betragtes som værende forelagt på den dato, hvor dette krav
samt alle nødvendige bilag når frem til den kompetente institution i Finland.
N. SVERIGE

1 . Ved anvendelse af artikel 18, stk. 1, i forbindelse med fasdæggelse af retten
til forældreydelser betragtes forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til
lovgivningen i en anden medlemsstat end Sverige, som baseret på den samme
gennemsnitsindtjening som de svenske forsikringsperioder, som de lægges
sammen med.
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2. Forordningens bestemmelser om sammenlægning af forsikrings- eller
opholdsperioder finder ikke anvendelse på den svenske lovgivnings over
gangsbestemmelser om retten til en mere gunstig beregning af grundpensio
nerne for personer, der er bosat i Sverige i en bestemt periode forud for
begæringsdatoen.

3. Ved fastlæggelse af retten til en invalide- eller efterladtepension, som til dels
baseres på fremtidige anslåede forsikringsperioder, anses en person for at
opfylde forsikrings- og indkomstkravene i den svenske lovgivning, når
vedkommende er dækket som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende
af en forsikrings- eller bopælsordning i en anden medlemsstat.
4. Det antal år, hvor en person passer små børn, anses i henhold til betingel
serne i den svenske lovgivning for forsikringsperioder i forbindelse med
tillægspensioner, også selv om barnet og den pågældende person er bosat i en
anden medlemsstat, forudsat at den person, der passer barnet, har forældre
orlov i henhold til bestemmelserne i lov om retten til børnepasningsorlov.«.
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

o) Bilag VII affattes således :
» BILAG VII

(Anvendelse af artikel 14c, litra b))

Tilfælde, hvor en person samtidig er omfattet af lovgivningen i to medlemsstater
1 . Selvstændig beskæftigelse i Belgien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat
med undtagelse af Luxembourg. For så vidt angår Luxembourg, finder brevveks
lingen af 10. og 12. juli 1968 mellem Belgien og Luxembourg anvendelse.

2. Selvstændig beskæftigelse i Danmark og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat
af en person, der har bopæl i Danmark.
3. For ulykkesforsikringsordningerne for landbruget og alderdomsforsikringsordnin
gerne for landbrugere : selvstændig landbrugsvirksomhed i Tyskland og lønnet
beskæftigelse i en anden medlemsstat.
4. Selvstændig beskæftigelse i Spanien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat
af en person, der har bopæl i Spanien.

5. Selvstændig beskæftigelse i Frankrig og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat
med undtagelse af Luxembourg.
6. Selvstændig landbrugsvirksomhed i Frankrig og lønnet beskæftigelse i Luxembourg.
7. For pensionsforsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende : selvstændig
beskæftigelse i Grækenland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.
8. Selvstændig beskæftigelse i Italien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.
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9. Selvstændig beskæftigelse i Østrig og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.
10. Selvstændig beskæftigelse i Portugal og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

11 . Selvstændig beskæftigelse i Finland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat
af en person, der har bopæl i Finland.

12. Selvstændig beskæftigelse i Sverige og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af
en person, der har bopæl i Sverige.«.

2. 372 R 0574: Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21 . marts 1972 om regler til gennem
førelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden
for Fællesskabet (EFT nr. L 74 af 27.3.1972, s. 1 ), som ajourført ved:
— 383 R 2001 : Rådets forordning (EØF) nr. 2001 /83 af 2. juni 1983 (EFT nr. L 230 af
22.8.1983, s. 6)

og siden ændret ved :

— 385 R 1660: Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af
20.6.1985, s. 1 )

— 385 R 1661 : Rådets forordning (EØF) nr. 1661 /85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af
20.6.1985, s. 7)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Konge
riget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 386 R 0513: Kommissionens forordning (EØF) nr. 513/86 af 26. februar 1986 (EFT nr.
L 51 af 28.2.1986, s. 44)

— 386 R 3811 : Rådets forordning (EØF) nr. 3811 /86 af 11 . december 1986 (EFT nr.
L 355 af 16.12.1986, s. 5)

— 389 R 1305 : Rådets forordning (EØF) nr. 1305/89 af 11 . maj 1989 (EFT nr. L 131 af
13.5.1989, s. 1 )

— 389 R 2332 : Rådets forordning (EØF) nr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT nr. L 224 af
2.8.1989, s. 1 )

— 389 R 3427: Rådets forordning (EØF) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 331
af 16.11.1989, s. 1 )
— 391 R 2195: Rådets forordning (EØF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT nr. L 206 af
29.7.1991 , s. 2)

— 392 R 1248: Rådets forordning (EØF) nr. 1248/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af
19.5.1992, s. 7)

—- 392 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af
19.5.1992, s. 28 )

— 393 R 1945 : Rådets forordning (EØF) nr. 1945/93 af 30. juni 1993 (EFT nr. L 181 af
23.7.1993, s. 1 ).
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a) Bilag I ændres således :

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» K. ØSTRIG

1 . Bundesminister fur Arbeit und Soziales (Forbundsministeren for arbejds- og
socialanliggender), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeren for
miljø, ungdom og familie), Wien.«.
ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
» M. FINLAND

Sosiaah- ja terveysministenö — Social- och hälsovårdsministeriet (Social- og
Sundhedsministeriet), Helsinki.
N. SVERIGE

Regeringen (Socialdepartementet) (Regeringen (Sundheds- og Socialministe
riet)), Stockholm.«.
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

b) Bilag 2 ændres således :

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

De østrigske institutioners kompetence udøves i henhold til bestemmelserne i
østrigsk lovgivning, medmindre der i det følgende angives andet :

1 . Sygeforsikring

a) Såfremt den pågældende person er bosat på en anden medlemsstats
område, og en Gebietskrankenkasse (regional sygekasse) har kompetence
vedrørende en forsikring, og der ikke kan foretages en placering af den
lokale kompetence i henhold til østrigsk lovgivning, placeres den lokale
kompetence hos :

— den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der har kompetence
med hensyn til den sidste beskæftigelse i Østrig, eller
— den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der har kompetence
med hensyn til den sidste bopæl i Østrig, eller
— Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens Regionale Sygekasse) i Wien, hvis
der aldrig har været tale om nogen beskæftigelse, hvor en Gebietskran
kenkasse (regional sygekasse) var kompetent, eller der aldrig har været
tale om nogen bopæl i Østrig.

b) Ved anvendelse af afdeling 5 i kapitel 1 i forordningens afsnit III i forbin
delse med artikel 95 i gennemførelsesforordningen for så vidt angår refu
sion af udgifter vedrørende ydelser til personer, der har ret til pension
under forbundsloven af 9. september 1955 om almindelige sociale forsik
ringer (ASVG):

Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstråger (Hovedsam
menslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner) i Wien, idet
refusion af udgifterne sker via sygeforsikringsbidrag, der er blevet indbe
talt til den nævnte hovedsammenslutning af pensionsmodtagere.
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2. Pensionsforsikring
Ved fastlæggelsen af, hvilken institution der har ansvar for udbetaling af en
ydelse, er det kun forsikringsperioder under den østrigske lovgivning, der
tages i betragtning.
3. Arbejdsløshedsforsikring

a) registrering af arbejdsløse :

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence på den
pågældende persons bopæls- eller opholdssted.
b) udstedelse af blanket nr. E 301 , E 302 og E 303 :

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence på den
pågældende persons arbejdssted.
4. Familieydelser

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabs
ydelse):
Finanzamt (Økonomikontoret).

b) Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence på den
pågældende persons bopæls- eller opholdssted.«.
ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
»M. FINLAND

1 . Sygdom og moderskab :
a) Kontantydelser :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstahen),
Helsinki, eller

den erhvervsfond, i hvilken den pågældende person er forsikret.
b) Naturalydelser:
i) refusion under sygeforsikring :
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten

(Folkepensionsanstalten),

Helsinki, eller

den erhvervsfond, i hvilken den pågældende person er forsikret.
ii) Folkesundhed og hospitaler:

de lokale enheder, der yder service under ordningen.
2. Alderdom, invaliditet, dødsfald (pensioner):
a) Nationale pensioner :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),
Helsinki .

b) Erhvervspensioner :
den erhvervspensionsinstitution, som tilkender og udbetaler pensionerne.
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3. Arbejdsulykker, erhvervssygdomme :

den institution, hvori den pågældende person er ulykkesforsikret.
4. Ydelser ved dødsfald :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki,
eller

den institution, der tilkender og udbetaler ydelserne i forbindelse med ulyk
kesforsikringer.
5 . Arbejdsløshed :

a) Basisordning :
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten

(Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Indkomstbestemt ordning :
den kompetente arbejdsløshedskasse.
6. Familieydelser:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.
N. SVERIGE

1 . Alle forsikringsbegivenheder med undtagelse af arbejdsløshedsydelser:
a) Generelt :

det socialforsikringskontor, hvor den pågældende person er forsikret.

b) For søfolk, der ikke er bosat i Sverige :
Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Gøteborgs Almin
delige Forsikringskasse, Søfartskontoret).
c) Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 35-59 for
personer, der ikke er bosat i Sverige :

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stock
holms Almindelige Forsikringskasse, Udlandsafdelingen).
d) Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 60-77 for
personer, med undtagelse af søfolk, der ikke er bosat i Sverige :

— det sociale forsikringskontor på arbejdsulykkesstedet eller der, hvor
erhvervssygdommen opstod, eller
— Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen
(Stockholms Almindelige Forsikringskasse, Udlandsafdelingen).

2. Arbejdsløshedsydelser:
Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen)«.
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.
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c) Bilag 3 ændres således :

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

1 . Sygeforsikring :
a) I alle tilfælde, bortset fra ved anvendelsen af forordningens artikel 27 og
29 og gennemførelsesforordningens artikel 30 og 31, i forbindelse med
institutionen på pensionsmodtagerens bopælssted, som omhandles i
forordningens artikel 27 :
den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), som er kompetent på den
pågældende persons bopæls- eller opholdssted.

b) Ved anvendelse af forordningens artikel 27 og 29 og gennemførelsesfor
ordningens artikel 30 og 31 i forbindelse med institutionen på pensions
modtagerens bopælssted, som omhandles i forordningens artikel 27 :
den kompetente institution.

2. Pensionsforsikring :
a) Hvis den pågældende person har været omfattet af den østrigske lovgiv
ning med undtagelse af anvendelsen af gennemførelsesforordningens
artikel 53 : .

den kompetente institution.

b) I alle andre tilfælde med undtagelse af anvendelsen af gennemførelsesfor
ordningens artikel 53 :
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Arbejdstagernes Pensions
forsikringsanstalt), Wien.
c) Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 53 :
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsam
menslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

3. Ulykkesforsikring :
a) Naturalydelser

— den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der er kompetent på
den pågældende persons bopæls- eller opholdssted;

— eller Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Anstalten for Almindelig
Ulykkesforsikring), i Wien kan tilkende ydelser.
b) Kontantydelser

i) I alle tilfælde med undtagelse af anvendelsen af artikel 53 i forbindelse
med gennemførelsesforordningens artikel 77 :
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Anstalten for Almindelig Ulyk
kesforsikring), Wien.
ii) Ved anvendelse af artikel 53 i forbindelse med gennemførelsesforord
ningens artikel 77 :
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hoved
sammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.
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4. Arbejdsløshedsforsikring :

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), som er kompetent på den pågæl
dende persons bopæls- eller opholdssted.
5. Familieydelser :

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabs
ydelse):
det Finanzamt (økonomikontor), der er kompetent på den pågældende
persons bopæls- eller opholdssted.

b) Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):
det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der er kompetent på den
pågældende persons bopæls- eller opholdssted.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
»M. FINLAND

1 . Sygdom og moderskab :
a) Kontantydelser :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),
Helsinki.

b) Naturalydelser :
i) Refusion under sygeforsikring :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten

(Folkepensionsanstalten),

Helsinki .

ii) Folkesundhed og hospitalsservice :
de lokale enheder, der yder service under ordningen.
2. Alderdom, invaliditet og dødsfald (pensioner):
a) Nationale pensioner :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),
Helsinki.

b) Arbejdstagerpensioner :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten
ringsinstitut), Helsinki.

(Det

centrale

Pensionsforsik

3 . Ydelser ved dødsfald :

Almindelige ydelser ved dødsfald :
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.
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4. Arbejdsløshed :
a) Basisordning :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),
Helsinki .

b) Indkomstbestemt ordning :

i) For så vidt angår artikel 69 : Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten
(Folkepensionsanstalten), Helsinki.
ii) I andre tilfælde :

den kompetente arbejdsløshedskasse.
5. Familieydelser :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.
N. SVERIGE

1 . Alle forsikringsbegivenheder bortset fra arbejdsløshedsydelser:
socialforsikringskontoret på bopæls- eller opholdsstedet.
2. Arbejdsløshedsydelser:

amtsarbejdsnævnet på bopæls- eller opholdsstedet.«
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

d) Bilag 4 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

1 . Sygdoms-, ulykkes- og pensionsforsikring :
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsam
menslutningen af 0strigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien .

2. Arbejdsløshedsforsikring :
a) for så vidt angår Tyskland :
Landesarbeitsamt Salzburg (Provinsarbejdsformidlingen for Salzburg),
Salzburg.
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b) i alle andre tilfælde :

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidiingen, Wien).
3. Familieydelser :
a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabs
ydelse):
Bundesministerium fur Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeriet
for Miljø, Ungdom og Familie), Wien.
b) Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):
Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).«

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes :
» M. FINLAND

1 . Syge- og moderskabsforsikring, nationale pensioner, familieydelser, arbejds
løshedsydelser og ydelser ved dødsfald :
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folképensionsanstalten), Helsinki.
2. Arbejdstagerpensioner :

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsin
stitut), Helsinki.

3. Arbejdsulykker, erhvervssygdomme :
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
(Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki.
N. SVERIGE

1 . Alle forsikringsbegivenheder med undtagelse af arbejdsløshedsydelser:

Riksforsåkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring).
2. Arbejdsløshedsydelser :

Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen).«.
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

e) Bilag 5 ændres således :

i) Efter punkt 9 »BELGIEN — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 10 . BELGIEN - ØSTRIG

Ingen.«.
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ii) Punkt 10 »BELGIEN - PORTUGAL« bliver punkt 11 og følgende indsættes :
» 12. BELGIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.
13. BELGIEN - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.
iii) Punkt 11 »BELGIEN — DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 14 og
de følgende punkter nummereres således :
» 15 . DANMARK - TYSKLAND«
» 16. DANMARK - SPANIEN«
» 17 . DANMARK - FRANKRIG«
» 18 . DANMARK - GRÆKENLAND«

» 19. DANMARK - IRLAND«
»20. DANMARK - ITALIEN«

»21 . DANMARK - LUXEMBOURG«
»22. DANMARK - NEDERLANDENE«.

iv) Efter punkt 22 »DANMARK — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»23 . DANMARK - ØSTRIG

Ingen.«.

v) Punkt 20 »DANMARK — PORTUGAL« bliver punkt 24 og følgende indsættes :
»25 . DANMARK - FINLAND

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992 :
Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel
36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved
sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved
arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter
til administrativ og lægelig kontrol).
26. DANMARK - SVERIGE

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992 :
Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel
36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved
sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved
arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter
til administrativ og lægelig kontrol).«.
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vi) Punkt 21 »DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 27
og de følgende punkter nummereres således :
» 28 . TYSKLAND - SPANIEN«
» 29. TYSKLAND - FRANKRIG«

» 30. TYSKLAND - GRÆKENLAND«
» 31 . TYSKLAND - IRLAND«

» 32. TYSKLAND - ITALIEN«
» 33 . TYSKLAND - LUXEMBOURG«

» 34. TYSKLAND - NEDERLANDENE«.

vii) Efter punkt 34 »TYSKLAND — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 35 . TYSKLAND - ØSTRIG

Afdeling II, nr. 1 , og afdeling III i aftalen af 2. august 1979 om gennemfø
relse af overenskomsten om arbejdsløshedsforsikring af 19. juli 1978.«.

viii) Punkt 29 »TYSKLAND — PORTUGAL« bliver punkt 36 og følgende indsættes :
» 37 . TYSKLAND - FINLAND

Ingen.
38 . TYSKLAND — SVERIGE

Ingen.«.

ix) Punkt 30 »TYSKLAND — DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 39
og de følgende punkter nummereres således :
»40. SPANIEN - FRANKRIG«

»41 . SPANIEN - GRÆKENLAND«

» 42. SPANIEN - IRLAND«

» 43 . SPANIEN - ITALIEN«
»44. SPANIEN - LUXEMBOURG«
»45 . SPANIEN - NEDERLANDENE«.

x) Efter punkt 45 »SPANIEN — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 46. SPANIEN - ØSTRIG

Ingen.«.

xi) Punkt 37 »SPANIEN — PORTUGAL« bliver punkt 47 og følgende indsættes :
»48 . SPANIEN - FINLAND

Ingen.
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49. SPANIEN - SVERIGE

Ingen.«.

xii) Punkt 38 »SPANIEN — DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 50 og
de følgende punkter nummereres således :
» 51 . FRANKRIG - GRÆKENLAND«

» 52. FRANKRIG - IRLAND«
» 53. FRANKRIG - ITALIEN«
» 54. FRANKRIG - LUXEMBOURG«
» 55 . FRANKRIG - NEDERLANDENE«.

xiii) Efter punkt 55 »FRANKRIG — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 56. FRANKRIG — ØSTRIG

Ingen.«.

xiv) Punkt 44 »FRANKRIG — PORTUGAL« bliver punkt 57 og de følgende punkter
nummereres således :
» 58 . FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE«
» 59. GRÆKENLAND - IRLAND«

»60 . GRÆKENLAND — ITALIEN«
»61 . GRÆKENLAND - LUXEMBOURG«
»62. GRÆKENLAND - NEDERLANDENE«.

xv) Efter punkt 62 »GRÆKENLAND — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»63 . GRÆKENLAND - ØSTRIG

Ingen.«.

xvi) Punkt 50 »GRÆKENLAND — PORTUGAL« bliver punkt 64 og følgende
indsættes :
»65 . GRÆKENLAND - FINLAND

Ingen.
66. GRÆKENLAND - SVERIGE

Ingen.«.

xvii) Punkt 51 »GRÆKENLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver

punkt 67 og de følgende punkter nummereres således :
»68 . IRLAND - ITALIEN«
»69. IRLAND - LUXEMBOURG«
» 70 . IRLAND - NEDERLANDENE«.
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xviii) Efter punkt 70 »IRLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 71 . IRLAND - ØSTRIG

Ingen.«.

xix) Punkt 55 »IRLAND — PORTUGAL« bliver punkt 72 og følgende indsættes :
» 73 . IRLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.
74 . IRLAND - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

xx) Punkt 56 »IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 75 og de
følgende punkter nummereres således :
» 76. ITALIEN - LUXEMBOURG«
» 77. ITALIEN - NEDERLANDENE«.

xxi) Efter punkt 77 »ITALIEN — NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» 78 . ITALIEN - ØSTRIG

Ingen.«.

xxii) Punkt 59 »ITALIEN — PORTUGAL« bliver punkt 79 og følgende indsættes :
» 80 . ITALIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.
81 . ITALIEN — SVERIGE

Ingen.«.

xxiii) Punkt 60 »ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« og punkt 61
»LUXEMBOURG — NEDERLANDENE« bliver punkt 82 og 83 og følgende
indsættes :
» 84. LUXEMBOURG - ØSTRIG

Ingen overenskomst.«.

xxiv) Punkt 62 »LUXEMBOURG — PORTUGAL« bliver punkt 85 og følgende
indsættes :
» 86. LUXEMBOURG - FINLAND

Aftale af 24. februar 1994 om refusion i henhold til forordningens artikel 36,
stk. 3, og artikel 63, stk. 3.
87. LUXEMBOURG - SVERIGE

Ingen.«.
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xxv) Punkt 63 »LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver

punkt 88 og følgende indsættes :
» 89. NEDERLANDENE - ØSTRIG

Aftale af 17. november 1993 om refusion af omkostninger ved social
sikring.«.
xxvi) Punkt 64 »NEDERLANDENE — PORTUGAL« bliver punkt 90 og følgende
indsættes :
»91 . NEDERLANDENE - FINLAND

Aftale af 26. januar 1994 om refusion i henhold til forordningens artikel 36,
stk. 3, og artikel 63, stk. 3.
92 . NEDERLANDENE - SVERIGE

Ingen.«.
xxvn) Punkt 65 ».blEUER I

DET FORENEDE ICOWOERIOE^ bliver

punkt 93 og følgende indsættes :
»94 . ØSTRIG - PORTUGAL

Ingen.
95 . ØSTRIG - FINLAND

Ingen.
96 . ØSTRIG - SVERIGE

Arrangement af 22. december 1993 om refusion af socialsikringsudgifter.
97 . ØSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 18, stk. 1 og 2, i aftale af 10. november 1980 om gennemførelse
af overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som ændret ved
tillægsoverenskomst nr. 1 af 26. marts 1986 og nr. 2 af 4. juni 1993 for så
vidt angår personer, der ikke har krav på behandling i henhold til forord
ningens afsnit III, kapitel 1 .

b) Artikel 18, stk. 1 , i nævnte aftale for så vidt angår personer, der har krav
på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1 , idet det
relevante pas skal erstatte blanket E 111 for østrigske statsborgere med
bopæl på Østrigs område og for britiske statsborgere med bopæl på Det
Forenede Kongeriges område (undtagen Gibraltar) med hensyn til alle
ydelser omfattet af nævnte blanket.
98 . PORTUGAL - FINLAND

Ingen overenskomst.
99 . PORTUGAL - SVERIGE

Ingen.«.
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xxviii) Punkt 66 »PORTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 100
og følgende indsættes :
» 101 . FINLAND - SVERIGE

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992 :
Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens
artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved
sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved
arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter
til administrativ og lægelig kontrol).
102. FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.
103. SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.«.

f) Bilag 6 ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

Direkte betaling.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
» M. FINLAND

Direkte betaling.
N. SVERIGE

Direkte betaling.«.
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE« .

g) Bilag 7 ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

österreichische Nationalbank (Østrigs Nationalbank), Wien.«.
ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
»M. FINLAND

Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab, Helsingfors (Girobanken A/S,
Helsinki).
N. SVERIGE

Ingen.«,
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iift Afsnit » L. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

KONGERIGE«

bliver » O.
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DET FORENEDE

h) Bilag 8 affattes således :
» BILAG 8

TILKENDELSE AF FAMILIEYDELSER

(Gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 8, artikel 10a, stk. 1 , litra d), og artikel 122)
Gennemførelsesforordningens artikel 10a, stk. 1 , litra d), anvendes for:
A. Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende
a) med en referenceperiode på en kalendermåned i forholdet:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem

Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien

og
og
og
og
og
og
og
og
og
og

Tyskland
Spanien
Frankrig
Grækenland
Irland
Luxembourg
Østrig
Portugal
Finland
Sverige

— mellem Belgien og Det Forenede Kongerige

— mellem Tyskland og Spanien

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem

Tyskland og Frankrig
Tyskland og Grækenland
Tyskland og Irland
Tyskland og Luxembourg
Tyskland og Østrig
Tyskland og Finland
Tyskland og Sverige
Tyskland og Det Forenede Kongerige
Spanien og Østrig
Spanien og Finland
Spanien og Sverige
Frankrig og Luxembourg
Frankrig og Østrig
Frankrig og Finland
Frankrig og Sverige
Irland og Østrig
Irland og Sverige

— mellem Luxembourg og Østrig
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem
mellem

Luxembourg og Finland
Luxembourg og Sverige
Nederlandene og Østrig
Nederlandene og Finland
Nederlandene og Sverige
Østrig og Portugal
Østrig og Finland
Østrig og Sverige
Østrig og Det Forenede Kongerige
Portugal og Frankrig
Portugal og Irland
Portugal og Luxembourg
Portugal og Finland
Portugal og Sverige
Portugal og Det Forenede Kongerige
Finland og Sverige
Finland og Det Forenede Kongerige
Sverige og Det Forenede Kongerige

b) med en referenceperiode på et kalenderkvartal i forholdet :
— mellem Danmark og Tyskland
— mellem Nederlandene og Tyskland, Danmark, Frankrig, Luxembourg,
Portugal.
B. Selvstændige erhvervsdrivende

med en referenceperiode på et kalenderkvartal i forholdet:
— mellem Belgien og Nederlandene.

C. Arbejdstagere
med en referenceperiode på en kalendermåned i forholdet:

— mellem Belgien og Nederlandene.«.
i) Bilag 9 ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

Ved beregningen af de gennemsnidige årlige udgifter til naturalydelser uges der
hensyn til ydelserne fra Gebietskrankenkassen (regionale sygekasser).«.
ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
»M. FINLAND

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen
til de offentlige sundheds- og hospitalsordninger, refusioner under sygefor
sikringen og revalideringsydelser fra Kansanelakelaitos/Folkpensionsanstalten
(Folkepensionsanstalten), Helsinki.
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N. SVERIGE

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen
til de ydelser, der tilkendes under den nationale ordning for social forsikring.«.
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

j) Bilag 10 ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
»K. ØSTRIG

1 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1 , i forbindelse
med selvforsikring i henhold til paragraf 16 i forbundsloven af 9. september
1955 om almindelig socialforsikring (ASVG) for personer, der er bosat uden
for østrigsk område :
Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens Regionale Sygekasse), Wien.

2. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1 , litra b), og artikel 17 :
Bundesminister flir Arbeit und Soziales (Forbundsministeren for arbejds- og
socialanliggender), Wien, efter aftale med Bundesminister for Umwelt,
Jugend und Familie (Forbundsministeren for miljø, ungdom og familie),
Wien.

3. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 11 , 11a, 12a, 13
og 14 :

a) Når den pågældende person er omfattet af østrigsk lovgivning og dækket
af en sygeforsikring :

den kompetente sygeforsikringsinstitution.
b) Når den pågældende person er omfattet af østrigsk lovgivning, men ikke
dækket af en sygeforsikring :

den kompetente ulykkesforsikringsinstitution.
c) I alle andre tilfælde :

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsam
menslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.
4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 38, stk. 1 , og
artikel 70, stk. 1 :

den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse) der er kompetent på familie
medlemmernes bopælssted.
5. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80, stk. 2, artikel 81
og artikel 82, stk. 2 :
det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), som er kompetent på arbejdstage
rens seneste bopæls- eller opholdssted eller det seneste arbejdssted.
6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 85, stk. 2, og
artikel 86, stk. 2, i forbindelse med Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabs
ydelse):
det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der er kompetent på arbejdstage
rens seneste bopæls- eller opholdssted eller det seneste arbejdssted.
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7. Ved anvendelse af:

a) Gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse med forord
ningens artikel 36 og 63 :
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsam
menslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

b) Gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse med forord
ningens artikel 70 :
Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).

8. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 110 :
— den kompetente institution, eller

— hvis der ikke findes nogen kompetent østrigsk institution, institutionen på
bopælsstedet.
9. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 113, stk. 2 :
Hauptverband der dsterreichischen Sozialversicherungstråger (Hovedsam
menslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien, idet refusion
af udgifter til naturalydelser skal finde sted via sygeforsikringsbidrag, der er
blevet indbetalt til den nævnte hovedsammenslutning af pensionsmodtagere.«
ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
»M. FINLAND

1 . Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1 , litra b), artikel 14a, stk. 1 ,
litra b), og gennemførelsesforordningens artikel 11 , stk. 1 , artikel 11a, stk. 1 ,
artikel 12a, artikel 13, stk. 2 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 2 :

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikrings
institut), Helsinki.

2. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 10b :
Kansanelakelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

3. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 36 og 90 :
KansanelSkelaitos/Folkpensionsanstalten

(Folkepensionsanstalten),

Helsinki,

og

TySelSkelaitokset (erhvervspensionsinstitutioner) og ElSketurvakeskus/Pen
sionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut, Helsinki).

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 37b og artikel 38,
stk. 1 , artikel 70, stk. 1 , artikel 82, stk. 2, og artikel 86, stk. 2 :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 1 /62

t . i . 95

5. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 41-59 :
KansanelSkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikrings
institut), Helsinki.

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 60-67, 71 , 75, 76
og 78 :

Som bopælsstedets institution, den institution, der er udpeget af Tapa
turmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
(Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki.

7. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80 og 81 :
Den kompetente arbejdsløshedskasse i tilfælde af indtægtsbestemte arbejds
løshedsydelser.
Kansanelåkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki, i

ulfælde af arbejdsløshedsforsikringens basisydelser.
8 . Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102 og 113 :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
(Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki, hvis der er tale om
ulykkesforsikring.

9. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 110 :
a) Erhvervspensioner :
Elåketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale
ringsinstitut), Helsinki, i tilfælde af erhvervspensioner.

Pensionssik

b) Arbejdsulykker, erhvervssygdomme :

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas För
bund (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki, hvis der er tale
om ulykkesforsikring.
c) Andre tilfælde :

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten

(Folkepensionsanstalten),

Hel

sinki.

N. SVERIGE

1 . Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, artikel 14a, stk. 1 , og
artikel 14b, stk. 1 og 2, og gennemførelsesforordningens artikel 11 , stk. 1 ,
litra a), og artikel 11a, stk. 1 :
Det socialforsikringskontor, hvor den pågældende person er forsikret.
2. Ved anvendelse af artikel 14, stk. 1 , litra b), og artikel 14a, stk. 1 , litra b), i
tilfælde af, at en person er udstationeret i Sverige :
Det lokale socialforsikringskontor på det sted, hvor arbejdet udføres.
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3. Ved anvendelse af artikel 14b, stk. 1 og 2, i tilfælde af, at en person er udsta

tioneret i Sverige i en periode på mere end 12 måneder:
Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Gøteborgs Alminde
lige Forsikringskasse, Søfartskontoret).

4. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 2 og 3, og artikel 14a, stk. 2
og 3 :

Socialforsikringskontoret på bopælsstedet.

5. Ved anvendelse af forordningens artikel 14a, stk. 4, og gennemførelses
forordningens artikel 11 , stk. 1 , litra b), artikel 11a, stk. 1 , litra b), og
artikel 12a, stk. 5 og 6 og stk. 7, litra a):

Socialforsikringskontoret på det sted, hvor arbejdet udføres.
6. Ved anvendelse af forordningens artikel 17 :

a) Socialforsikringskontoret på det sted, hvor arbejdet udføres eller vil blive
udført, og
b) Riksforsåkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring) for
så vidt angår kategorier af arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdri
vende .

7. Ved anvendelse af artikel 102, stk. 2 :

a) Riksförsäkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring).

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen) i forbindelse med
arbejdsløshedsydelser.«.
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

k) Bilag 11 ændres således :

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
» M. FINLAND

Ingen.
N. SVERIGE '

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

3. Afgørelser truffet af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommissionen for
Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring :

a) Afgørelse nr. 117 af 7. juli 1982 (EFT nr. C 238 af 7.9.1983, s. 3).
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Afgørelsens punkt 2.2 affattes således :
»2.2. Ved »udpeget organ« forstås i denne afgørelse :

Belgien:

Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor
pensioenen (RVP) (Pensionsdirektoratet), Bruxelles.

Danmark:

Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København.

Tyskland:

Verband Deutscher Rentenversicherungstrager —
Datenstelle (Forbundet for tyske rente-forsikringsinsti
tutioner — edb-central), "Wiirzburg.

Spanien:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Socialforsik 
ringsinstituttet), Madrid.

Frankrig:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse — Centre infor
matique national — travailleurs migrants SCOM

(Centralkassen for alderdomsforsikring — edb-central
— vandrende arbejdstagere SCOM), Tours.
Grækenland:

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Socialforsik
ringsinstituttet), Athen.

Irland:

Department of Social Welfare (Ministeriet for social
forsorg), Dublin.

Italien:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(Statsanstalten for social forsorg), Rom.

Luxembourg:

Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des
cotisations, commun aux institutions de securité sociale

(Datacentralen for registrering og opkrævning af
bidrag for de sociale sikringsinstitutioner), Luxem
bourg.
Nederlandene:

Sociale

Verzekeringsbank

(Socialforsikringsbanken),

Amsterdam.

Østrig:

Hauptverband der 5sterreichischen Sozialversiche
rungstrager (Hovedsammenslutningen af Østrigske
Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

Portugal:

Centro Nacional de Pensões (Det Nationale Pensions
center), Lisboa.

Finland:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Cen
trale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

Sverige:

Riksförsäkringsverket (Den Nationale Styrelse for
Social Forsikring), Stockholm.

Det Forenede Kongerige: Department of Social Security, Records Branch (Mini
steriet for sundhed og social sikring — datacentral),
Newcastle-upon-Tyne.«.
b) Afgørelse nr. 118 af 20. april 1983 (EFT nr. C 306 af 12.11.1983, s. 2).

Afgørelsens punkt 2.4 affattes således :
»2.4. Ved »udpeget organ« forstås i denne afgørelse :
Belgien:

Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor
pensioenen (RVP) (Pensionsdirektoratet), Bruxelles.

Danmark :

Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1 . 1 . 95

Tyskland:
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Verband Deutscher Rentenversicherungstrager —
Datenstelle (Forbundet for tyske rente-forsikringsinsti
tutioner — edb-central), Wurzburg.

Spanien :

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Socialforsik
ringsinstituttet), Madrid.

Frankrig:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse — Centre infor
matique national — travailleurs migrants SCOM
(Centralkassen for alderdomsforsikring — edb-central
— vandrende arbejdstagere SCOM), Tours.

Grækenland:

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (Socialforsik 
ringsinstituttet), Athen.

Irland:

Department of Social Welfare (Ministeriet for social
forsorg), Dublin.

Italien :

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(Statsanstalten for social forsorg), Rom.

Luxembourg:

Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des
cotisations, commun aux institutions de sécurité sociale

(Datacentralen for registrering og opkrævning af
bidrag for de sociale sikringsinstitutioner), Luxem
bourg.
Nederlandene:

Sociale

Verzekeringsbank

(Socialforsikringsbanken),

Amsterdam .

Østrig:

Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske
Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

Portugal:

Centro Nacional de Pensões (Det Nationale Pensions
center), Lisboa.

Finland:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Cen
trale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

Sverige:

Riksförsäkringsverket (Den Nationale Styrelse for
Social Forsikring), Stockholm.

Det Forenede Kongerige:

Department of Social Security, Records Branch (Mini
steriet for sundhed og social sikring — datacentral),
Newcastle-upon-Tyne.« .

c) Afgørelse nr. 135 af 1 . juli 1987 (EFT nr. C 281 af 4.11.1988, s. 7).

Afgørelsens punkt 2.2 affattes således :
»den sandsynlige eller faktiske udgift ved ydelsen overstiger følgende fikserede beløb :
a) BEF 20 000 for bopælsstedets institution i Belgien
b) DKK 3 600 for bopælsstedets institution i Danmark
c) DEM 1 000 for bopælsstedets institution i Tyskland

d) GRD 50 000 for bopælsstedets institution i Grækenland
e) PTE 50 000 for bopælsstedets institution i Spanien
f) FRF 2 900 for bopælsstedets institution i Frankrig
g) IEP 300 for bopælsstedets institution i Irland

De Europæiske Fællesskabers Ildende

Nr. L 1 /66

h) ITL 590 000 for bopælsstedets institution i Italien
i) LUF 20 000 for bopælsstedets institution i Luxembourg
j) NLG 1 100 for bopælsstedets institution i Nederlandene

k) ATS 7 000 for bopælsstedets institution i Østrig
1) ESP 60 000 for bopælsstedets institution i Portugal
m)FIM 3 000 for bopælsstedets institution i Finland

n) SEK 3 600 for bopælsstedets institution i Sverige
o) GBP 350 for bopælsstedets institution i Det Forenede Kongerige«.

d) Afgørelse nr. 136 af 1 . juli 1987 (EFT nr. C 64 af 9.3.1988, s. 7).
Bilaget til afgørelsen ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» K. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
» M. FINLAND

Ingen.
N. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

e) Afgørelse nr. 150 af 26. juni 1992 (EFT nr. C 229 af 25.8.1993, s. 5).
Bilaget til afgørelsen ændres således :
i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende :
» K. ØSTRIG

1 . Hvis der kun er tale om familieydelser: Det kpmpetente Finanzamt (Økono
mikontor).

2. I alle andre tilfælde : Den kompetente pensionsforsikringsinstitution.«.
ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »L. PORTUGAL« og følgende indsættes :
» M. FINLAND

1 . Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki
og

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssiknngsin
stitut), Helsinki.
N. SVERIGE

For ydelsesberettigede med bopæl i Sverige :
Bopælsstedets socialsikringskontor.
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For ydelsesberettigede uden bopæl i Sverige :

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholms
Almindelige Forsikringskasse, udlandsafdelingen).«.
iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »O. DET FORENEDE
KONGERIGE«.

B. ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED
368 L 0360: Rådets direktiv 68/360/EØF af 15 . oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner

for rejse og ophold inden for Fællesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familie
medlemmer (EFT nr. L 257 af 19.10.1968, s. 13).

I bilaget affattes fodnote 1 ) således :
»Alt efter udstedelsesland : belgisk(e), britisk(e), dansk(e), græsk(e), irsk(e), finsk(e),
fransk(e), italiensk(e), luxembourgsk(e), nederlandsk(e), portugisisk(e), spansk(e),
svensk(e), tysk(e), østrigsk(e).«
CT W^^T?CT*FT
¥ IN/""*
X 1JLL1JN
G

382 D 0043: Kommissionens afgørelse 82/43/EØF af 9. december 1981 om oprettelse af et
rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder (EFT nr. L 20 af 28.1.1982, s. 35),
som ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
a) Artikel 3, stk. 1 , affattes således :

»Udvalget har to medlemmer pr. medlemsstat.«

b) Artikel 6, stk. 1 , andet og tredje punktum, affattes således :
»Valget sker med to tredjedeles stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Dog
kræves der mindst halvdelen af medlemmernes stemmer for den pågældende.«
c) Artikel 11 , andet punktum, affattes således :

»Dog skal mindst halvdelen af medlemmerne stemme for.«

D. ARBEJDSMARKEDSFORSKRIFTER
380 L 0987: Rådets direktiv 80/987/EØF af 20 . okto

ber 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af
arbejdsgiverens insolvens (EFT nr. L 283 af 28.10.1980,

2. Selskabsdeltagere, som kan udøve en domine
rende indflydelse i selskabet, selv om denne
indflydelse er baseret på finansiel deltagelse.«

s. 23), som ændret ved :
— 387 L 0164: Rådets direktiv 87/ 164/EØF (EFT nr.
L 66 af 11.3.1987, s. 11 ).

I bilaget, afsnit 1 »Arbejdstagere, hvis arbejdsaftale eller
ansættelsesforhold er af en særlig karakter«, tilføjes
følgende :
»F. ØSTRIG

1 . Medlemmer af et selskabs ledende organer, som
repræsenterer selskabet i henhold til dettes
vedtægter.

» G. SVERIGE

En ansat eller en ansats efterlevende, som selv eller

sammen med sine nære slægtninge besad en
væsendig del af arbejdsgiverens bedrift eller forret
ning, og som havde en væsentlig indflydelse på
driften. Dette gælder også i tilfælde, hvor arbejdsgi
veren er en juridisk person uden egen bedrift eller
forretning.«

Nr. L 1 /68
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E. SUNDHED OG SIKKERHED

1 . 380 L 1107: Rådets direktiv 80/ 1107/EØF af 27.

november 1980 om beskyttelse af arbejdstagere mod
farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og
biologiske agenser under arbejdet (EFT nr. L 327 af

5. Beslutning af 9. juli 1957 vedtaget af repræsentanterne
for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Det
Særlige Ministerråd (EFT nr. 28 af 31.8.1957,
s. 487/57), som ændret ved :

3.12.1980, s. 8 ), som ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23 ),
— 388 L 0642 : Rådets direktiv 88/642/EØF (EFT
nr. L 356 af 24.12.1988, s. 74).
I artikel 10, stk. 2, ændres »54« til 64.
2. 382 L 0130: Rådets direktiv 82/ 130/EØF af 15.

februar 1982 om indbyrdes tilnærmelse af medlems
staternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til
anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegas
holdige miner (EFT nr. L 59 af 2.3.1982, s. 10), som
ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

— Beslutning af 11 . marts 1965 vedtaget af repræ
sentanterne for medlemsstaternes regeringer,
forsamlet i Det Særlige Ministerråd (EFT nr. 46 af
22.3.1965, s. 698 /65)

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17).

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
Bilaget ændres således :

a) I artikel 3, stk. 1 , ændres »otteogfyrre« til »tres«.
— 388 L 0035 : Kommissionens direktiv 88 / 35/EØF

af 2. december 1987 (EFT nr. L 20 af 26.1.1988,
s. 28)
— 391 L 0269: Rådet direktiv 91 /269/EØF af 30 .

b) I artikel 9, stk. 2, ændres »seks« til »otte«.
c) I artikel 13, stk. 3, ændres »ni« til »alle«.

april 1991 (EFT nr. L 134 af 29.5.1991 , s. 51 ).
I artikel 7, stk. 2, ændres » 54« til 64.

3. 388 D 0383 : Kommissionens beslutning 88/383/EØF
af 24. februar 1988 om forbedring af informationsni
veauet vedrørende sikkerhed, hygiejne og sundhed på
arbejdspladsen (EFT nr. L 183 af 14.7.1988, s. 34):
I artikel 3 ændres »24 faste medlemmer,« til »to faste
medlemmer pr. medlemsstat,«.

d) I artikel 18, stk. 1 , ændres »toogtredive« til
»fyrre«.

e) I artikel 18, stk. 2, ændres »femogtyve« til »enog
tredive«.

6. 374 D 0325 : Rådets afgørelse 74/325/EØF af 27.
juni 1974 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for
sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse på
arbejdspladsen (EFT nr. L 185 af 9.7.1994, s. 15), som
ændret ved :

4. 378 D 0618: Kommissionens afgørelse 78/618/EØF
af 28. juni 1978 om nedsættelse af et rådgivende
videnskabeligt udvalg til undersøgelse af kemiske
forbindelsers toksicitet og økotoksicitet (EFT nr.
L 198 af 22.7.1978 , s. 17), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

— 388 D 0241 : Kommissionen afgørelse 88/241 /
EØF af 18 . marts 1988 (EFT nr. L 105 af

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget

26.4.1988, s. 29).

I artikel 3 ændres »24« til »30« og » 12« ændres begge
gange til » 15«.

Republiks

tiltrædelse

(EFT nr.

L

291

af

19.11.1979, s. 17)

Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
I artikel 4, stk. 1 , ændres »72« til »90«.
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Nr. L 1 /69

F. HANDICAPPEDE

393 D 0136: Rådets afgørelse 93/ 136/EØF af 25. februar 1993 om fastlæggelse af Fællesska
bets tredje handlingsprogram til fordel for handicappede (HELIOS II 1993-1996) (EFT
nr. L 56 af 9.3.1993, s. 30).
a) I artikel 9, stk. 1 , litra a), ændres »24« til »27«.
b) I artikel 10, stk. 1 , litra b), ændres » 12« til » 15«.

G. ANDRE OMRÅDER

375 R 1365: Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af
26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til
forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT nr. L 139 af
30.5.1975, s. 1 ), som ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og
Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23).

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

a) I artikel 6, stk. 1 , ændres »39« til »48« og i litra a), b)

og c) i samme stykke ændres »tolv« til »femten«.

Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979,
b) I artikel 10, stk. 1 , ændres » 12« til » 15«.

s. 17)

V. LANDBRUG

A. GENERELLE BESTEMMELSER

I. Informationsnet for landøkonomisk bogføring

— 1 800 for Portugal; dette antal forhøjes gradvist i
løbet af de følgende fem år for at nå et endeligt
antal på 3 000.
Fra den 1 . marts 1995 er antallet af regnskabsførende
bedrifter på :

365 R 0079: Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15.
juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for land
økonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold
og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæ
iske Økonomiske Fællesskab (EFT nr. L 109 af
23.6.1965, s. 1859/65), senest ændret ved :

— 1 100 for Finland ;

— 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90
af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,

— 600 for Sverige; dette antal forøges gradvist over
de kommende tre år op til 1 000.«

— 2 000 for Østrig;

s. 23).

I artikel 5, stk. 1 , tilføjes følgende punktum :
Artikel 4, stk. 3, affattes således :

»Finland, Sverige og Østrig nedsætter nævnte udvalg
senest seks måneder efter deres tiltrædelse.«

»3. Antallet af regnskabsførende bedrifter er på
højst 80 000 for Fællesskabet.
II. Statistikker

Fra den 1 . marts 1986 er antallet af regnskabsførende
bedrifter på:
— 12 000 for Spanien; dette antal forhøjes gradvist i
løbet af de følgende fem år for at nå et endeligt
antal på 15 000 :

1 . 372 L 0280: Rådets direktiv 72/280/EØF af 31 . juli
1972 om de statistiske undersøgelser, der skal fore
tages af medlemsstaterne med hensyn til mælk og
mejeriprodukter (EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2),
senest ændret ved :
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Følgende artikel indsættes :
»Artikel lc

Artikel 4, stk. 2, nr. 3, affattes således :

»a) mængde og fedtindhold af den indsamlede mælk
og fløde. Oplysningerne fremsendes særskilt for
hver af nedenstående områdeinddelinger og refe
rerer sig til de i disse områder liggende foreta
gender :
Belgien

Provinces/Provincies

Danmark

—

Tyskland

Regierungsbezirke

Grækenland

Ét område

Spanien
Frankrig

Comunidades auténomas
Régions de programme

Irland

—

Italien
Luxembourg

Regioni
—

Republikken Østrig gennemfører den første basisun
dersøgelse i 1999. Denne undersøgelse vedrører situa
tionen efter de rydninger og beplantninger, der fore
tages i produktionsåret 1998/ 1999.«
I artikel 5, stk. 4, første afsnit, indsættes ordene »og
Republikken Østrig« efter ordene »Den Hellenske
Republik«.
I artikel 6, stk. 1 , tilføjes følgende i slutningen : »fra
produktionsåret 1999/2000 for så vidt angår Østrig.«
Artikel 6, stk. 6, første led, affattes således :

»— første gang inden den 1 . oktober 1981 for Tysk
lands, Frankrigs og Luxembourgs vedkommende,
inden den 1 . oktober 1984 for Italiens og

Nederlandene

Provindes

Østrig
Portugal

—
Regioes

Finland

—

tober 1991 for Spaniens og Portugals vedkom
mende og inden den 1 . oktober 1996 for Østrigs

Sverige

—

vedkommende ;«

Grækenlands vedkommende, inden den 1 . ok

Det Forenede

Kongerige

Standard regions

For så vidt angår Grækenland kan det dog efter
fremgangsmåden i artikel 7 bestemmes, at oplys
ningerne skal meddeles særskilt for nærmere
bestemte områdeinddelinger.«

4. 382 L 0606: Rådets direktiv 82/606/EØF af 28. juli
1982 om medlemsstaternes gennemførelse af undersø
gelser af faste arbejdstageres og sæsonarbejderes
indtjening inden for landbruget (EFT nr. L 247 af
23.8.1982, s. 22), senest ændret ved :
— 391 L 0534 : Rådets direktiv 91 /534/EØF af 14.

2. 376 L 0625 : Rådets direktiv 76/625/EØF af 20. juli

1976 om statistiske undersøgelser, der skal foretages
af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapa
citeten for plantager med visse arter af frugttræer
(EFT nr. L 218 af 11.8.1976 s. 10.), senest ændret
ved :

— 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af
27.4.1991 , s. 11 ).

oktober 1991 (EFT nr. L 288 af 18.10.1991 , s. 36).

I artikel 1 , stk. 1 , tilføjes følgende afsnit:
»Den i første afsnit nævnte undersøgelse foretages
inden :

— 31 . december 1996 af Finland og Sverige

I artikel 1 , stk. 1 , tilføjes følgende afsnit :

— 31 . december 1997 af Østrig.«

»Finland, Sverige og Østrig gennemfører ovennævnte
undersøgelser for første gang inden den 31 . december

I bilag I affattes punkt 1 således :

1997«.

3 . 379 R 0357: Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af
5. februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrø
rende vinarealerne (EFT nr. L 54 af 5.3.1979, s. 124),
senest ændret ved :

» 1 . I Belgien, Danmark, Tyskland (med undtagelse af
delstaterne Berlin, Bremen, Hamburg og Saar
land), Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxem
bourg, Nederlandene, Østrig, Finland, Sverige og
Det Forenede Kongerige : fast« arbejdere med
heltidsbeskæftigelse.«

— 393 R 3205: Rådets forordning (EF) nr. 3205/93
af 16. november 1993 (EFT nr. L 289 af
24.11.1993, s. 4).

5. 390 R 0837: Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af
26 . marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal
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tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende kornpro
duktion (EFT nr. L 88 af 3.4.1990, s. 1 ), ændret ved :

— 390 R 3570: Rådets forordning (EØF) nr.
3570/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 8 ).

Nr. L 1 /71

6. 393 R 0959: Rådets forordning (EØF) nr. 959/93 af
5. april 1993 om statistiske oplysninger, der skal tilve
jebringes af medlemsstaterne vedrørende andre
afgrøder end korn (EFT nr. L 98 af 24.4.1993, s. 1 ).
a) Bilag VI affattes således :

Bilag III affattes således :

» BILAG VI

» BILAG III

REGIONALE NIVEAUER OMHANDLET I
ARTIKEL 6

REGIONALE NIVEAUER OMHANDLET I
ARTIKEL 6

Medlemsstater

Medlemsstater

Regional opdeling

Regional opdeling

Belgique — België Provinces/Provincies — Région
walonne/Vlaams gewest

Belgique — Belgig

Provinces/Provincies

Danmark

—

Deutschland

Bundeslander

EÅM5a
Espana
France

Ympede^ itepupepeuuofc avdjito^ng (l)
Comunidades auténomas
Régions de programme

Ireland

—

Italia
Luxembourg

Regioni (2)
—

Nederland

Danmark

—

Deutschland

Bundeslander

EλλdSa

Espana
France

Ymperne jiepupepeiaiafis
avAjttv^Ti? (')
Comunidades auténomas
Régions de programme

Ireland

—

Provindes

Italia
Luxembourg

Regioni
—

Osterreich

—

Nederland

Provincies

Portugal

NUTS II C)

Osterreich

—

Suomi

—

Portugal

NUTS II (»)

Sverige

Bidragsområde norr
Bidragsområde soder

Suomi

—

Sverige
United Kingdom

—
Standard regions

Övriga landet
United Kingdom
NUTS

Standard regions

NUTS = Nomenklaturen over Statistiske Territoriale Enheder.

Nomenklaturen over Statistiske Territoriale Enheder.

C) Regionale oplysninger skal fremsendes senest tre år efter denne
forordnings ikrafttræden.
(') Over en periode på to år efter denne forordnings ikrafttræden,
kan de italienske regioner grupperes efter NUTS I-opdeling.
«

(') Regionale oplysninger skal fremsendes senest tre år efter
denne forordnings ikrafttræden.
«

b) Bilag VIII affattes således :
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» BILAG VIII

AREALER AF MARGINAL BETYDNING OG AREALER, SOM SKAL MEDTAGES I DEN
NORMALE STATISTISKE UNDERSØGELSE

Cronos-kode

Primært areal eller registeret areal

1300
1320
1311
1335
1331
1343
1341
1342
1349

B. Bælgsæd til modning

1350
1360
1370
1381
1382

C. Rodfrugter

1400
1420
1430
1470
1460 + 1520

D. Industriplanter
Raps og rybs

1490)

E

F

IRL

I

L

NL

P

UK

A

SF

S

Hestebønner (inkl. 1338)
Spisebønner
Lupiner

—
m
—
—

mmmm»mmm
• m m m •
• — —
• m m •
• m — —
m — — mmm — —

Andre bælgsæd til modning

— —

—

•

7

Andre rodfrugter

1530
1550
1560
1570 + 1571

GR

1
2
3
4
5
6

Kartofler
Sukkerroer
Foderroer

1480 (ekskl.

DK D

— •
mmmmmm
m — •
•
•
•
m — m • m m
— — mmmm

Foderærter
Andre ærter

1490 + 1540

B

Solsikkefrø

Sojabønner

Spindhør eller oliehør
Spindbomuld eller oliebomuld
Andre olieholdige frø
(f. eks. valmuefrø, sennepsfrø, sesamfrø)
Hamp
Tobak
Humle

Andre industriplanter

m

•

m

m

— —

mmmm

—

•
•
•

••••••••••••••
8
••••••••••••••
9
••••••• m«m«*««10

•
m

•
m

•
m

—
m

m
m

•
•

•
•

•
•

mmmmmmmll
mmm«mmml2

•
•••••••••••••• 13
•
•• — m«m«*«m»««*14
— — •
•
•
• — • — — • — • m — 15
— — m • m • — • — — m — • — — 16
• mm — — • mm — mm • mmm 17
— — — •
• m — m — — m — — — — 18

m
—
m
m
m

m m m m m — m • m m • m
— — — — m — m • — — • —
— m • • • — • — — m — m
— • — mmmm • — mmm
— mmmm — mmmm • m

m m 19
— — 20
— — 21
— — 22
— m 23

2600
2610
2625
2680
2612
2671
2672
2673

E. Foderafgrøder i alt (fra agerjord)
Grøntfoder fra agerjord

•

••••••••••••••

25

Fodermajs
Midlertidige græs- og engarealer

•
•

•• m •• m ••••••- m
••••••••••••••

26
27

Andet grøntfoder

•

••••••••

1600 + 2260

F. Grøntsager

•

•••••

3001

G. Blomster og prydplanter

mm

«

•

m#m«m*m«mmm30

3310

H. Frøkulturer

m

•

•

•

m»m»m»mmmm»31

2696

I. Brakjord

•

•••••••^[••••••

m««®m*28

m

• — Skal medtages i den normale statistiske undersøgelse i henhold til artikel 3, stk. 1 .
m — Arealer af marginal betydning (dvs. arealer på under 5 000 ha og på under 1 % af det dyrkede areal i den pågældende medlemsstat).
— — Afgrøden dyrkes ikke.
Bogstaverne B, C, D, E, F, G, H og / benviser til overskrifterne i bilag II.

29

32
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III. Kvalitetspolitik

1 . 392 R 2081 .' Rådets forordning (EØF) nr. 2081 /92 af
14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser
og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og
levnedsmidler (EFT nr. L 208 af 24.7.1992, s. 1 ).

Nr. L 1 /73

2. 387 R 0777: Rådets forordning (EØF) nr. 777/87 af
16. marts 1987 om ændring af interventionsopkøbs
ordningen for smør og skummetmælkspulver (EFT nr.
L 78 af 20.3.1987, s. 10), senest ændret ved :

— 391 R 1634: Rådets forordning (EØF) nr.
1634/91 af 13. juni 1991 (EFT nr. L 150 af
15.6.1991 , s. 26).

I artikel 2, stk. 7, artikel 10, stk. 1 , og artikel 17,
stk. 1, tilføjes følgende punktum :

I artikel 1 , stk. 2, ændres » 106 000 tons« til » 109 000
tons«.

»For Finland, Sverige og Østrig regnes denne frist fra
deres tiltrædelse.«

2. 392 R 2082 : Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af
14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugs
produkter og levnedsmidler (EFT nr. L 208 af
24.7.1994, s. 9).

I artikel 7, stk. 4, tilføjes følgende punktum :
»Finland, Sverige og Østrig offentliggør disse oplys
ninger senest seks måneder efter deres tiltrædelse.«

3. 387 R 1898: Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 af
2. juli 1987 om beskyttelse af benævnelserne for mælk
og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning (EFT
nr. L 182 af 3.7.1987, s. 36), ændret ved :

— 388 R 0222 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
222/88 af 22. december 1987 (EFT nr. L 28 af
1.2.1988, s. 1 ).

I bilaget tilføjes følgende benævnelser:
»— viili/fil

I artikel 14, stk. 1 , tilføjes følgende punktum :
— smetana

»For Finland, Sverige og Østrig regnes denne frist fra
deres tiltrædelse.«

B. FÆLLES MARKEDSORDNINGER

I. Mælk og mejeriprodukter

1 . 368 R 0985: Rådets forordning (EØF) nr. 985/68 af
15. juli 1968 om fastsættelse af almindelige regler for
interventionsforanstaltninger på markedet for smør og
fløde (EFT nr. L 169 af 18.7.1968, s. 1 ), senest ændret

— fil«.

4. 392 R 1601 : Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /92 af
15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer
(EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13), som senest ændret
ved :

— 393 R 1974: Kommissionens forordning (EØF) nr.
1974/93 af 22. juli 1993 (EFT nr. L 180 af
23.7.1993, s. 26).

ved :

I artikel 2 tilføjes følgende stykke :

— 391 R 2045 : Rådets forordning (EØF) nr.
2045/91 af 26. juni 1991 (EFT nr. L 187 af
13.7.1991 , s. 1 ).

I artikel 1 , stk. 3, litra b), tilføjes følgende led :
»— er klassificeret som »Teebutter«, for så vidt angår
østrigsk kvalitetssmør,
— er klassificeret som »meijerivoi/mejerismor«, for
så vidt angår finsk smør,

»Bilaget kan ændres efter fremgangsmåden i artikel
30 i forordning (EØF) nr. 804/68 med henblik på
eventuelt at tilføje visse mejeriprodukter med oprin
delse i Sverige, som opfylder øgruppens behov og som
traditionelt sendes til disse øer.«

5. 392 R 3950: Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af
28 . december 1992 om en tillægsafgift på mælk og
mejeriprodukter (EFT nr. L 405 af 31.12.1992, s. 1 ),
senest ændret ved :

— 394 R 0647: Rådets forordning (EØF) nr. 647/94
— er klassificeret som »svenskt smor«, for så vidt

angår svensk smør.«

af 23 . marts 1994 (EFT nr. L 80 af 24.3.1994,
s. 16).
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I artikel 4, stk. 1 , tilføjes følgende afsnit :

I artikel 3, stk. 2,

»Datoen den 31 . marts 1993 i første afsnit erstattes

dog for Finland og Østrig med den 31 . marts 1995 og
for Sverige med den 31 . marts 1996«.

affattes skemaet i første afsnit således :
»

(ton)

Medlemsstat

Leverancer

Belgien

3 066 337

244 094

Danmark

4 454 459

889

27 764 778

100 038

Tyskland f)
Grækenland

Spanien
Frankrig
Irland
Italien

Luxembourg

625 985

4 528

5 200 000
23 637 283

366 950
598 515

5 233 805
9 212 190

11 959
717 870

268 098

951

10 983 195

91 497

Østrig
Portugal

2 205 000
1 804 881

367 000
67 580

Finland

2 342 000

10 000

Sverige

3 300 000

3 000

14 247 283

342 764

Nederlandene

I artikel 11 tilføjes følgende stykke :

Direkte salg

»For Finlands, Sveriges og Østrigs vedkommende er
de repræsentative kendetegn ved mælk dog dem, der
gælder for kalenderåret 1992, og det gennemsnitlige
repræsentative nationale fedtindhold for leveret mælk
fastsættes til 4,03 % for Østrig, 4,34 % for Finland
og 4,33 % for Sverige.«
II. Oksekød

l . 368 R 0805: Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af
27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød (EFT nr. L 148 af 27.6.1968, s. 24), senest
ændret ved :

Det Forenede

Kongerige

(') Heraf 6 244 566 tons til leverancer til opkøberne i de nye
tyske delstater og 8 801 tons til direkte salg i de nye tyske

— 393 R 3611 : Rådets forordning (EF) nr. 3611 /93
af 22.12.1993 (EFT nr. L 328 af 29.12.1993, s. 7).

delstater.

«

— tilføjes følgende afsnit :

»For Østrig kan, for at kompensere østrigske
SLOM-producenter, den samlede mængde af leve
rancer forhøjes til maksimalt 180 000 tons, som
skal fordeles i henhold til fællesskabslovgivningen.
Denne reserve kan ikke overdrages og må kun
anvendes i forhold til producenter, hvis ret til at
genoptage produktionen vil blive påvirket af

I artikel 4b, indsættes følgende stykke :

»3a. Uanset stk. 3, andet afsnit, litra b), fastsættes
det samlede antal dyr under alle de regionale lofter,
der skal oprettes for henholdsvis Finland, Sverige og
Østrig, til :

— 423 400 for Østrig
— 250 000 for Finland

— 250 000 for Sverige.

tiltrædelsen .

For Finland kan, for at kompensere finske SLOM
producenter, den samlede mængde af leverancer
forhøjes til maksimalt 200 000 tons, som skal

fordeles i henhold til fællesskabslovgivningen.
Denne reserve kan ikke overdrages og må kun
anvendes i forhold til producenter, hvis ret til at
genoptage produktionen vil blive påvirket af
tiltrædelsen .

Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i
artikel 27 gennemførelsesbestemmelserne til dette
stykke og særlig de nødvendige tilpasnings- og over
gangsforanstaltninger.«
I artikel 4d, indsættes følgende stykke :
» la. Uanset stk. 2, 3 og 4 tildeles de individuelle
lofter til producenterne i Finland, Sverige og Østrig
på grundlag af det samlede antal præmierettigheder,
der er forbeholdt hver af disse medlemsstater. Dette

samlede antal rettigheder fastsættes til :

Forhøjelsen af de samlede mængder og betingel
serne for tildelingen af de individuelle reference
mængder, der er omhandlet i de tre foregående
afsnit, besluttes efter fremgangsmåden i artikel
11 .«

— 325 000 for Østrig
—

55 000 for Finland

— 155 000 for Sverige.
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Disse tal omfatter både de oprindeligt tildelte præmie
rettigheder og enhver reserve oprettet af de nævnte
medlemsstater.
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— 392 R 3337: Rådets forordning (EØF) nr.
3337/92 af 16. november 1992 (EFT nr. L 336 af
20.11.1992, s. 2).

Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i
artikel 27 de nærmere gennemførelsesbestemmelser til
dette stykke og særlig de nødvendige tilpasnings- og
overgangsforanstaltninger.«
2. 390 R 1186: Rådets forordning (EØF) nr. 1186/90 af
7. maj 1990 om udvidet anvendelse af Fællesskabets
handelsklasseskema for slagtekroppe for voksent kvæg
(EFT nr. L 199 af 11.5.1990, s. 32)

Til listen i bilaget føjes følgende område :
»Österreich«.

IV. Frø

371 R 2358: Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 af
26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for frø
(EFT nr. L 246 af 5.11.1971 , s. 1 ), senest ændret ved :

I artikel 1 , stk. 1 , tilføjes følgende afsnit :
»De i foregående afsnit omhandlede foranstaltninger
skal i Finland være gennemført den 1 . januar 1996.«.

— 393 R 3375: Kommissionens forordning (EF) nr.
3375/93 af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af
10.12.1993, s. 9).

I artikel 8 tilføjes følgende stykker :
III. Humle

1 . 371 R 1696: Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71 af
26. juli 1971 om den fælles markedsordning for humle
(EFT nr. L 175 af 4.8.1971 , s. 1 ), senest ændret ved :
— 392 R 3124: Rådets forordning (EØF) nr.
3124/92 af 26. oktober 1992 (EFT nr. L 313 af

»Efter tilladelse fra Kommissionen kan Finland dog
yde støtte til henholdsvis :

— visse mængder af frø
— visse mængder af sædekorn,

der udelukkende er produceret i dette land som følge
af dets særlige klimatiske betingelser.

30.10.1992, s. 1 ).

I artikel 17, stk. 6, tilføjes følgende punktum :
»For Østrig er tidsrummet fem år fra Østrigs tiltræ
delse .«

2. 377 R 1784: %Ådets forordning (EØF) nr. 1784/77 af
19. juli 1977 om certificering af humle (EFT nr. L 200

Senest tre år efter tiltrædelsen forelægger Kommis
sionen på grundlag af rettidigt fremsendte oplys
ninger fra ovennævnte medlemsstat en rapport til
Rådet om resultaterne af den pågældende støtte og
vedlægger i givet fald de nødvendige forslag. Rådet
træffer afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 3,
stk. 4 .«

V. Æg og fjerkræ

af 8.8.1977, s. 1 ), senest ændret ved :

— 393 R 1987: Rådets forordning (EØF) nr.
1987/93 af 19. juli 1993 (EFT nr. L 182 af
24.7.1993, s. 1 ).

I artikel 9 tilføjes følgende punktum :

375 R 2782 : Rådets forordning (EØF) nr. 2782/75 af
29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg
og kyllinger af fjerkræ (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s.
100), senest ændret ved :

— 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr.
1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af
27.4.1991 , s. 11 ).

»Østrig meddeler disse oplysninger senest tre måneder
efter Østrigs tiltrædelse.«
3. 382 R 1981:Rkdets forordning (EØF) nr. 1981 /82 af
19. juli 1982 om opstilling af en liste over områder i
Fællesskabet, hvor producentstøtten kun ydes til aner
kendte sammenslutninger af humleproducenter (EFT
nr. L 215 af 23.7.1982, s. 3 ), senest ændret ved :

a) Artikel 5, stk. 2, affattes således :

»2. Rugeæggene skal transporteres i fuldstændig
rene pakninger, der kun indeholder rugeæg af samme
fjerkræart, -kategori og -type fra én virksomhed, og
som mindst er forsynet med følgende påtegning :
»oeufs å couver«, »broedeieren«, »rugeæg«, »Brut
eier«, »auyd itpo$ £KK6Xa\j/iv« 3 »huevos para incubar«,
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»eggs for hatching«, »uova da cova«, »ovos para incu
bação«, »munia haudottavaksi« eller »klàckãgg«.«
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2. 381 R 1785: Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 af
30. juni 1982 om den fælles markedsordning for
sukker (EFT nr. L 177 af 1.7.1981 , s. 4), senest

b) Artikel 6 affattes således :

ændret ved :

— 394 R 0133 : Rådets forordning (EØF) nr. 133/94
af 24. januar 1994 (EFT nr. L 22 af 27.1.1994,

»Artikel 6

Rugeæg fra tredjelande må kun indføres, hvis de med
bogstaver af mindst 3 mm's højde angiver navnet på
oprindelseslandet og er påtrykt betegnelsen »å
couver«, »broedei«, »rugeæg«, »Brutei«, »npos EKK6
Xa\|/iv«, »para incubar«, »hatching«, »cova«, »para
incubasåo«, »haudottavaksi«, »for klackning«.
Pakningerne hertil må udelukkende indeholde
rugeæg af samme fjerkræart, -kategori og -type fra ét
oprindelsesland og fra én afsender samt i det mindste
være forsynet med følgende oplysninger:
a) de angivelser, der står på æggene;
b) den fjerkræart, hvorfra æggene stammer;
c) afsenderens navn eller firma og adresse.«
VI. Sukker

1 . 368 R 0206: Rådets forordning (EØF) nr. 206/68 af
20. februar 1968 om fastsættelse af rammebestem

melser for kontrakter og brancheaftaler vedrørende
køb af roesukker (EFT nr. L 47 af 23.2.1968, s. 1 ),

s. 7).

a) I artikel 16a tilføjes følgende stykke :
»2a.

Finland kan i det første år efter tiltrædelsen

indføre råsukker fra tredjelande til nedsat afgift
inden for en maksimal mængde på 40 000 t.
Bestemmelsen i foregående afsnit vil blive taget op
til fornyet overvejelse i forbindelse med den revi
sion af nærværende forordning, som skal finde
sted inden udgangen af produktionsåret 1994/
1995 .«

b) Artikel 16a, stk. 7, første afsnit, affattes således :

»7. Ansøgningen om det i artikel 6 omhandlede
certifikat indgives til den kompetente myndighed i
Portugal eller i Finland og vedlægges en erklæring
fra sukkerfabrikanten, hvori han forpligter sig til at
raffinere deri pågældende mængde råsukker i
Portugal eller i Finland inden for seks måneder
efter indførslen.«

senest ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikkens Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
a) Artikel 5, stk. 4, affattes således :
»4 .

Såfremt sukkerroerne leveres franko sukker

fabrik i Danmark, Spanien, Finland, Grækenland,
Irland, Portugal og Det Forenede Kongerige, skal
kontrakten dog indebære fabrikantens deltagelse i
transportomkostningerne og fastsætte procenten

c) I artikel 16A, stk. 10, affattes den indledende
sætning således :

»Portugal og Finland meddeler Kommissionen :«
d) Artikel 24, stk. 1, første afsnit, affattes således :

» 1 . Medlemsstaterne tildeler på de i dette afsnit
fastsatte betingelser en A-kvote og en B-kvote til
hver virksomhed, som er etableret på deres
område, som fremstiller sukker eller isoglucose, og
som :

eller beløbene herfor.«

b) I artikel 8a tilføjes følgende afsnit :
»For Østrig, Finland og Sverige ændres angivelsen :

— enten i produktionsåret 1993/ 1994 har fået
tildelt en A-kvote eller en B-kvote,

— eller for Østrigs, Finlands eller Sveriges
vedkommende i kalenderåret 1994 har frem

— »produktionsåret 1967/ 1968«, anført i arti
kel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2,

og artikel 10, stk. 2, til »produktionsåret
1994/95«,

— »inden sukkerproduktionsåret 1968/ 1969«,
anført i artikel 5, stk. 3, og artikel 8, litra d), til
»inden produktionsåret 1995/96«.«

stillet sukker eller isoglucose.«
e) Artikel 24, stk. 2, affattes således :

»2. Med henblik på tildelingen af de i stk. 1
nævnte A- og B-kvoter fastsættes følgende basis
mængder :
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I. A-basismængder

Nr. L 1 /77

f) I artikel 24, stk. 3, tilføjes som andet og tredje
afsnit :

Område

b) A-basis
a) A-basismængder mængder
for
for sukker ()
isoglucose (*)

Danmark
Tyskland
Grækenland
Spanien

328 000,0
1 990 000,0
290 000,0
960 000,0

—
28 882,0
10 522,0
75 000,0

Frankrig (hovedlandet)
Frankrig (OD)

2 530 000,0
466 000,0

15 887,0
—

Irland
Italien
Nederlandene
Østrig
Portugal (det
kontinentale område)
Den autonome region

182 000,0
1 320 000,0
690 000,0

—
16 569,0
7 426,0

316 529,0

—

54 545,5

8 093,9

9 090,9

—

Finland

133 433,0

10 845,0

Sverige
Den Belgisk-Luxem
bourgske Økonomiske

336 364,0

—

Union

680 000,0

56 667,0

1 040 000,0

21 696,0

Azorerne

heder :

a) I Østrig er A-kvoten og B-kvoten for den
pågældende sukkerproducerende lig med
henholdsvis den A-basismængde og den
B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I,
litra a), og nr. II, litra a), for Østrig;
b) i Finland er A-kvoten og B-kvoten for den
pågældende sukkerproducerende virksomhed
lig med henholdsvis den A-basismængde og den
B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I,
litra a), og nr. II, litra a), for Finland ;

c) i Sverige er A-kvoten og B-kvoten for den
pågældende sukkerproducerende virksomhed
lig med henholdsvis den A-basismængde og den
B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I,
litra a), og nr. II, litra a), for Sverige.
I Finland er A-kvoten og B-kvoten for den pågæl
dende isoglucose producerende virksomhed lig
med henholdsvis den A-basismængde og den
B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I, litra
b), og nr. II, litra b), for Finland«.

Det Forenede

Kongerige

»For så vidt angår sukkerproducerende virksom

(') I tons hvidt sukker.
(2) I tons tørstof.

II. B-basismængder

VII. Vin og spiritus
Område

b) B-basis
a) B-basismængder mængder
for
for sukker (l)
isoglucose (*)

Danmark

96 629^3

—

Tyskland

612 312,9

6 802,0

29 000,0

2 478,0

Spanien
Frankrig (hovedlandet)
Frankrig (OD)

40 000,0
759 232,8
46 600,0

8 000,0
4 135,0
—

Irland
Italien
Nederlandene

18 200,0
248 250,0
182 000,0

—
3 902,0
1 749,0

73 881,0

—

5 454,5

1 906,1

909,1

—

13 343,0
33 636,0

1 085,0
—

146 000,0

15 583,0

140 000,0

5 787,0

Grækenland

Østrig

Portugal (det
kontinentale område)
Den autonome region
Azorerne

Finland
Sverige
Den Belgisk-Luxem
bourgske Økonomiske
Union

31.7.1986, s. 1 ), senest ændret ved :

— 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr.
3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 23).

I artikel 4, stk. 1 , første afsnit, tilføjes følgende
punktum :
»I Østrig udarbejdes den senest to år efter Østrigs
tiltrædelse.«

2. 387 R 0822: Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af
16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin

(ÉFT nr. L 84 af 27.3.1987, s. 1 ), senest ændret ved :
— 393 R 1566: Rådets forordning (EØF) nr.
1566/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af

Det Forenede

Kongerige

1 . 386 R 2392: Rådets forordning (EØF) nr. 2392/86 af
24. juli 1986 om udarbejdelse af en fællesskabsforteg
nelse over vindyrkningsarealer (EFT nr. L 208 af

25.6.1993, s. 39).

(') I tons hvidt sukker.

I artikel 9, stk. 1 , andet afsnit, litra a), første led,

(*) I tons tørstof.

indsættes ordene »og Østrig« efter ordene »i Tysk
«.

land«.
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3. 387 R 0823: Rådets forordning (EØF) nr. 823/87 af
16. marts 1987 om fastlæggelse af særlige regler for
kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (EFT nr.
L 84 af 27.3.1987, s. 59), senest ændret ved :

»u) Våkeva gl6gi/Spritgl6gg
Spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af
landbrugsethylalkohol med naturlige eller
naturidentiske

— 391 R 3896: Rådets forordning (EØF) nr.
3896/91 af 16. december 1991 (EFT nr. L 368 af
31.12.1991 , s. 3).
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aromastoffer

af

nelliker

og/eller kanel ved hjælp af en af følgende
processer: udblødning og/eller destillation
eller gendestillation af alkoholen, som er tilsat
dele af ovennævnte planter, tilsætning af
naturlige eller naturidentiske aromaer af

I artikel 15, stk. 2, tilføjes følgende litra :

nelliker eller kanel eller en kombination af
disse metoder.

»h) for Østrig :

Andre naturlige eller naturidentiske planteeks
trakter af aromaer i overensstemmelse med

direktiv 88/388/EØF kan også anvendes, men

følgende betegnelser, som ledsager angivelserne
af vinenes herkomst :

— »Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer«,
»Qualitätswein«

aromaen af de anførte krydderier skal være
fremherskende. Indholdet af vin eller vinpro
dukter må ikke overstige 50 %.«
c) I artikel 4, stk. 5, andet afsnit, litra a), tilføjes
følgende led :

— »Kabinett« eller »Kabinettwein«

— »Qualitätswein besonderer Reife und Leseart«
eller »Prädikatswein«

»— multebær,

— polarkorbær,

— »Spåtlese« eller »Spåtlesewein«

— tranebær,

— »Auslese« eller »Auslesewein«

— »Beerenauslese« eller »Beerenauslesewein«

— tyttebær,

— »Ausbruch« eller »Ausbruchwein«
— »Trockenbeerenauslese« eller »Trockenbeeren 

— havtorn ;«

auslesewein«

d) I bilag II,

— »Eiswein«, »Strohwein«.«

punkt 5 »Brandy« tilføjes følgende :

4. 389 R 1576: Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af
29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for
definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT
nr. L 160 af 12.6.1989, s. 1 ), ændret ved :
— 392 R 3280: Rådets forordning (EØF) nr.
3280/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af
13.11.1992, s. 3).

a) I artikel 1 , stk. 4, litra r), indsættes følgende som
nr. 3 :

»3) Betegnelserne

»Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein«

punkt 7 »Frugtbrændevin« tilføjes følgende :
»Wachauer Marillenbrand«

punkt 12 »Spiritus med kommensmag« tilføjes
følgende :
»Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish
Aquavit«

»Jagertee«,

»Jagertee«

og

»Jagatee« er forbeholdt likør med oprindelse i
Østrig, der er fremstillet af landbrugsethylal
kohol, ekstrakter af visse spiritusser eller te,
som er tilsat flere naturlige aromastoffer som
defineret i artikel 1 , stk. 2, litra b, nr. i), i
direktiv 88/388/EØF. Alkoholindholdet er på
mindst 22,5 % vol. Sukkerindholdet udtrykt i
invertssukker er på mindst 100 g/l.«

b) I artikel 1 , stk. 4, indsættes følgende litra :

punkt 14 »Likør« tilføjes følgende :

»Finnish berry/fruit liqueur
Großglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter

Puchheimer Schloßgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör«
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punkt 15 »Spiritus« tilføjes følgende :

Nr. L 1 /79

aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatise
rede cocktails af vinprodukter (EFT nr. L 149 af
14.6.1991 , s. 1 ), ændret ved :

» Svensk Punsch/Swedish Punsch«

tilføjes følgende punkt :

— 392 R 3279: Rådets forordning (EØF) nr.
3279/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af

» 16- Vodka : Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/
Vodka of Finland«.

5. 389 R 2389: Rådets forordning (EØF) nr. 2389/89 af
24. juli 1989 om de almindelige regler for vinstoksor
ternes klassificering (EFT nr. L 232 af 9.8.1989, s. 1 ),
ændret ved :

13.11.1992, s. 1 ).

a) I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende litra :
»d) Våkevå viiniglogi/Starkvinsglogg :
Aromatiseret vin, der er fremstillet af vin som
omhandlet i stk. 1 , litra a), og hvis karakteri

— 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr.
3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 23).

stiske smag er opnået ved anvendelse af
nelliker og/eller kanel, som altid skal
anvendes sammen med andre krydderier;
denne drikkevare kan sødes i overensstem

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende led før ordene
»— region i Portugal«:

melse med artikel 3, litra a).«

b) I artikel 2, stk. 3, indsættes følgende litra :

»— Bundesland i Østrig«.
6. 389 R 2392: Rådets forordning (EØF) nr. 2392/89 af
24. juli 1989 om fastsættelse af almindelige regler for
betegnelse og præsentation af vin og druemost (EFT
nr. L 232 af 9.8.1989, s. 13), senest ændret ved :

»fa) Viiniglogi/Vinglogg :
Aromatiseret drikkevare, fremstillet udeluk

kende af rød- eller hvidvin og sukker, og
som fortrinsvis er aromatiseret med kanel

og/eller nelliker. Hvis produktet er frem
stillet af hvidvin, skal der til salgsbetegnelsen
»Viiniglogi/Vinglogg« føjes ordene »af

— 391 R 3897: Rådets forordning (EØF) nr.
3897/91 af 16. december 1991 (EFT nr. L 368 af
31.12.1991 , s. 5).

hvidvin«.«

Artikel 2, stk. 3, litra i), første led, affattes således :

»— »Landwein« for bordvine med oprindelse i
Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken
Østrig«.

7. 389 R 3677: Rådets forordning (EØF) nr. 3677/89 af
7.

december

1989

om

det

totale

9. 392 R 2333 : Rådets forordning (EØF) nr. 2333/92 af
13. juli 1992 om mousserende vine fremstillet i Fælles
skabet (EFT nr. L 231 af 13.8.1992, s. 9).
Artikel 6, stk. 6, litra a), første afsnit, affattes således :

alkoholindhold

udtrykt i volumen og det totale syreindhold i visse
indførte kvalitetsvine og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2931 /80 (EFT nr. L 360 af 9.12.1989, s. 1),

»a) »Winzersekt« og »Hauersekt« for mkvbd frem
stillet i henholdsvis Tyskland og Østrig for så

senest ændret ved :

vidt :

— 393 R 2606: Rådets forordning (EØF) nr.
2606/93 af 21 . september 1993 (EFT nr. L 239 af

— de er fremstillet af druer, der er høstet i den

24.9.1993 , s. 6).

Artikel 1 , stk. 1 , litra a), ophæves med virkning fra

bedrift, herunder producentsammenslutninger,
hvor producenten i henhold til artikel 5,
stk. 4, foretager vinfremstillingen af druer
bestemt til fremstilling af mkvbd, og

den 1 . marts 1995 .

— de markedsføres af den i første led omhand

8. 391 R 1601 : Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /91 af
10. juni 1991 om almindelige regler for definition,
betegnelse og præsentation af aromatiserede vine,

lede producent og frembydes med etiketter,
hvorpå bedriftens navn, vinstoksorten og
årgangen er anført.«
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VIII. Fåre- og gedekød

IX. Markafgrøder

1 . 385 R 3643: Rådets forordning (EØF) nr. 3643/85 af
19. december 1985 om ordningen for indførsel af
fåre- og gedekød fra visse tredjelande fra og med
1986 (EFT nr. L 348 af 24.12.1985, s. 2), senest

392 R 1 765: Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30.
juni 1992 om indførelse af en støtteordning for produ
center af visse markafgrøder (EFT nr. L 181 af 1.7.1992,
s. 12), senest ændret ved :

ændret ved :

— 394 R 0232 : Rådets forordning (EF) nr. 232/94 af
— 392 R 3890: Kommissionens forordning (EØF) nr.
3890/92 af 28 . december 1992 (EFT nr. L 391 af
31.12.1992, s. 51 ).

I artikel 1 , stk. 1 , fodnote a), udgår ordet »Østrig«.
2. 389 R 3013 : Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 af
25. september 1989 om den fælles markedsordning
for fåre- og gedekød (EFT nr. L 289 af 7.10.1989,
s. 1 ), senest ændret ved :
— 394 R 0233 : Rådets forordning (EF) nr. 233/94
af 24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994,
s. 9).

Følgende artikler indsættes :
»Artikel 5e

24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 7)

I artikel 12, stk, 1 , tilføjes følgende led :
»— dem, der vedrører fastsættelse af reference

arealer i bilag V til fordel for nye medlemsstater.«

X. Korn

392 R 1 766: Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30.
juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (EFT
nr. L 181 af 1.7.1992, s. 21 ), ændret ved :
— 393 R 2193 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
2193/93 af 28 . juli 1993 (EFT nr. L 196 af 5.8.1993,
s. 22)

a) I artikel 4, stk. 2, indsættes følgende efter første led :
»— 1 . december — 30. juni for Sverige.

1 . Uanset stk. 1 , 2, 3, stk. 4, litra a), og stk. 5 og 6
i artikel 5a fastsættes der et samlet loft for Finland,

Sverige og Østrig for den i artikel 5 omhandlede
præmie. Det samlede antal præmieberettigede dyr
under dette loft fastsættes til :

— 205 651 for Østrig
—

80 000 for Finland

— 180 000 for Sverige.
Disse tal omfatter både de oprindeligt tildelte
mængder og enhver reserve, som medlemsstaterne

I tilfælde af at interventionsperioden i Sverige
fører til, at de i stk. 1 nævnte produkter fra
andre medlemsstater frembydes til intervention i
Sverige, skal Kommissionen i henhold til artikel
23 vedtage nærmere regler for at afbøde denne
situation.«

b) I artikel 7, stk. 1 , indsættes følgende afsnit efter første
afsnit :

opretter.

»Hvis der ikke er en væsentlig indenlandsk produk
tion af andre kornarter til fremstilling af stivelse, kan
der ydes produktionsrestitution for byg- og havresti
velse fremstillet i Finland og Sverige for så vidt dette
ikke forøger produktionen af stivelse fra disse to

2.

kornarter ud over :

Inden for de i stk. 1 nævnte lofter tildeles der

individuelle lofter til producenterne i Finland, Sverige
og Østrig senest :

— 50 000 tons i Finland

— 10 000 tons i Sverige.«
— den 31 . december 1996 for Østrig
— den 31 . december 1995 for Finland og Sverige.
XI. Tobak

3. Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden
i artikel 30 gennemførelsesbestemmelser til denne
artikel og særlig de nødvendige tilpasnings- og over
gangsforanstaltninger.«

392 R 2075 : Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30.
juni 1991 om den fælles markedsordning for råtobak
(EFT nr. L 215 af 30.7.1992, s. 70)
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I artikel 8, stk. 1 , ændres *350 000« til » 350 600«.
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b) I artikel 3, stk. 1 , affattes indledningsafsnittet
således :

XII. Resterende områder

368 R 0827: Rådets forordning 827/68 af 28. juni 1968
om en fælles markedsordning for visse varer der er
anført i bilag II til traktaten (EFT nr. L 151 af 30.6.1968,
s. 16), senest ændret ved :
— 393 R 2430: Kommissionens forordning (EØF) nr.
2430/93 af 1 . september 1993 (EFT nr. L 223 af

» 1 . For så vidt angår Italien, Grækenland,
Spanien, Portugal, Østrig og Finland anvendes
denne forordning på følgende produkter, såfremt
der findes en produktion heraf i nævnte lande :«

3. 390 R 0866: Rådets forordning (EØF) nr. 866/90 af
29. marts 1990 om forbedring af vilkårene for forar
bejdning og afsætning af landbrugsprodukter (EFT
nr. L 91 af 6.4.1990, s. 1 ), senest ændret ved :

2.9.1993, s. 9)

I artikel 5 tilføjes følgende :

»Støtte til produktion og afsætning af rensdyr og
rensdyrprodukter (KN-kode ex 0208 og ex 0210)
kan dog ydes til Finland, Norge og Sverige for så
vidt dette ikke fører til nogen forøgelse af de tradi
tionelle produktionsmængder.«

C. LANDBRUGSSTRUKTURER OG LEDSAGEFORAN
STALTNINGER UNDER DEN FÆLLES LANDBRUGSPO
LITIK

— 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93
af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af
31.12.1993, s. 26).

I artikel 3, stk. 2, tilføjes følgende afsnit :
»Finland, Sverige og Østrig skal forelægge disse
planer senest tre måneder efter deres tiltrædelse.«

4. 391 R 2328: Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 af
15. juli 1991 om forbedring af landbrugsstrukturernes
effektivitet (EFT nr. L 218 af 6.8.1991 , s. 1 ), senest
ændret ved :

1 . 375 L 0268: Rådets direktiv 75/268/EØF af 28. april
1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt
stillede områder (EFT nr. L 128 af 19.5.1975, s. 1 ),
senest ændret ved :

— 385 R 0797: Rådets forordning (EØF) nr. 797/85
af 12. marts 1985 (EFT nr. L 93 af 30.3.1985,
s. 1 ).

I artikel 3, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

— 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93
af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af
31.12.1993, s. 26).

a) I artikel 19 tilføjes følgende stykke :
»4. Med henblik på anvendelsen af denne
artikel anses alle ugunstigt stillede områder i
Finland som bjergområder i henhold til artikel 3,
stk. 3, i direktiv 75/268/EØF.«

»Områderne nord for 62. breddegrad og visse tilstø
dende områder ligestilles med de områder, der er
nævnt i første afsnit, for så vidt de er undergivet
meget vanskelige klimatiske vilkår, der giver sig
udtryk i en væsentlig forkortet vækstperiode.«
2. 378 R 1360: Rådets forordning (EØF) nr. 1360/78 af
19. juni 1978 om producentsammenslutninger og
foreninger af sådanne (EFT nr. L 166 af 23.6.1978,
s. 1 ), senest ændret ved :

— 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93
af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af

b) I artikel 31, stk. 1 , første afsnit, tilføjes følgende
punktum :
»Finland, Sverige og Østrig fastlægger disse over
slag for perioden 1995-1999.«
c) I artikel 31, stk. 4, første afsnit, tilføjes følgende
punktum :
»Finland, Sverige og Østrig meddeler disse over
slag senest tre måneder efter deres tiltrædelse.«

31.12.1993, s. 26).

a) I artikel 2 tilføjes følgende led :
»— hele Finlands og Østrigs område.«

5. 392 R 2078: Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af
30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i
landbruget, samt om naturpleje (EFT nr. L 215 af
30.6.1992, s. 85).
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I artikel 7, stk. 1 , tilføjes følgende afsnit:
»Finland, Sverige og Østrig meddeler senest seks
måneder efter deres tiltrædelse Kommissionen de
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b) Bilag II, del B, ændres således :

I afsnit b), punkt 2, tilføjes »A, FI« i højre
kolonne.

programmer, love og administrative bestemmelser, der
er nævnt i første afsnit.«

c) Bilag III, del B, ændres således :

6. 392 R 2080: Rådets forordning (EØF) nr. 2080/92 af
30. juni 1992 om en fællesskabsordning med støtte til
skovbrugsforanstaltninger i landbruget (EFT nr. L 215
af 30.6.1992, s. 96).

I artikel 5, stk. 1 , tilføjes følgende afsnit :

I punkt 1 tilføjes »A, FI« i højre kolonne.
d) Bilag IV, del B, ændres således :
— »S, FI« tilføjes i højre kolonne i punkt 20.1 ,
20.2, 22, 23, 24, 25.1 , 25.2, 26, 27 og 30.

»Finland, Sverige og Østrig meddeler senest seks
måneder efter deres tiltrædelse de oplysninger, der er
nævnt i første afsnit.«

— Følgende tilføjes efter punkt 20.2 :
»20.3 . Knolde af

D. LOVGIVNING OM PLANTESUNDHED OG
ØKOLOGISK LANDBRUG

Officielt

konstateret, FI

Solanum

at bestemmelserne er

tuberosum
L.

overholdt med hensyn
til Globodera pallida
(Stone) Behrens and
Globodera rostochiensis

I. Plantesundhed

(Wollenweber)
1 . 377 L 0093 : Rådets

direktiv

Beh

rens, som er i overens

77/93 /EØF af 21 .

stemmelse
bestemmelserne

december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning
i Fællesskabet af skadegørere på planter eller plante
produkter og mod deres spredning inden for Fælles
skabet (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 20), senest

med
i

direktiv 69/465/EØF,

jf. dog kravene i del
A(II)

ændret ved :

19.1 ,

19.2 og

19.5

— 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93 / 110/EØF

«

I punkt 21 tilføjes »A, F« i højre kolonne.

af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993,
s. 19).

2 . 392 L 0076: Kommissionens direktiv 92 / 76/EØF af

6. oktober 1992 om anerkendelse af beskyttede zoner,
som er udsat for særlige sundhedsrisici i Fællesskabet
(EFT nr. L 305 af 21.10.1992, s. 12).

a) Bilag I, del B, ændres således :

— I afsnit a), punkt 1 , tilføjes »S, FI« i højre
a) I artikel 1 tilføjes følgende :

kolonne.

— I afsnit a), indsættes følgende efter punkt 1 :

» la

Globodera pallida
(Stone) Behrens

»For republikken Østrigs, republikken Finlands og
Kongeriget Sveriges vedkommende anerkendes de
nævnte områder indtil den 31 . december 1996«.

FI
«.

b) Bilaget ændres således :

I afsnit a), punkt 2, tilføjes følgende i højre
kolonne :

i) I afsnit a), punkt 2, tilføjes følgende i højre
kolonne :

»S (Malmöhus, Kristianstad, Blekinge, Kalmar
og Gotlands Län)«.

— I afsnit b), punkt 1 , tilføjes »S, FI« i højre
kolonne .

»Finland, Sverige«.

ii) I afsnit a), indsættes følgende efter punkt 5 :
»5a. Globodera pallida
Finland
(Stone) Behrens

— I afsnit b), punkt 2, tilføjes »S, FI« i højre
kolonne.

5b. Globodera rostochiensis

(Wollenweber) Behrens.«

Finland
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iii) I afsnit a), punkt 12, tilføjes følgende i højre

»D :

kolonne :

ökologische Agrarwirtschaft — EWG
Kontrollsystem eller
Biologische Landwirtschaft

»Sverige (Malmöhus, Kristianstad, Blekinge,

—

EWG

Kontrollsystem« ;

Kalmar, Godands Län).«

iv) I afsnit b), punkt 2, tilføjes følgende i højre
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ii) følgende tilføjes :

kolonne :

»Østrig, Finland«.

v) I afsnit d), punkt 1 , tilføjes følgende i højre
kolonne :

»FI :

S:

Luonnonmukainen

maataloustuotanto

—

ETY:n valvontajärjestelmä/Ekologiskt jord
bruk-EEG-kontrollsystem
Ekologiskt jordbruk — EEG-kontrollsy
stem«.

»Finland, Sverige«.

vi) I afsnit d), punkt 2, tilføjes følgende i højre

E. VETERINÆRLOVGIVNING OG ZOOTEKNISK
LOVGIVNING

kolonne :

»Finland, Sverige«.

I. Veterinærlovgivning

Første del — grundtekster

II. Økologisk landbrug

KAPITEL 1

391 R 2092 : Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24.
juni 1991 om økologisk produktionsmetode for land
brugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugspro
dukter og levnedsmidler (EFT nr. L 198 af 22.7.1991,
s. 1 ), som ændret ved :

— 392 R 0094: Kommissionens forordning (EØF) nr.
94/92 af 14. januar 1992 (EFT nr. L 11 af 17.1.1992,
s. 14);

— 392 R 1535 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
1535/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 162 af

Horisontale tekster

1 . 390 L 0675 : Rådets direktiv 90/675/EØF af 10 .

december 1990 om fastsættelse af principperne for
tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelands
produkter, der føres ind i Fællesskabet (EFT nr. L 373
af 31.12.1990, s. 1 ), som ændret ved :
— 391 L 0496 : Rådets direktiv 91 /496/EØF af 15 .

juli 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991 , s. 56),

16.6.1992, s. 15),

— 392 R 1601 : Rådets forordning (EØF) nr.
— 392 R 2083: Rådets forordning (EØF) nr. 2083/92 af
14. juli 1992 (EFT nr. L 208 af 24.7.1992, s. 15),
— 393 R 2608: Kommissionen forordning (EØF) nr.
2608/93 af 23 . september 1993 (EFT nr. L 239 af

1601 /92 af 15 . juni 1992 (EFT nr. L 173 af
27.6.1992, s. 13),

— 392 D 0438: Rådets beslutning 92/43 8/EØF af
13. juli 1992 (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27),

24.9.1993, s. 10),
— 392 L 0118 : Rådets direktiv 92/ 118/EØF af 17.

— 394 R 468: Kommissionens forordning (EF) nr.
468/94 af 2. marts 1994 (EFT nr. L 59 af 3.3.1994,

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1992, s. 49).

a) Følgende artikel indsættes :

s. 1 ).

a) I artikel 2 tilføjes følgende led :

»Artikel 18a

1.
»— på finsk :
— på svensk :

luonnonmukainen
ekologisk«;

b) Bilag V ændres således :
i) angivelsen på tysk affattes således :

Østrig har en frist på tre år fra datoen for

tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at indføre

den i dette kapitel omhandlede kontrolordning. I
denne overgangsperiode anvender Østrig de foran
staltninger, som efter fremgangsmåden i artikel 24
fastlægges inden datoen for tiltrædelsestraktatens
ikrafttræden. Disse foranstaltninger skal sikre, at al
nødvendig kontrol foretages så tæt ved Fællesska
bets ydre grænse som muligt.
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2.

Finland har en frist på to år fra datoen for
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KAPITEL 2

tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at indføre

den i dette kapitel omhandlede kontrolordning. I
denne overgangsperiode anvender Finland de
foranstaltninger, som efter fremgangsmåden i
artikel 24 fastlægges inden datoen for tiltrædelses
traktatens ikrafttræden. Disse foranstaltninger skal
sikre, at al nødvendig kontrol foretages så tæt ved
Fællesskabets ydre grænse som muligt.«
b) I artikel 31 indsættes efter »Medlemsstaterne«

Dyresundhed
A. SAMHANDEL OG MARKEDSFØRING

1 . 364 L 0432 : Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni
1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel
inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT nr.
121 af 29.7.1964, s. 1977/64), senest ændret ved :

følgende : »herunder navnlig Østrig og Finland«.
— 392 L 0102 : Rådets direktiv 92/ 102/EØF af 27.

november 1992 (EFT nr. L 355 af 5.12.1992,

c) I bilag I tilføjes :

s. 32).

» 13. Republikken Østrigs område
14. Republikken Finlands område
15. Kongeriget Sveriges område.«

a) I artikel 2, litra o), tilføjes :
»— Østrig : Bundesland
— Finlande Lääni/Iän

2. 391 L 0496: Rådets direktiv 91 /496/EØF af 15. juli
1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæg

gelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i
Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af
direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF
(EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 56), som ændret ved :
— 391 L 0628 : Rådets direktiv 91 /628 /EØF af 19.

november 1991 (EFT nr. L 340 af 11.12.1991 ,
s. 17),

— 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af
13. juli 1992 (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27).

— Sverige : Ian«.

b) I artikel 3, stk. 2, litra e), tilføjes følgende
punktum :

»Indtil den 1 . januar 1996 kan kvæg og svin med
oprindelse i Finland dog identificeres ved hjælp af
et mærke, der er officielt godkendt af den kompe
tente myndighed i denne medlemsstat. De kompe
tente finske myndighed meddeler Kommissionen
og de øvrige medlemsstater alle oplysninger om
det officielt godkendte mærkes særlige kendetegn.«
c) I artikel 4a, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

a) Følgende artikel indsættes :
»I en overgangsperiode på tre år fra datoen
»Artikel 17a

for

Østrig og Finland har en frist på tre år fra datoen

desuden foretages en serumundersøgelse med
negativt resultat af alle levende svin, herunder også

for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at indføre

den i dette kapitel omhandlede kontrolordning. I
denne overgangsperiode anvender Østrig og
Finland de foranstaltninger, som efter fremgangs
måden i artikel 23 fastlægges inden datoen for
tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Disse

ikrafttræden

skal

der

vildsvin, der skal sendes til Finland fra et område

som defineret i artikel 2, litra o), hvor der er et
udbrud af blæreudslet hos svin. Denne undersø

gelse kræves i en periode på tolv måneder efter det
seneste udbrud i ovennævnte område.«

foran

staltninger skal sikre, at al nødvendig kontrol fore
tages så tæt ved Fællesskabets ydre grænse som
muligt.«

b) I artikel 29 indsættes efter »Medlemsstaterne«
følgende :
»herunder navnlig Østrig og Finland«.

tiltrædelsestraktatens

d) I artikel 4b tilføjes følgende afsnit:
»I en overgangsperiode på tre år fra datoen for
tiltrædelsestraktatens ikrafttræden skal der endvi

dere foretages en serumundersøgelse med negativt
resultat af alle levende svin, herunder også vild
svin, der skal sendes til Finland og Sverige fra et
område som defineret i artikel 2, litra o), hvor der
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er et udbrud af klassisk svinepest. Denne undersø
gelse kræves i en periode på tolv måneder efter det
seneste udbrud i ovennævnte område. Gennemfø
relsesbestemmelser til dette afsnit kan om nødven

digt fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 12.«
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6. Kommissionen undersøger det af Finland
forelagte program for så vidt angår rhinotracheitis
infectiosa bovis/infektiøs
pustular vaginitis
(IBR/IPV) hos kvæg og Aujeszkys sygdom hos
svin. Som følge af denne undersøgelse kan bestem
melserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er

berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgø
relser træffes inden datoen for tiltrædelsestrakta
tens ikrafttræden.«

e) Følgende artikel indsættes :

g) I artikel 10 tilføjes følgende stykker:
»Artikel 8a

Hvad angår porcint reproduktions- og respira
tionssyndrom skal der i en overgangsperiode på tre
år fra

datoen for tiltrædelsestraktatens

ikraft

træden foretages en serumundersøgelse med nega
tivt resultat af alle levende svin, herunder også
vildsvin, der skal sendes til Sverige fra et område
som defineret i artikel 2, litra o), hvor et udbrud af
porcint reproduktions- og respirationssyndrom er
konstateret officielt. Denne undersøgelse kræves i
en periode på tolv måneder efter det seneste
udbrud i ovennævnte område. Gennemførelsesbe

stemmelser til denne artikel fastlægges efter frem
gangsmåden i artikel 12.«

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt
den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt
angår paratuberkulose, leptospirose (leptospirosa
hardjo), campylobacteriosis (genital form) og
trichomoniosis (føtal infektion) hos kvæg og over
førbar gastroenteritis, leptospirose (leptospirosa
pomona) og epidemisk diaré hos svin. Som følge af
denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2
finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2
omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst
muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan
Sverige i en periode på et år efter datoen
for

f) I artikel 9 tilføjes følgende stykker :

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt
de af Sverige forelagte programmer for så vidt
angår rhinotracheitis infectiosa bovis/infektiøs
pustular vaginitis (IBR/IPV) hos kvæg og
Aujeszkys sygdom hos svin. Som følge af denne
undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde
anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2
omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst
muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan
Sverige i en periode på et år efter datoen
for

tiltrædelsestraktatens

ikrafttræden

tiltrædelsestraktatens

ikrafttræden

anvende

de nationale regler vedrørende ovennævnte
sygdomme, der er gældende inden denne dato.
Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt
forlænges efter fremgangsmåden i artikel 12.

5. Kommissionen undersøger den af Finland
forelagte dokumentation for så vidt angår rhino
tracheitis infectiosa bovis/infektiøs pustular vagi
nitis (IBR/IPV) hos kvæg og Aujeszkys sygdom
hos svin. Som følge af denne undersøgelse kan
bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det

er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante
afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelses
traktatens ikrafttræden.«

anvende

de nationale regler vedrørende ovennævnte
sygdomme, der er gældende inden denne dato.
Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt
forlænges efter fremgangsmåden i artikel 12.

h) Følgende artikel indsættes :

»Artikel 10a

5. Kommissionen undersøger det af Østrig fore
lagte program for så vidt angår rhinotracheitis
infectiosa bovis/infektiøs pustular vaginitis
(IBR/IPV) hos kvæg. Som følge af denne under
søgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anven
delse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhand
lede relevante afgørelser træffes inden datoen for
tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

1 . Med hensyn til salmonella er kvæg og svin,
der er beregnet til avl, brug eller slagtning og
bestemt til Finland og Sverige, på bestemmelses
stedet omfattet af reglerne i det bekæmpelsespro
gram, der anvendes af disse medlemsstater, indtil
de ændringer, der skal foretages i dette direktiv,
træder i kraft. Hvis det konstateres, at disse dyr er
positive, omfattes de af samme foranstaltninger
som dem, der gælder for dyr med oprindelse i
disse medlemsstater. Disse foranstaltninger finder
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ikke anvendelse på dyr fra bedrifter, der er
omfattet af et program, som anerkendes som
værende ækvivalent efter fremgangsmåden i artikel

n) Finland : Eläilääkinta-

12.

o) Sverige :

ja

elintarvikelaitos,

Helsinki/Anstalten för veterinärme

dicin och livsmedel, Helsinki

Statens veterinärmedicinska anstalt,
Uppsala«.

2. De i stk. 1 omhandlede garantier finder først
anvendelse, efter at Kommissionen har godkendt
et bekæmpelsesprogram, som Finland og Sverige
skal forelægge. Kommissionens afgørelser skal
træffes før datoen for tiltrædelsestraktatens ikraft

træden, for at de i stk. 1 omhandlede bekæmpel
sesprogrammer og garantier kan finde anvendelse
fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

i) I bilag B, punkt 12, tilføjes følgende :

Bundesanstalt für Tierseuchenbe
kämpfung, Mödling
n) Finland : Central Laboratory, Tuberculin
Section, Weybridge, England
o) Sverige : Statens veterinärmedicinska anstalt,

»m) Østrig :

Uppsala«.

j) I bilag C, punkt 9, tilføjes følgende :

2. 391 L 0068 : Rådets direktiv 91 /68/EØF af 28. januar
1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for sam
handelen med får og geder inden for Fællesskabet
(EFT nr. L 46 af 19.2.1991 , s. 19).

a) I artikel 8 tilføjes følgende stykke :

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt
den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt
angår paratuberkulose og smitsom agalactia hos
får. Som følge af denne undersøgelse kan bestem
melserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er

berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgø
relser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser
er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter
datoen

for

tiltrædelsestraktatens

ikrafttræden

anvende de nationale regler vedrørende oven
nævnte sygdomme, der er gældende inden denne
dato. Ovennævnte periode på et år kan om
nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i
artikel 15 .«

»m) Østrig :

Bundesanstalt für Tierseuchenbe

kämpfung, Mödling
n) Finland : Eläilääkinta- ja elintarvikelaitos,

b) Følgende artikel indsættes :

Helsinki/Anstalten för veterinärme

dicin och livsmedel, Helsinki

o) Sverige :

Statens veterinärmedicinska anstalt,
Uppsala«.

k)I bilag F tilføjes i fodnote 4) vedrørende formular
I, fodnote 5) vedrørende formular II, fodnote 4)
vedrørende formular III og fodnote 5) vedrørende
formular IV, følgende :
»m) Østrig :

Amtstierarzt

n) Finland : kunnaneläinlääkäri eller kaupungi
neläinlääkäri eller läänineläinlää
käri/kommunalveterinär eller stads
veterinär eller länsveterinär

o) Sverige :

länsveterinär, distriktsveterinär eller
gränsveterinär«.

1) I bilag G, kapitel II, punkt A, nr. 2, tilføjes :
»m) Østrig :

Bundesanstalt für Tierseuchenbe
kämpfung, Mödling

»Artikel 8a

For så vidt angår Finland foretager Kommissionen
med henblik på anvendelsen af artikel 7 og 8 og
efter de pågældende lands anmodning de nødven
dige undersøgelser for de sygdomme, der er anført
i bilag B, punkt 11 og III, således at de relevante
afgørelser om nødvendigt kan træffes efter frem
gangsmåden i artikel 15 inden datoen for tiltrædel
sestraktatens ikrafttræden.«

c) I bilag A, kapitel 1 , II, 2, i), tilføjes følgende
punktum :

»Denne bestemmelse tages op til vurdering inden
tiltrædelsestraktatens ikrafttræden med henblik på
eventuelle ændringer, der foretages efter frem
gangsmåden i artikel 15.«
3. 390 L 0426: Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni
1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enho
vede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra
tredjelande (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 42), som
ændret ved :
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— 390 L 0425 : Rådets direktiv 90/425/EØF af 26.

juni 1990 (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 29),
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kyllinger, der er bestemt til indsættelse i avisfjer
kræflokke eller brugsfjerkræflokke.

— 391 L 0496 : Rådets direktiv 91 /496/EØF af 15 .

juli 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s". 56),
— 392 D 0130: Kommissionens beslutning 92/
130/EØF af 13. februar 1992 (EFT nr. L 47 af
22.2.1992, s. 26),
— 392 L 0036 : Rådets direktiv 92/36/EØF af 29.

april 1992 (EFT nr. L 157 af 10.6.1992, s. 28).

2. Kommissionen gennemgår bekæmpelsespro
grammerne. Efter denne gennemgang fastsætter
Kommissionen, hvis det er berettiget, efter frem
gangsmåden i artikel 32 de yderligere generelle
eller begrænsede supplerende garantier, som kan
kræves for forsendelser til Finland og Sverige.
Disse garantier skal svare til dem, som henholdsvis
Finland og Sverige anvender på deres eget område.
De relevante afgørelser træffes inden datoen for
tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

I bilag C, fodnote c), tilføjes følgende tekst :
Artikel 9b

»i Østrig :

»Amtstierarzt«

i Finland : »kunnaneläinlääkäri

eller kaupungine

läinlääkäri eller läänineläinlääkäri/kom
munalveterinär eller stadsveterinär eller
länsveterinär«

i Sverige :

»länsveterinär, distriktsveterinär
gränsveterinär«.«

eller

4. 390 L 0539: Rådets direktiv 90 / 539/EØF af 15 .

oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser
for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ
og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande
(EFT nr. L 303 af 31.10.1990, s. 6), som ændret ved :
— 391 L 0494: Rådets direktiv 91 /494/EØF af 26.

juni 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991 , s. 35),

— 392 D 0369: Kommissionens beslutning 92/
369/EØF af 24. juni 1992 (EFT nr. L 195 af
14.7.1992, s. 25),
— 393 L 0120: Rådets direktiv 93 / 120/EØF af 22 .

december 1993 (EFT nr. L 340 af 31.12.1993,

1 . Med hensyn til salmonella kan Finland og
Sverige, indtil der vedtages fællesskabsbestem
melser, forelægge Kommissionen et bekæmpelses
program vedrørende flokke af æglæggende høns
(brugsfjerkræ, der opdrættes med henblik på
produktion af konsumæg).

2. Kommissionen gennemgår bekæmpelsespro
grammerne. Efter denne gennemgang fastsætter
Kommissionen, hvis det er berettiget, efter frem
gangsmåden i artikel 32 de generelle eller begræn
sede supplerende garantier, der kan kræves for
forsendelser til Finland og Sverige. Disse garantier
skal svare til dem, som henholdsvis Finland og
Sverige anvender på deres eget område. Der skal i
forbindelse med disse garantier tages hensyn til
Den Videnskabelige Veterinærkomités udtalelse
om de salmonellaserotyper, der skal medtages på
listen over serotyper, der angriber fjerkræ. De rele
vante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædel
sestraktatens ikrafttræden.«

c) Følgende artikel indsættes :

s. 35).
»Artikel 10b

a) I artikel 5 tilføjes følgende litra :

»d) skal fjerkræ bestemt til Finland og Sverige for
så vidt angår salmonella opfylde de betin
gelser, der fastsættes i medfør af artikel 9a, 9b
og 10b.«

1 . Med hensyn til salmonella skal forsendelser
af slagtefjerkræ bestemt til Finland og Sverige for
så vidt angår de serotyper, der ikke er nævnt i
bilag II, kapitel III, punkt A), på oprindelsesbe
driften underkastes en mikrobiologisk test ved
prøveudtagning i henhold til regler, som Rådet
fastsætter på forslag af Kommissionen inden
datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

b) Følgende artikler indsættes :
»Artikel 9a

1 . Med hensyn til salmonella kan Finland og
Sverige forelægge Kommissionen et bekæmpelses
program vedrørende avisfjerkræ og daggamle

2. Omfanget af den i stk. 1 omhandlede test og
de metoder, der skal anvendes, fastsættes på
baggrund af en udtalelse fra Den Videnskabelige
Veterinærkomité og det bekæmpelsesprogram, som
Finland og Sverige skal forelægge Kommissionen.
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3. Den i stk. 1 omhandlede test foretages ikke
på slagtefjerkræ, der stammer fra en bedrift, som
er omfattet af et program, der efter fremgangs
måden i artikel 32 er anerkendt som svarende til

»Sverige :
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Statens veterinärmedicinska
Uppsala
Eläilääkinta-

Finland :

ja

Helsinki/Anstalten

det i stk. 2 nævnte program.«

anstalt,

elintarvikelaitos,
för

veterinärme

dicin och livsmedel, Helsinki

Østrig :

Bundesanstalt für Virusseuchenbe
kämpfung bei Haustieren, Wien
Hetzendorf«.

d) 1 artikel 12, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Finland og Sverige vedtages de
relevante afgørelser om landenes status som

5. 391 L 0067: Rådets direktiv 91 /67/EØF af 28. januar
1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsæt

områder, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle

ning af akvakulturdyr og -produkter (EFT nr. L 46 af

disease, efter fremgangsmåden i artikel 32 inden

19.2.1991 , s. 1 ), som er ændret ved :

datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

— 393 L 0054: Rådets direktiv 93 /54/EØF af 24.

e) I artikel 13 tilføjes følgende stykke :

juni 1993 (EFT nr. L 175 af 19.7.1993, s. 34).

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt
det af Sverige forelagte program for så vidt angår
infektiøs bronkitis (IB). Som følge af denne under
søgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anven
delse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhand
lede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt.
Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en
periode på et år efter datoen for tiltrædelsestrakta
tens ikrafttræden anvende de nationale regler
vedrørende ovennævnte sygdomme, der er
gældende inden denne dato. Ovennævnte periode
på et år kan om nødvendigt forlænges efter frem
gangsmåden i artikel 32.«

a) I artikel 12 tilføjes følgende stykke :

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt
de af Sverige forelagte programmer for så vidt
angår infektiøs pankreasnekrose (IPN), bakteriel
nyresygdom eller BKD, furunkulose og yersiniose
eller rødmundssyge (ERM). Som følge af denne
undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde
anvendelse. De i stk. 2 omhandlede relevante afgø
relser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser
er truffet, kan Sverige i en periode på 1 år efter
datoen

for

tiltrædelsestraktatens

ikrafttræden

anvende de nationale regler vedrørende oven
nævnte sygdomme, der er gældende inden denne
dato. Ovennævnte periode på et år kan om
nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i

f) I artikel 14 tilføjes følgende stykke :

artikel 26.«

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt
den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt
angår rhinotracheitis hos kalkuner (TRT), swollen
head syndrome, infektiøs laryngotracheitis (ILT),
egg drop syndrome og fjerkrækopper (Fowl pox).
Som følge af denne undersøgelse kan bestemmel

b) I artikel 13 tilføjes følgende stykke :

serne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er beret

tiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser
træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er
truffet, kan Sverige i en periode på et år efter
datoen

for

tiltrædelsestraktatens

ikrafttræden

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt
den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt
angår forårsviræmi hos karper (SVC). Som følge

anvende de nationale regler vedrørende oven
nævnte sygdomme, der er gældende inden denne
dato. Ovennævnte periode på et år kan om
nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i

af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2
finde anvendelse, hvis dette er berettiget. De i
stk. 2 omhandlede afgørelser træffes hurtigst
muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan
Sverige i en periode på et år efter datoen for

artikel 32.«

tiltrædelsestraktatens

g) I bilag I, punkt 1 , tilføjes følgende :

ikrafttræden

anvende

de

nationale regler vedrørende den ovennævnte
sygdom, der er gældende inden denne dato. Oven
nævnte periode på et år kan om nødvendigt
forlænges efter fremgangsmåden i artikel 26«.
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resultat af alle levende svin, der skal sendes til
Finland fra et område som defineret i artikel 2,
litra o), i direktiv 64/432/EØF, hvor der er

c) Følgende artikler indføjes :
»Artikel 28a

udbrud af blæreudslæt hos svin. Denne under

Forsendelse til og fra Finland af fisk, deres æg og
sæd til opdræt eller udsætning er forbudt i en
overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædel

søgelse kræves i en periode på tolv måneder
efter det seneste udbrud i ovennævnte område .

sestraktatens ikrafttræden.

Artikel 28b

De relevante afgørelser til godkendelse af de af
Finland og Sverige forelagte programmer, for så
vidt angår de i bilag A, liste II, omhandlede
sygdomme, kan træffes i henhold til fremgangs
måden i artikel 26. Disse afgørelser træder alt efter

f) For så vidt angår klassisk svinepest, skal der i
en overgangsperiode på tre år fra datoen for
tiltrædelsestraktatens ikrafttræden foretages en
serumundersøgelse med negativt resultat af
alle levende svin, der skal sendes til Finland og
Sverige fra et område som defineret i artikel 2,
litra o) i direktiv 64/432/EØF, hvor der er et
udbrud af klassisk svinepest. Denne undersø

tilfældet i kraft straks ved tiltrædelsen eller i løbet

gelse kræves i en periode på tolv måneder efter

af de i artikel 28a omhandlede overgangsperioder.
Perioden på fire år, som er fastsat i bilag B, punkt

det

f.B nedsættes herved til tre år for Finlands

vedkommende, hvorunder der foretages to under
søgelser på hvert brug.«
6. 392 L 0065 : Rådets direktiv 92/65/EØF af 13 . juli

1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for
samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr
samt sæd, æg og embryoner der for så vidt angår
disse betingelser ikke er underlagt specifikke fælles
skabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til
direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 268 af 14.9.1992,
s. 54).

seneste

udbrud

i

ovennævnte

Gennemførelsesbestemmelser

til

område .

dette

afsnit

kan om nødvendigt fastlægges efter frem
gangsmåden i artikel 26.

g) Hvad angår porcint reproduktions- og respira
tionssyndrom skal der i en overgangsperiode
på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens
ikrafttræden foretages en serumundersøgelse
med negativt resultat af alle levende svin, der
skal sendes til Sverige fra et område som defi
neret i artikel 2, litra o) i direktiv
64/432/EØF, hvor der er et udbrud af porcint
reproduktions- og respirationssyndrom. Denne
undersøgelse kræves i en periode på tolv
måneder efter det seneste udbrud i oven
nævnte område . Gennemførelsesbestemmelser

a) I artikel 3 tilføjes følgende stykke :

til dette afsnit fastlægges efter fremgangs
»Indtil der foreligger fællesskabsbestemmelser på
området, kan Sverige opretholde sine nationale
regler om slanger og krybdyr.«

måden i artikel 26 .«

e) Følgende artikel indsættes :

b) I artikel 6, A., 2), b), tilføjes følgende afsnit :
»Artikel 10a

»Disse beslutninger tager hensyn til drøvtyggere
opdrættet i Fællesskabets arktiske regioner.«

c) I artikel 6, A., 2), tilføjes følgende :

»e) For så vidt angår blæreudslæt hos svin, skal
der i en overgangsperiode på tre år fra datoen
ikrafttræden

delse på dem som på medlemsstater, som befinder
sig i en tilsvarende situation.«

f) I artikel 13, stk. 2, tilføjes følgende :

d) I artikel 6, A., 3), tilføjes følgende :

tiltrædelsestraktatens

henhold til fremgangsmåden i artikel 26 efter
fremlæggelse af den relevante dokumentation, for
at tage højde for situationen i Finland og Sverige,
således at de samme bestemmelser finder anven

»c) Der kan vedtages bestemmelser om leukose i
henhold til fremgangsmåden i artikel 26.«

for

For så vidt angår rabies, ændres artikel 9 og 10 i

fore

tages en serumsundersøgelse med negativt

»e) Sverige har to år fra datoen for tiltrædelses
traktatens ikrafttræden til at gennemføre
de foreskrevne foranstaltninger vedrørende
organer, institutter og centre.«
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g) I artikel 22 tilføjes følgende afsnit :

»Østrig :

»Bilag B tages op til fornyet behandling før tiltræ
delsestraktatens ikrafttræden, navnlig med henblik
på at ændre listen over sygdomme til at omfatte
sygdomme, som drøvtyggere og svin kan få, samt
sygdomme som kan overføres via sæd, æg og
embryoner fra svin.«
h) I bilag C, punkt 2, a), tilføjes følgende afsnit:

»Kommissionen kan dog tillade tilførsel af dyr,
som ikke stammer fra et godkendt center, institut
eller organ, hvis den kompetente myndighed ikke
kan finde en tilfredsstillende løsning for disse dyr.
Medlemsstaten forelægger Kommissionen en plan
over de yderligere veterinære garantier, som
gælder i dette tilfælde.«
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Bundesanstalt für Virusseuchenbe
kämpfung bei Haustieren, Wien
Hetzendorf

Finland :

Statens Veterinære Institut for Virus

forskning, Lindholm, Danmark Animal
Virus Research Institute, Pirbright,
Woking, Surrey
Sverige : Statens veterinärmedicinska
Uppsala«.

anstalt,

2. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EØF af 22.

januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol
med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af 21.2.1980,
s. 11 ), senest ændret ved :

— 393 D 0384: Rådets beslutning 93/384/EØF af
14. juni 1993 (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 34).

7. 372 L 0461 : Rådets direktiv 72/461 /EØF af 12.

december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer
vedrørende handel med fersk kød inden for Fælles

skabet (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 24), senest

I bilag II tilføjes følgende tekst efter »Portugal : Labo
ratorio Nacional de Investigasao Veterinaria —
Lisboa«:

ændret ved :
— 392 L 0118 : Rådets direktiv 92/ 118 /EØF af 17.

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

»Østrig : Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung
bei Haustieren, Wien-Hetzendorf
Finland : Statens Veterinære Institut for virusforsk

I bilaget, punkt 2, tredje led, tilføjes følgende forkor
telse :

ning, Lindholm, Danmark
Sverige : Statens veterinärmedicinska anstalt,
Uppsala«.

»— ETY«

B. KONTROLFORANSTALTNINGER

1 . 385 L 0511 : Rådets direktiv 85/511 /EØF af 18 .

november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til
bekæmpelse af mund- og klovesyge (EFT nr. L 315 af
26.11.1985, s. 11 ), som ændret ved :
— 390 L 0423 : Rådets direktiv 90/423/EØF af 26.

juni 1990 (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 13),

— 392 D 0380: Kommissionens
beslutning
92/380/EØF af 2. juli 1992 (EFT nr. L 198 af

3. 392 L 0035 : Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april
1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og
foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (EFT nr.
L 157 af 10.6.1992, s. 19)

I bilag I, punkt A, tilføjes følgende tekst:
»Østrig : Bundesanstalt für Virusseuchenbekämp
fung, Wien-Hetzendorf
Finland : Statens Veterinære Institut for Virusforsk

ning, Lindholm, DK-4771 Kalvehave,

17.7.1992, s. 54).

Sverige : Statens Veterinärmedicinska anstalt,
Uppsala«.

a) I bilag A tilføjes følgende tekst:
»Sverige : Statens veterinärmedicinska
Uppsala«.

b) I bilag B tilføjes følgende tekst:

anstalt,

4. 392 L 0040: Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj

1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af
aviær influenza (EFT nr. L 167 af 22.6.1992, s. 1 )
I bilag IV tilføjes følgende tekst:
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»Østrig : Bundesanstalt für Virusseuchenbekämp
fung, Wien-Hetzendorf
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KAPITEL 3

Folkesundhed

Finland : Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/
Anstalten för veterinärmedicin

och livs

medel, Helsingfors
Sverige : Statens veterinärmedicinska anstalt,
Uppsala«.
5. 392 L 0066: Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli
1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af
Newcastle disease (EFT nr. L 260 af 5.9.1992, s. 1 )

— 391 L 0497: Rådets direktiv 91 /497/EØF af 29.

juli 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991 , s. 69),
— 392 L 0005 : Rådets direktiv 92 / 5 /EØF af 10 .

I bilag IV tilføjes følgende tekst:

februar 1992 (EFT nr. L 57 du 2.3.1992, s. 1 )

»Østrig : Bundesanstalt für Virusseuchenbekämp
fung, Wien-Hetzendorf
Finland : Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/
Anstalten för veterinärmedicin

1 . 364 L 0433: Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni
1964 om sundhedsmæssige betingelser for produktion
og afsætning af fersk kød (EFT nr. 121 af 29.7.1964,
s. 2012/64), som ændret ved :

a) I artikel 3, stk. 1 , afsnit A, litra f), nr. ii), tilføjes
følgende led :

och livs

medel, Helsingfors
Sverige : Statens veterinärmedicinska anstalt,
Uppsala«.

6. 393 L 0053 : Rådets direktiv 93/53/EØF af 24. juni
1993 om minimumsfællesskabsforanstaltninger til

»— for kød bestemt til Finland og Sverige skal
være forsynet med en af de betegnelser, der er
anført i bilag IV, del IV, tredje led«.
b) I artikel 4, afsnit A, indsættes i indledningen efter
datoen » 1 . januar 1993« følgende ord :

bekæmpelse af visse fiskesygdomme (EFT nr. L 175 af
19.7.1993, s. 23)

»— for Østrig, Finland og Sverige dog pr.
1 . januar 1995«.

I bilag A indsættes følgende tekst :
»Østrig : Institut für Fischkunde, Veterinärmedizi
nische Universität, Wien

Finland : Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/
Anstalten för veterinärmedicin och livs

c) I artikel 4, afsnit A, indsættes i indledningen efter
datoen »31 . december 1991« følgende ord :

»— for Østrig, Finland og Sverige dog pr. 31 .
december 1993,«.

medel, Helsingfors
Sverige : Statens veterinärmedicinska anstalt,
Uppsala«.
7. 392 L 0119: Rådets direktiv 92/ 119/EØF af 17.

december 1992 om generelle fællesskabsforanstalt
ninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt
om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreud
slæt hos svin (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 69)

I bilag II, punkt 5, tilføjes følgende tekst:
»Østrig : Bundesanstalt für Virusseuchenbekämp
fung, Wien-Hetzendorf

d) I artikel 5 indsættes følgende stykker:
»3.

Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser,

jf. stk. 2, gælder følgende regler for kød bestemt til
Finland og Sverige, for så vidt angår salmonella :
a) kødforsendelserne har været underkastet en
bakteriologisk stikprøveundersøgelse på oprin
delsesvirksomheden efter regler, der fastsættes
af Rådet, som træffer afgørelse på forslag af
Kommissionen

inden

tiltrædelsestraktatens

ikrafttrædelsesdato;

Finland : Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/
Anstalten

för veterinärmedicin

och livs

medel, Helsingfors

b) i) den i litra a) omhandlede undersøgelse fore
tages ikke, for så vidt angår kødforsen
delser, der er bestemt til en virksomhed med

Sverige : Statens veterinärmedicinska anstalt,
Uppsala«.

henblik på pasteurisering, sterilisering eller
anden behandling med tilsvarende virkning :

De Europæiske Fællesskabers lidende
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ii) i en overgangsperiode på tre år regnet

2. 391 L 0498: Rådets direktiv 91 /498/EØF af 29. juli

fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato

skal det i nr. i) omhandlede kød dog være
underkastet reglerne i det bekæmpelsespro
gram, som anvendes af Finland og Sverige. I

1991 om betingelserne for indrømmelse af midlerti
dige og begrænsede undtagelser fra de særlige
EF-sundhedsbestemmelser
for
produktion
og
markedsføring af fersk kød (EFT nr. L 268 af

den forbindelse vil dette kød være underka

24.9.1991 , s. 105)

stet de samme foranstaltninger som dem,
der gælder for kød med oprindelse i Finland
og Sverige. Inden udløbet af denne periode
på tre år tages denne bestemmelse op til
fornyet overvejelse og ændres eventuelt efter
fremgangsmåden i artikel 16 ;
c) den i litra a) omhandlede undersøgelse fore
tages ikke for så vidt angår kød, der stammer
fra en virksomhed omfattet af et program, som
efter fremgangsmåden i artikel 16 er anerkendt
som svarende til det i stk. 4 omhandlede

a) I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende ord efter
datoen den 31 . december 1995 :

»— for Sverige dog indtil den 31 . december 1996
og for Østrig og Finland indtil den 31 .
december 1997,«.

b) I artikel 2, stk. 2, fjerde afsnit, indsættes følgende
ord efter datoen den 1 . juli 1992 :

program.

»— for Østrig, Finland og Sverige straks fra
4.

De garantier, der er omhandlet i stk. 3,

tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato,«.

gælder først, når Kommissionen har godkendt et
bekæmpelsesprogram forelagt af Finland og
Sverige. Kommissionens beslutninger skal være
truffet inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelses

dato, således at bekæmpelsesprogrammerne og de i
stk. 3 omhandlede garantier kan gælde straks fra
tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato« .

3. 371 L 0118 : Rådets direktiv 71 / 118/EØF af 15 .

februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i
forbindelse med produktion og afsætning af fersk
fjerkrækød (EFT nr. L 55 af 8.3.1971 , s. 23), som
ændret og ajourført ved:
— 392 L 0116: Rådets direktiv 92/ 116/EØF af 17.

e) I bilag I, kapitel XI, punkt 50, litra a), første led,
tilføjes følgende angivelser :
»AT - FI - SE«.

f) I bilag I, kapitel XI, punkt 50, litra a), andet led,
og punkt 50, litra b), tredje led, tilføjes følgende
forkortelse :

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1 )
a) I artikel 3, afsnit I, litra A, nr. i), indsættes
følgende led :

»— for kød bestemt til Finland og Sverige skal
være forsynet med en af de betegnelser, der er
anført i bilag VI, del IV, litra e)«.

»eller ETY«.

b) I artikel 5 indsættes følgende stykker :
g) I bilag IV, del IV, tilføjes følgende led :
»— er bestemt til Finland og Sverige. (4)
i) den undersøgelse, der er omhandlet i
artikel 5, stk. 3, litra a), er blevet fore
taget (4)

»3. Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser,
gælder følgende regler for kød bestemt til Finland
og Sverige, for så vidt angår salmonella :
a) kødforsendelserne har været underkastet en
bakteriologisk stikprøveundersøgelse på oprin

delsesvirksomheden efter regler, der fastsættes
af Rådet, som træffer afgørelse på forslag af
Kommissionen

ii) kødet er bestemt til forarbejdning (4)
iii) kødet stammer fra en virksomhed omfattet
af et program som det, der er omhandlet i
artikel 5, stk. 3, litra c) (4)«.

inden

tiltrædelsestraktatens

ikrafttrædelsesdato ;

b) den i litra a) omhandlede undersøgelse fore
tages ikke for så vidt angår kød, der stammer
fra en virksomhed omfattet af et program, som
efter fremgangsmåden i artikel 16 er anerkendt
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som svarende til det i stk. 4 omhandlede
program.

4. De garantier, der er omhandlet i stk. 3,
gælder først, når Kommissionen har godkendt et
bekæmpelsesprogram forelagt af Finland og
Sverige. Kommissionens beslutninger skal være
truffet inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelses

dato, således at bekæmpelsesprogrammerne og de i
stk. 3 omhandlede garantier kan gælde straks fra
tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato«.
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b. Østrig har frist indtil den 1 . januar 1996 for så
vidt angår visse virksomheder, som er beliggende
på dets område. Kød, der kommer fra disse virk
somheder, må kun markedsføres på Østrigs eget
nationale område. Østrig underretter Kommis
sionen om de bestemmelser, der vedtages for så
vidt angår de pågældende virksomheder. Det
fremsender en liste over de pågældende virksom
heder til Kommissionen og de øvrige medlems
stater. Østrig kan indrømme visse virksomheder
en yderligere frist til den 1 . januar 1998,
forudsat at disse virksomheder har fremsendt en

c) I bilag I, kapitel XII, punkt 66, litra a), første led,
tilføjes følgende angivelser :
»AT - FI - SE«.

d) I bilag I, kapitel XII, punkt 66, litra a), tredje led,
tilføjes følgende forkortelse :
»eller ETY«.

e) I bilag VI, del IV, tilføjes følgende litra :

anmodning herom til den kompetente
myndighed inden den 1 . april 1995. Denne
anmodning skal være ledsaget af en plan og et
program over de påtænkte foranstaltninger med
angivelse af en frist for, hvornår virksomheden
kan opfylde kravene i dette direktiv. Østrig fore
lægger inden den 1 . juli 1995 Kommissionen en
liste over de virksomheder, som påtænkes
indrømmet en yderligere frist. Af denne liste skal
det virksomhed for virksomhed fremgå, hvilken
form for undtagelse der påtænkes, og hvor
længe denne skal vare. Kommissionen vurderer
listen og vedtager den, eventuelt i ændret form.
Kommissionen fremsender den til medlemssta
terne.«

»e) hvis kødet er bestemt til
Sverige (2):

Finland

eller

i) den undersøgelse, der er omhandlet i
artikel 5, stk. 3, litra a), er blevet fore
taget (4)
ii) kødet stammer fra en virksomhed omfattet

af et program som det, der er omhandlet i

5. 377 L 0099: Rådets direktiv 77/99/EØF af 21 .

december 1976 om sundhedsmæssige problemer i

forbindelse med produktion og markedsføring af
kødprodukter og visse produkter af animalsk oprin
delse (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 85), som ændret
og ajourført ved :

artikel 5, stk. 3, litra b) (4)«.
— 392 L 0005 : Rådets direktiv 92/5/EØF af 10.

f) I bilag VI tilføjes følgende fodnote :
»(4) Det ikke-relevante overstreges«.
4. 392 L 0116: Rådets direktiv 92/ 116/EØF af 17.

december 1992 om ændring og ajourføring af direktiv
71 / 118/EØF om sundhedsmæssige problemer i
forbindelse med handel med fersk fjerkrækød (EFT
nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1 )

februar 1992 (EFT nr. L 57 af 2.3.1992, s. 1 ),
som ændret ved :

— 392 L 0045 : Rådets direktiv 92/45/EØF af 16.

juni 1992 (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 35),
— 392 L 0116 : Rådets direktiv 92/ 116/EØF af 17.

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1 ),

I artikel 3 indsættes følgende stykker:
— 392 L 0118 : Rådets direktiv 92/ 118/EØF af 17.

» la. Finland har frist indtil den 1 . januar 1996 for så
vidt angår visse virksomheder, som er beliggende
på dets område. Kød, der kommer fra disse virk
somheder, må kun markedsføres på de to landes
respektive nationale områder. Finland under
retter Kommissionen om de bestemmelser, der
vedtages for så vidt angår de pågældende virk
somheder. De fremsender en liste over de pågæl
dende virksomheder til Kommissionen og de
øvrige medlemsstater.

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

a) I artikel 10, stk. 2, indsættes følgende ord efter
datoen den 1 . januar 1996 :

»— for Sverige dog senest indtil den 1. januar
1997, og for Østrig og Finland dog senest
indtil den 1 . januar 1998,«.
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8. 388 L 0657: Rådets direktiv 88/657/EØF af 14.

datoen den 1 . januar 1996 :

december 1988 om krav til fremstilling af og handel
med hakket kød, kød i stykker på under 100 g og
tilberedt kød, og om ændring af direktiv

»— for Sverige dog den 1 . januar 1997 og for

64/433/EØF, 71 / 118/EØF og 72/460/EØF (EFT
nr. L 382 af 31.12.1988, s. 3), som ændret ved :

Østrig og Finland dog den 1 . januar 1998,«.

— 392 L 0110: Rådets direktiv 92/ 110/EØF af 14.

c) I bilag B, kapitel VI, punkt 4, litra a), nr. i), første
led, tilføjes efter kendingsbogstaverne »UK«
følgende kendingsbogstaver :
»AT - FI - SE«.

d) I bilag B, kapitel VI, punkt 4, litra a), nr. i), andet
led, tilføjes følgende forkortelse :
»ETY«.

december 1992 (EFT nr. L 394 af 31.12.1992,
s. 26)

I artikel 13, stk. 1 , første afsnit, indsættes følgende
ord efter datoen den 1 . januar 1996 :

»— for Finland og Sverige dog den 1 . januar
1997,«.

9. 389 L 0437: Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni
1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbin

delse med produktion og markedsføring af ægpro
e) I bilag B, kapitel VI, punkt 4, litra a), nr. ii), tredje
led, tilføjes følgende forkortelse :
»ETY«.

dukter (EFT nr. L 212 af 22.7.1989, s. 87), som
ændret ved :

— 389 L 0662 : Rådets direktiv 89/662/EØF af 11 .

december 1989 (EFT nr. L 395 af 30.12.1989,
s. 13),
6. 392 L 0005 : Rådets direktiv 92/ 5/EØF af 10.

februar 1992 om ændring og ajourføring af direktiv
77/99/EØF om sundhedsmæssige problemer i
forbindelse med handel med kødprodukter inden for
Fællesskabet og om ændring af direktiv 64/433/EØF

— 391 L 0684 : Rådets direktiv 91 /684/EØF af 19 .

december 1991 (EFT nr. L 376 af 31.12.1991 ,
s. 38 )

(EFT nr. L 57 af 2.3.1992, s. 1 )

a) I bilaget, kapitel XI, punkt 1, nr. i), første led,
indsættes følgende identifikationsbogstaver efter

I artikel 3 indsættes følgende led efter de to første
led :

»UK«:

»AT — FI — SE«.

»— visse virksomheder, som er beliggende i Sverige,
for hvilke Sverige skal efterkomme bestemmel
serne i dette direktiv inden den 1 . januar 1996.«.

7. 392 L 0120: Rådets direktiv 92/ 120/EØF af 17.

december 1992 om betingelserne for indrømmelse af
midlertidige og begrænsede undtagelser fra Fælles
skabets specifikke
sundhedsbestemmelser for
produktion og afsætning af visse produkter af
animalsk oprindelse (EFT nr. L 62 af 15.3.1993,
s. 86)

b) I bilaget, kapitel XI, punkt 1 , nr. i), andet led,
tilføjes følgende forkortelse:
» ETY«.

c) I bilaget, kapitel XI, punkt 1 , nr. ii), tredje led,
tilføjes følgende forkortelse :
» ETY«.

10. 391 L 0493 : Rådets direktiv 91 /493/EØF af 22. juli
1991 om sundhedsmæssige betingelser for produk

tion og afsætning af fiskerivarer (EFT nr. L 268 af
24.9.1991 , s. 15)

I artikel 1 , stk. 1, indsættes følgende ord efter
datoen den 31 . december 1995 :

I artikel 7, stk. 2, indsættes følgende ord efter
datoen den 31 . december 1995 :

»— Østrig dog indtil den 31 . december 1996, og
Finland indtil den 31 . december 1997,«.

»— Finland dog indtil den 31 . december 1997,«.
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11 . 391 L 0492 : Rådets direktiv 91 /492/EØF af 15. juli
1991 om sundhedsmæssige betingelser for produk
tion og afsætning af levende toskallede bløddyr
(EFT nr. L 268 af 24.9.1991 , s. 1 )

c) I bilag C, kapitel IV, afsnit A, punkt 3, litra a),
nr. i), andet led, tilføjes følgende forkortelse :

I artikel 5, stk. 1 , litra a), andet afsnit, tilføjes
følgende ord efter datoen den 31 . december 1995 :

d) I bilag C, kapitel IV, afsnit A, punkt 3, litra a),
nr. ii), tredje led, tilføjes følgende forkortelse :

»— Sverige dog indtil den 31 . december 1997,«.
12. 393 D 0383 : Rådets beslutning 93/383/EØF af 14.
juni 1993 om referencelaboratorier til kontrol med
marine biotoksiner (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 31 )

I bilaget tilføjes følgende tekst :
» Finland :

— Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/
Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel,

Helsingfors;

» ETY«.

» ETY«.

2 . 391 L 0495 : Rådet* direktiv 91 /495 /EØF af 27 .

november 1990 om sundhedsmæssige og dyresund
hedsmæssige problemer i forbindelse med produktion
og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet vildt
(EFT nr. L 268 af 24.9.1991 , s. 41 ), som ændret ved :
— 392 L 0065 : Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli
1992 (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 54)
— 392 L 0116 : Rådets direktiv 92/ 116/ EØF af 17 .

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1 )

og

Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo

a) I artikel 2, nr. 3, indsættes følgende ord efter
»landpattedyr« :
»herunder rensdyr,«.

Sverige :

— Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs
Universitet, Göteborg.
Østrig :

— om nødvendigt ændrer Kommissionen efter
høring af de østrigske myndigheder dette bilag
med henblik på at udpege et nationalt reference
laboratorium til kontrol
siner.«

med marine biotok

b) I artikel 6, stk. 2, syvende led, tilføjes følgende
punktum :
»Samtlige led i slagtningen af rensdyr kan dog
udføres i mobile slagteenheder i overensstemmelse
med bestemmelserne i direktiv 64/433 /EØF«.

c) I bilag I, kapitel III, nr. 11 , punkt 1 , litra a), første
led, tilføjes følgende identifikationsbogstaver :
»AT, FI, SE«.

KAPITEL 4

Diverse

d) I bilag I, kapitel III, nr. 11 , punkt 1 , litra a), tredje
led, tilføjes følgende sigel :
» ETY«.

1 . 392 L 0046: Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni
1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og
afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og
mælkebaserede produkter (EFT nr. L 268 af
14.9.1992, s. 1 ), som ændret ved :
— 392 L 0118 : Rådets direktiv 92/ 118 /EØF af 17 .

3. 392 L 0045 : Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni

1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige
problemer i forbindelse med nedlægning af vildtle
vende vildt og afsætning af kød heraf (EFT nr. L 268
af 14.9.1992, s. 35), som ændret ved :

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49)

a) I artikel 32, stk. 1 , første afsnit, tilføjes følgende
ord efter datoen den 1 . januar 1994 :
»— Sverige dog inden den 1 . januar 1996«.

b) I bilag C, kapitel IV, afsnit A, punkt 3, litra a),
nr. i), første led, tilføjes følgende kendingsbog

— 392 L 0116: Rådets direktiv 92/ 116/EØF af 17.

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1 )
a) I artikel 3, stk. 1 , litra a), tredje led, tilføjes
følgende punktum :

staver efter »UK«:

»Rådet, som træffer afgørelse på forslag af
Kommissionen, kan fastsætte særlige regler for

»AT — FI — SE«.

indsamling af vildtlevende vildt, hvor særlige
klimatiske forhold gør sig gældende.«.
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b) I bilag I, kapitel VII, punkt 2, litra a), nr. i), første
led, tilføjes følgende identifikationsbogstaver :
»AT — FI — SE«.

c) I bilag I, kapitel VII, punkt 2, litra a), nr. i), tredje
led, tilføjes følgende sigel efter »EEG«:
» ETY«.

kvæg, svin, får og geder samt fersk kød eller kødpro
dukter fra tredjelande (EFT nr. L 302 af 31.12.1972,
s. 28 ), senest ændret ved :

— 392 R 1601 : Rådets forordning (EØF) nr.
1601 /92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af
27.6.1992, s. 13)

a) I artikel 6, stk. 2, nr. 2, tilføjes følgende afsnit :
»Sverige kan i en overgangsperiode på tre år
regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttræden bibe
holde sine nationale regler for så vidt angår
indførsel af dyr fra lande, der vaccinerer mod
mund- og klovesyge.«.

4. 392 L 0118 : Rådets direktiv 92/ 118/EØF af 17.

december 1992 om dyresundhedsmæssige og sund
hedsmæssige betingelser for samhandel med og
indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt
angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke
fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A,
kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår
patogener, i direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 62 af
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b) I artikel 14, stk. 3, tilføjes følgende litra :

15.3.1993, s. 49)

»e) Sverige kan i en overgangsperiode på tre år
regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædel
sesdato bibeholde sine nationale regler for så
vidt angår indførsel af fersk kød fra lande, der
vaccinerer mod mund- og klovesyge.«.

a) I bilag I, kapitel 14, tilføjes følgende afsnit :

»Ikke-forarbejdet gylle fra fjerkræflokke, der er
vaccineret mod Newcastle disease må ikke sendes

videre til et område, der har status som »område,

6 . 392 L 0102 : Rådets direktiv 92/ 102/EØF af 27.

hvor der ikke vaccineres mod Newcasde disease« i

november 1992 om identifikation og registrering af
dyr (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 32)

overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i direktiv
90/ 539 /EØF.«.

I artikel 11 , stk. 1 , indsættes følgende led :
b) I bilag II, kapitel 2, første led, tilføjes følgende
tekst :

»Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser
gælder følgende regler for æg bestemt til Finland
og Sverige, for så vidt angår salmonella :
a) forsendelser af æg kan være betinget af yderli
gere generelle eller særlige garantier, som
Kommissionen fastlægger efter fremgangs
måden i artikel 18,

b) de i litra a) omhandlede garantier anvendes
ikke for så vidt angår æg, der stammer fra en
virksomhed omfattet af et program, som efter
fremgangsmåden i artikel 18 er anerkendt som
svarende til det i litra c) omhandlede program,

»— Finland inden den 1 . januar 1996 for så vidt
angår kravene til kvæg, svin, får og geder. Om
nødvendigt fastsætter Kommissionen i overgangs
perioden passende foranstaltninger efter frem
gangsmåden i artikel 18 i direktiv 90/
425 /EØF.«.

7. 381 D 0651 : Kommissionens afgørelse 81 /651 /EØF
af 30. juli 1981 om oprettelse af en videnskabelig
veterinærkomité (EFT nr. L 233 af 19.8.1981 , s. 32),
som ændret ved :

— 386 D 0105 : Kommissionens afgørelse 86/
105/EØF af 25. februar 1986 (EFT nr. L 93 af
8.4.1986, s. 14)
I artikel 3 ændres antallet » 18« til » 21 «.

c) de garantier, der er omhandlet i litra a), gælder
først, når Kommissionen har godkendt et
bekæmpelsesprogram forelagt af Finland og
Sverige. Kommissionens beslutninger skal være

KAPITEL 5

Dyrebeskyttelse

truffet inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden,

således at bekæmpelsesprogrammerne og de i
litra a) omhandlede garantier kan gælde straks
fra tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«.

391

L

0628 : Rådets

direktiv

91 /628/EØF

af

19.

november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og
om ændring af direktiv 91 /425/EØF og 91 /496/EØF
(EFT nr. L 340 af 11.12.1991 , s. 17), som ændret ved :

5 . 372 L 0462 : Rådets direktiv 72/462/EØF af 12.

december 1972 om sundhedsmæssige og veterinær
mæssige problemer i forbindelse med indførsel af

— 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af 13.
juli 1992 (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27)
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a) I bilaget, kapitel 1 , afsnit A, punkt 1 , tilføjes følgende
punktum :
»Sverige kan dog i en overgangsperiode regnet fra
tiltrædelsestraktatens tiltrædelsesdato bibeholde sine

strengere nationale regler for transport af køer, der er
med kalv, og af nyfødte kalve, såfremt afgangsstedet
og bestemmelsesstedet er beliggende på svensk
område.«.

Nr. L 1 /97

jelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af
kvæg og svin samt fej*sk kød (EFT nr. L 146 af
14.6.1979, s. 15), som senest er ændret ved :

— 394 D 0059: Kommissionens beslutning 94/
59/EØF af 26. januar 1994 (EFT nr. L 27 af
1.2.1994, s. 53).

I bilaget udgår følgende linjer :

b) I bilaget, kapitel 1 , afsnit C, punkt 14, tilføjes
følgende punktum :
»I en overgangsperiode regnet fra tiltrædelsestrakta
tens ikrafttrædelsestidspunkt gælder pligten til at
sørge for overdækning dog ikke for transport af
rensdyr. Kommissionens kan efter udtalelse fra Den
Videnskabelige Veterinærkomité beslutte at opret
holde denne undtagelse efter fremgangsmåden i
artikel 17.«.

»AT — Østrig«
» FI

— Finland«

» SE

— Sverige«

3 . 380 D

0790: Kommissionens

beslutning

80/

790/EØF af 25. juli 1980 om veterinærpolitimæssige
betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved
indførsel af fersk kød fra Finland (EFT nr. L 233 af
4.9.1980, s. 47), som ændret ved :
— 381 D 0662 : Kommissionens beslutning 81 /
622/EØF af 28 . juli 1981 (EFT nr. L 237 af

Anden del — Gennem/øvelsestekster

22.8.1981 , s. 33 ).
1 . 377 L 0096: Rådets direktiv 77/ 96/EØF af 21 .

december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse
med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande
(EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 67), som er ændret
ved :

— 381 L 0476 : Rådets direktiv 81 /476/EØF af 24.

juni 1981 (EFT nr. L 186 af 8.7.1981 , s. 20),
— 383 L 0091 : Rådets direktiv

83/91 /EØF af

7. februar 1983 (EFT nr. L 59 af 5.3.1983, s. 34),
— 384

L

0319:

Kommissionens

direktiv

84 /

319/EØF af 7. juni 1984 (EFT nr. L 167 af

Beslutning 80/790/EØF ophæves.
4. 380 D 0799: Kommissionens beslutning 80/
799/EØF af 25. juli 1980 om veterinærpolitimæssige
betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved
indførsel af fersk kød fra Sverige (EFT nr. L 234 af
5.9.1980, s. 35), som ændret ved :
— 381 D 0662 : Kommissionens beslutning 81 /
662/EØF af 28 . juli 1981 (EFT nr. L 237 af
22.8.1981 , s. 33).

Beslutning 80/799/EØF ophæves.

27.6.1984, s. 34),

5. 382 D 0730: Rådets beslutning 82/730/EØF af 18.
— 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr.
3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af
31.12.1985, s. 8),
— 389

L

0321 :

oktober 1982 om listen over virksomheder i repu
blikken Østrig, der er godkendt til udførsel af fersk
kød til Fællesskabet (EFT nr. L 311 af 8.11.1982,
s. 1 ).

Kommissionens

direktiv

89 /

321 /EØF af 22. april 1989 (EFT nr. L 133 af

Beslutning 82/730/EØF ophæves.

17.5.1993, s. 33).

a) I bilag III, punkt 2, andet led, indsættes efter
forkortelsen »EOK« følgende forkortelse :
» ETY«.

b) I bilag III, punkt 5, andet led, indsættes efter
forkortelsen »EOK« følgende forkortelse :
» ETY«.

2. 379 D 0542 : Rådets beslutning 79/542/EØF af 21 .
december 1979 om opstilling af en liste over de tred

6. 382 D 0731 : Rådets beslutning 82/731 /EØF af 18.
oktober 1982 om listen over virksomheder i repu
blikken Finland, der er godkendt til udførsel af fersk
kød til Fællesskabet (EFT nr. L 311 af 8.11.1982,
s . 4), som ændret.

Beslutning 82/731 /EØF ophæves.
7. 382 D 0736: Rådets beslutning 82/736/EØF af 18 .
oktober 1982 om listen over virksomheder i konge
riget Sverige, der er godkendt til udførsel af fersk
kød til Fællesskabet (EFT nr. L 311 af 8.11.1982,
s. 18), som ændret.
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Beslutning 82/736/EØF ophæves.
8. 389 X 0214: Kommissionens henstilling 89/
214/EØF af 24. februar 1989 om de regler, der skal
følges ved inspektioner i ferskkødvirksomheder, der
er godkendt til samhandel i Fællesskabet (EFT nr.
L 87 af 31.3.1989, s. 1 )
a) I bilag I, kapitel X, punkt 49, a), under »Direkti
vets ordlyd« i første led efter forkortelsen »P«
indsættes følgende forkortelser :
»AT/FI/ SE«.

b) I bilag I, kapitel X, punkt 49, a), under »Direkti
vets ordlyd«, andet led, indsættes følgende
forkortelse :
» ETY«.

c) I bilag I, kapitel X, punkt 49, b), under »Direkti
vets ordlyd«, tredje led, indsættes følgende
forkortelse :
» ETY«.

9. 390 D 0014: Kommissionens beslutning 90/ 14/EØF
af 20. december 1989 om opstilling af en liste
over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader
indførsel af frosset tyresæd (EFT nr. L 8 af
11.1.1990, s. 71 ), som ændret ved :
— 391 D 0276: Kommissionens beslutning 91 /
276/EØF af 22. maj 1991 (EFT nr. L 135 af
30.5.1991 , s. 58).

I bilaget udgår ordene :
»Østrig«
» Finland«

» Sverige«.
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over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader
indførsel af embryoner af tamkvæg (EFT nr. L 134
af 29.5.1991 , s. 56).
I bilaget udgår ordene :
»Østrig«
» Finland«

»Sverige«

12. 391 D 0426: Kommissionens beslutning 91 /
426/EØF af 22. juli 1991 om nærmere regler for
tilskud fra Fællesskabet til etablering af et
edb-baseret kommunikationsnet mellem veterinær

myndighederne (Animo) (EFT nr. L 234 af
23.8.1991 , s. 27), som ændret ved :
— 393 D 0004: Kommissionens beslutning 93/
4/EØF af 9. december 1992 (EFT nr. L 4 af
8.1.1993, s. 32).

a) I artikel 1 , stk. 2, erstattes ordene »for hele
edb-nettet« med :

»for Fællesskabet i dets sammensætning inden
tiltrædelsestraktatens ikrafttræden«.

b) Følgende artikel indsættes :
»Artikel 2a

1 . Østrig, Finland og Sverige kan modtage
tilskud fra Fællesskabet på de i artikel 1 , stk. 1,
fastsatte betingelser.
2.

Kommissionen refunderer disse medlems

stater de udgifter, der omhandles i stk. 1 , på
grundlag af bilag.
3. De svenske myndigheder fremsender de i
stk. 2 omhandlede bilag senest tolv måneder efter

10. 390 D 0442 : Kommissionens beslutning 90/
442/EØF af 25 . juli 1990 om koder for anmeldelse
af dyresygdomme (EFT nr. L 227 af 21.8.1990,
s. 39), som ændret ved :

tiltrædelsestraktatens
ikrafttræden,
og
de
østrigske og finske myndigheder fremsender dem

— Kommissionens beslutning af 27.11.1990 (ikke
offentliggjort)

13. 391 D 0449: Kommissionens beslutning 91 /
449/EØF af 26. juli 1991 om sundhedscertifikater
for kødprodukter, der indføres fra tredjelande (EFT
nr. L 240 af 29.8.1991 , s. 28), senest ændret ved :

— Kommissionens beslutning af 26.3.1991 (ikke
offentliggjort)
I artikel 1 , tilføjes følgende afsnit:
»For Østrigs, Finlands og Sveriges vedkommende,
kompletterer Kommissionen koderne i bilag 5 og 6
til nærværende beslutning. De nødvendige beslut
ninger vedtages inden tiltrædelsestraktaten træder i
kraft.«

senest 24 måneder
ikrafttræden .«

tiltrædelsestraktatens

— 393 D 0504: Kommissionens beslutning 93/
504/EØF af 28. juli 1993 (EFT nr. L 236 af
21.9.1993, s. 16).

a) I bilag A, anden del, udgår ordene :
»Østrig«
» Finland«

11 . 391 D 0270: Kommissionens beslutning 91 /
270/EØF af 14. maj 1991 om opstilling af en liste

efter

»Sverige«

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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b) I bilag B, anden del, udgår ordene :
»Østrig«
»Finland«

»Sverige«

14. 391 D 0539: Kommissionens beslutning 91 /
539/EØF af 4. oktober 1991 om gennemførelsesbe
stemmelser til beslutning 91 /426/EØF (Animo)
(EFT nr. L 294 af 25.10.1991 , s. 47).

Nr. L 1 /99

— 393 D 0071 : Kommissionens beslutning 93 /
71 /EØF af 22. december 1992 (EFT nr. L 25 af
2.2.1993, s. 39),

— 393 D 0292 : Kommissionens beslutning 93/

228/EØF af 5. april 1993 (EFT nr. L 97 af
23.4.1993, s. 33).

I artikel 1 tilføjes følgende stykke :
»4. Kommissionen kompletterer listen i bilaget for
Østrigs, Finlands og Sveriges vedkommende.«

Følgende artikel indsættes :
»Artikel la

Kommissionen fastsætter for Østrigs, Finlands og
Sveriges vedkommende det antal enheder, som kan
modtage støtte fra Fællesskabet. For Sveriges
vedkommende træffes de nødvendige beslutninger
inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

I artikel 2, stk. 2, første led, tilføjes følgende :
»bortset fra Østrigs, Finlands og Sveriges vedkom
mende, hvor datoen er den 1 . april 1994.«
I artikel 3 tilføjes følgende efter datoen »den
1 . december 1991 «:

»— bortset fra Sveriges vedkommende, hvor datoen
er den 1 . december 1994, og for Østrigs og

19. 392 D 0260: Kommissionens beslutning af 10. april
1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udste
delse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel
af registrerede heste (EFT nr. L 130 af 15.5.1992,
s. 67), som ændret ved :
— 393 D 0344 : Kommissionens beslutning 93 /
344/EØF af 17. maj 1993 (EFT nr. L 138 af
9.6.1991 , s. 11 ).

a) I bilag II, punkt A, under sundhedscertifikat,
III, d) tredje led, udgår følgende :
»i Østrig, Finland og Sverige,«
b) I bilag II, punkt B, under sundhedscertifikat,
III, d) tredje led, udgår følgende :

Finlands vedkommende, hvor datoen er den
1 . december 1995 .«

15. 392 D 0124: Kommissionens beslutning 92/
124/EØF af 10. januar 1992 om dyresundhedsmæs
sige bestemmelser og udstedelse af sundhedscerti
fikat for indførsel af tyresæd fra Finland (EFT nr.
L 48 af 22.2.1992, s. 10).

Beslutning 92/ 124/EØF ophæves.
16. 392 D 0126: Kommissionens beslutning 92/
126/EØF af 10. januar 1992 om dyresundhedsmæs
sige bestemmelser og udstedelse af sundhedscerti
fikat for indførsel af tyresæd fra Østrig (EFT nr.
L 48 af 22.2.1992, s. 28 ).
Beslutning 92/ 126/EØF ophæves.
17. 392 D 0128: Kommissionens beslutning 92/
128/EØF af 10. januar 1992 om dyresundhedsmæs
sige bestemmelser og udstedelse af sundhedscerti
fikat for indførsel af tyresæd fra Sverige (EFT nr.
L 48 af 22.2.1992, s. 46).
Beslutning 92/ 128/EØF ophæves.
18 . 392 D 0175 : Kommissionens beslutning 92/
175/EØF af 21 . februar 1992 om udarbejdelse af
listen med angivelse af enhederne i det edb-baserede
net Animo (EFT nr. L 80 af 25.3.1992, s. 1 ), som
ændret ved :

»i Østrig, Finland og Sverige,«

c) I bilag II, punkt C, under sundhedscertifikat,
III, d) tredje led, udgår følgende :

»i Østrig, Finland og Sverige,«
d) I bilag II, punkt D, under sundhedscertifikat,
III, d) tredje led, udgår følgende :
»i Østrig, Finland og Sverige,«
e) I bilag II, punkt E, under sundhedscertifikat,
III, d) tredje led, udgår følgende :
»i Østrig, Finland og Sverige,«
20. 392 D 0265: Kommissionens beslutning 92/
265/EØF af 18. maj 1992, om indførsel til Fælles
skabet af levende svin, ornesæd, fersk svinekød og
svinekødsprodukter fra Østrig og om ophævelse af
beslutning 90/90/EØF (EFT nr. L 137 af 20.5.1993,
s. 23 ), som er ændret ved :
— 393 D 0427: Kommissionens beslutning 93/
427/EØF af 7. juli 1993 (EFT nr. L 197 af
6.8.1993, s. 52).

Beslutning 92/265/EØF ophæves.
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21 . 392 D 0290: Kommissionens beslutning 92/
290/EØF af 14. maj 1992, om visse beskyttelsesfor
anstaltninger mod bovin spongiform encefalopati
(BSE) i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår
kvægembryoner (EFT nr. L 152 af 4.6.1992, s. 37).
I artikel 2 tilføjes følgende stykke :
»4. Østrig, Finland og Sverige kan opretholde
deres nationale lovgivning om embryoner fra
tamkvæg med oprindelse i medlemsstater, hvor
sygdommen forekommer ofte, i en overgangsperiode
på indtil to år at regne fra datoen for tiltrædelses
traktatens ikrafttræden. Denne bestemmelse vil i

overgangsperioden blive taget op til fornyet overve
jelse; dette vil ske i lyset af de indvundne erfaringer
og resultaterne fra den igangværende forskning.«
22. 392 D 0341 : Kommissionens beslutning 92/
341 /EØF af 3. juni 1992, om edb-baseret søgning af
de lokale Animo-enheder (EFT nr. L 188, af
8.7.1992, s. 37).

I artikel 1 , stk. 1 , indsættes følgende efter datoen
den » 15. juni 1992«:

»— bortset fra Sverige, hvor datoen er den 1 . sep
tember 1994, og fra Østrig og Finland, hvor
datoen er den 1 . juni 1995,«.

23. 392 D 0461 : Kommissionens beslutning 92/
461 /EØF af 2. september 1992 om dyresundheds
mæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscer
tifikat ved indførsel af kvæg og svin fra Sverige
(EFT nr. L 261 af 7.9.1992, s. 18 ), som ændret ved :
— 392 D 0518: Kommissionens beslutning 92/
518/EØF af 3. november 1992 (EFT nr. L 325
af 11.11.1992, s. 23),

— 393 D 0469: Kommissionens
beslutning
93/469/EØF af 26. juli 1993 (EFT nr. L 218 af
28.8.1993, s. 58).

Beslutning 92/461 /EØF ophæves.
24. 392 D 0462 : Kommissionens beslutning 92/
462/EØF af 2. september 1992, om dyresundheds
mæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscer
tifikat ved indførsel af kvæg og svin fra Finland
(EFT nr. L 261 af 7.9.1992, s. 34), som ændret ved :
— 392 D 0518: Kommissionens beslutning 92/
518/EØF af 3. november 1992 (EFT nr. L 325
af 11.11.1992, s. 23),
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— 393 D 0469: Kommissionens beslutning 93/
469/EØF af 26. juli 1993 (EFT nr. L 218 af
28.8.1993, s. 58 ).

Beslutning 92/462/EØF ophæves.
25. 392 D 0471 : Kommissionens beslutning 92/
471 /EØF af 2. september 1992 om dyresundheds
mæssige betingelser og udstedelse af sundhedscerti
fikat ved indførsel af koembryoner fra tredjelande
(EFT nr. L 270 af 15.9.1992, s. 27).

I bilag A, del II, udgår følgende :
»Østrig«
»Finland«

»Sverige«

26. 392 D 0486: Kommissionens beslutning
486/EØF af 25. september 1992 om regler
samarbejdet mellem det fælles datacenter
edb-nettet Animo og medlemsstaterne (EFT
L 291 af 7.10.1992, s. 20), som er ændret ved :

92/
for
for
nr.

— 393 D 0188: Kommissionens beslutning 93/
188/EØF af 4. marts 1993 (EFT nr. L 82 af
3.4.1993, s. 20).

I Artikel 2, første led, tilføjes følgende :

»bortset fra og Sveriges vedkommende, hvor ikraft
trædelsesdatoen er datoen for tiltrædelsestraktatens

ikrafttræden, og den dato, hvor kontrakten udløber,

er den 1 . april 1996, og for Østrigs og Finlands
vedkommende, hvor ikrafttrædelsesdatoen er et år

efter tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og datoen,
hvor kontrakten udløber, er den 1 . april 1996.«
27. 392 D 0562: Kommissionens beslutning 92/
562/EØF af 17. november 1992 om godkendelse af
alternative varmebehandlingssystemer til forarbejd
ning af højrisikostoffer (EFT nr. L 359 af 9.12.1992,
s. 23 ).

a) I bilaget i det indledende afsnit »Definitioner«
tilføjes følgende definition :
»Koncentreret produktion : behandling i den
flydende fase for at fjerne en væsentlig del af
væskeindholdet.«

b) I bilaget tilføjes følgende kapitel :
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»KAPITEL VIII
DYR SOM LEVER I VAND

KOMBINERET SYRE- OG VARMEBEHANDLING

I. Beskrivelse af systemet

Kritiske kontrolpunkter

Formaling

Syrebehandling
og midlertidig
oplagring

Partikelstørrelse : . . . mm

pH : ...
Tid : ... timer

Absolut tid : ... minutter

Varmebehandling

Temperatur:... °C

Adskillelse

Gentilsætning
af fedtegrever

Koncentreret

produktion

Undersøgelse for

Clostridium perfringens

Oplagring

Undersøgelse for

Salmonella en enterobacteriacea

Distribution
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Råstoffet males og blandes med myresyre for at
nedsætte dets pH. Blandingen oplagres midlertidigt i
afventning af en ny behandling. Stoffet ledes derefter
ind i en varmebeholder. Den hastighed, hvormed
stoffet passerer gennem beholderen, kontrolleres ad
mekanisk vej, således at slutproduktet efter varmebe
handling har opholdt sig i systemet i tilstrækkelig
lang tid og under en tilstrækkelig høj temperatur.
Efter varmebehandling adskilles stoffet mekanisk i
væske/fedt/grevefraktioner. Med henblik på at opnå
et koncentrat af animalske proteiner pumpes væske
fraktionen gennem to dampopvarmede varmevek
slere

med

vakuumkamre,

hvor

vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til
medlemsstater eller regioner, der er fri for
sygdommen (EFT nr. L 16 af 25.1.1993, s. 18), som
ændret ved :

— 393 D 0341 : Kommissionens beslutning 93/
341 /EØF af 13. maj 1993 (EFT nr. L 136 af
5.6.1993, s. 47),

— 393 D 0664: Kommissionens beslutning 93/
664/EØF af 6. december 1993 (EFT nr. L 303 af
10.12.1993, s. 27).

vandindholdet

forsvinder i form af vanddamp. Fedtegreverne gentil
sættes i proteinkoncentratet inden oplagring.

II. Kritiske kontrolpunkter for de enkelte virksom
heder
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I bilag II, punkt 2, litra d), tilføjes følgende :
» 13. Østrig : Bundesanstalt für Virusseuchenbe
kämpfung bei Haustieren, Wien
14. Finland : Eläinlääkintä-

ja

Helsinki/Anstalten

veterinärme

dicin och livsmedel, Helsingfors

1 . Partikelstørrelse : Partiklerne bør efter formaling
være mindre end ... mm.

elintarvikelaitos,
för

15. Sverige : Statens veterinärmedicinska
Uppsala«

2. pH : Under syrebehandlingen bør pH være højst
... pH skal kontrolleres dagligt.
3. Varighed af den midlertidige oplagring : Den bør
være på mindst ... timer.

anstalt,

30. 393 D 0028: Kommissionens beslutning 93/28/EØF
af 14. december 1992 om fastsættelse af et supple
rende EF-tilskud til edb-nettet Animo (EFT nr. L 16
af 25.1.1993, s. 28)

Følgende artikel indsættes :

4. Absolut tid : Chargen bør forarbejdes i mindst ...
minutter ved den i punkt 5 nævnte minimumstem

»Artikel 3a

peratur.

5. Den kritiske temperatur: Denne temperatur bør
være på mindst ... °C. Temperaturen bør regi

streres på en kontinuerlig termograf for hver
charge. Produkter, der forarbejdes ved en lavere
temperatur end minimumstemperaturen,
omforarbejdes med råstof«.

bør

28 . 393 D 0013 : Kommissionens beslutning 93/ 13/EØF
af 22. december 1992 om procedurerne for
EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tred
jelandsprodukter (EFT nr. L 9 af 15.1.1993, s. 33).

For Finlands, Sveriges og Østrigs vedkommende
afholdes udgifterne til den i artikel 1 nævnte aktion
fuldt ud af Fællesskabet.«

31 . 393 D 0052: Kommissionens beslutning 93/52/EØF
af 21 . december 1992 om konstatering af at bestemte
medlemsstater eller regioner overholder betingel
serne for brucellose (B. melitensis), og om anerken
delse af deres status som medlemsstat eller region,
der er officielt fri for denne sygdom (EFT nr. L 13
af 21.1.1993, s. 14).
Følgende artikel indsættes :
»Artikel 2a

I bilag F udgår følgende :
»Østrig«

Kommissionen supplerer om nødvendigt bilag I og II
for Finlands, Sveriges og Østrigs vedkommende. De
fornødne beslutninger vedtages inden tiltrædelses

»Finland«

traktatens ikrafttræden.«

»Sverige«.

32. 393

D

0160: Kommissionens

beslutning

93/

160/EØF af 17. februar 1993 om opstilling af en
29. 393 D 0024: Kommissionens beslutning 93/24/EØF
af 11 . december 1992 om supplerende garantier

liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne
tillader indførsel af ornesæd (EFT nr. L 67 af
19.3.1993, s. 27).
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I bilaget udgår følgende ord :
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— 393 D 0682: Kommissionens beslutning 93/
682/EØF af 17. december 1993 (EFT nr. L 317
af 18.12.1993, s. 82).

» Østrig
Finland

a) I bilag I erstattes gruppe A af følgende :

Sverige«.

»Gruppe A

33. 393 D 0195: Kommissionens beslutning 93/
195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæs
sige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat
ved genindførsel af heste, der er registreret med
henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle
arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT nr.
L 86 af 6.4.1993, s. 1 ), som ændret ved :
— 393 D 0344: Kommissionens beslutning 93/
344/EØF af 17. maj 1993 (EFT nr. L 138 af
9.6.1993, s. 11 )

— 393 D 0509: Kommissionens beslutning 93/
509/EØF af 21 . september 1993 (EFT nr. L 238
af 23.9.1993, s. 44).

Grønland, Island, Norge og Schweiz«
b) I bilag II, afsnit A, sundhedscertifikat, affattes
titlen således
» SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til
opdræt og som brugsdyr fra Grønland, Island,
Norge og Schweiz«
36. 393 D 0198: Kommissionens beslutning 93/
198/EØF af 17. februar 1993 om dyresundhedsmæs
sige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat

ved indførsel af tamfår og -geder fra tredjelande
(EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 34).

a) I bilag I erstattes gruppe A af følgende :
»Gruppe A
Grønland, Island, Norge og Schweiz«

I bilaget, del 2a, udgår følgende ord :
»Østrig«

b) I bilag II erstattes gruppe A af følgende :

» Finland«

»Gruppe A

Grønland, Island, Norge og Schweiz«
34. 393

D

0196: Kommissionens

»Sverige«.

beslutning

93/

196/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæs
sige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat
ved indførsel af hovdyr til slagtning (EFT nr. L 86
af 6.4.1993, s. 7).

37. 393 D 0199: Kommissionens beslutning 93/
199/EØF af 19. februar 1993 om dyresundhedsmæs
sige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat
ved indførsel af ornesæd fra tredjelande (EFT nr.
L 86 af 6.4.1993, s. 43 ), som ændret ved :

a) I bilag I udgår følgende ord i fodnote 5):
— 393 D 0427: Kommissionens beslutning 93/
427/EØF af 7. juli 1993 (EFT nr. L 197 af

»Østrig, Finland«, »Sverige«

6.8.1993, s. 52),

b) I bilag II, fodnote 3), erstattes gruppe A af
følgende :
»Gruppe

A:

Grønland,

Island,

Norge

og

Schweiz«

35. 393 D 0197: Kommissionens beslutning 93/
197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæs
sige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat

ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til
opdræt og som brugsdyr (EFT nr. L 86 af 6.4.1993,

— 393 D 0504: Kommissionens beslutning 93/
504/EØF af 28. juli 1993 (EFT nr. L 236 af
21.9.1993, s. 16)

I bilag 2, del 2, udgår følgende ord :
»Østrig (Burgenland, Salzburg, Tirol, Vorarlberg og
Oberosterreich)«

s. 16), som ændret ved :

» Finland«

— 393 D 0344: Kommissionens beslutning 93/
344/EØF af 17. maj 1993 (EFT nr. L 138 af

»Sverige«

9.6.1993, s. 11 ),

— 393 D 0510: Kommissionens beslutning 93/
510/EØF af 21 . september 1993 (EFT nr. L 238
af 23.9.1993, s. 45),

38. 393 D 0244: Kommissionens beslutning 93/
244/EØF af 2. april 1993 om supplerende garantier
vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til
visse områder af Fællesskabet (EFT nr. L 111 af
5.5.1993, s. 21 ).
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I bilag II, punkt 2d), tilføjes følgende :
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b) I artikel 1 , stk. 1 , udgår følgende ord :

» 13. Østrig : Bundesanstalt für Virusseuchenbe

»i Sverige og Finland«

kämpfung bei Haustieren, Wien
14. Finland : Eläinlääkintä-

ja

elintarvikelaitos,

Helsinki/Anstalten för veterinärme

dicin och livsmedel, Helsingfors
15. Sverige : Statens veterinärmedicinska anstalt,
Uppsala«
39. 393 D 0257: Kommissionens beslutning 93/
257/EØF af 15. april 1993 om fastsættelse af refe
rencemetoderne og fortegnelsen over nationale refe
rencelaboratorier til påvisning af restkoncentrationer
(EFT nr. L 118 af 14.5.1993, s. 75).

42. 393 D 0432 : Kommissionens beslutning af 13. juli
1993 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og
udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af

kvæg og svin fra Østrig (EFT nr. L 200 af 10.8.1993,
s. 39).

Beslutning 93/432/EØF ophæves.
43. 393 D 0451 : Kommissionens beslutning 93/
451 /EØF af 13. juli 1993 om dyresundhedsmæssige
bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved
indførsel af fersk fra Østrig (EFT nr. L 210 af
21.8.1993, s. 21).

Beslutning 93/451 /EØF ophæves.
I bilaget tilføjes følgende :

»Østrig :

D

0688 : Kommissionens

beslutning

93/

Alle

Tierseuchenbe

grupper

veterinærcertifikater for indførsel af fersk kød og
kødprodukter fra Sverige (EFT nr. L 319 af

Eläinlääkintä- ja

Alle

21.12.1993, s. 51 ).

elintarvikelaitos,

grupper

kämpfung, Mödling
Finland :

44. 393

Bundesanstalt für

Helsinki/Anstalten
för veterinärmedicin

68 8 /EØF af 20 . december 1993 om udstedelse af

Beslutning 93/668/EØF ophæves.

och livsmedel,

Helsingfors
Sverige

Statens livsmedels

Alle

verk, Uppsala

grupper«.

40. 393 D 0317: Kommissionens beslutning 93/
317/EØF af 21 . april 1993, om den kode, der skal
anvendes for øremærker på kvæg (EFT nr. L 122 af
18.5.1993, s . 45)

I artikel 1 , stk. 1 , tilføjes følgende :
»Østrig : AT

45 . 393 D 0693 : Kommissionens beslutning 93/693 af
14. december 1993 om opstilling af en liste over
tyrestationer i visse tredjelande, som er godkendt til
udførsel af tyresæd til Fællesskabet, og om ophæ
velse af beslutning 91 /642/EØF, 91 /643/EØF og
92/255/EØF (EFT nr. L 320 af 22.12.1993, s. 35).

I bilaget udgår følgende dele :
»4 . DEL
SVERIGE«
»9 . DEL

ØSTRIG«

Finland : FI

Sverige : SE«

41 . 393 D 0321 : Kommissionens beslutning af 10. maj
1993, om mindre hyppig identitetskontrol og fysisk
kontrol ved midlertidig indførsel af registrerede
heste fra Sverige, Norge, Finland og Schweiz (EFT

46. 394 D 0024: Kommissionens beslutning 94/24/EF af
7. januar 1994 om listen over de grænsekontrol
steder, som er foreløbigt udvalgt til at føre veteri
nærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande,
og om ophævelse af beslutning 92/430/EØF og
92/431 /EØF (EFT nr. L 18 af 21.1.1994, s. 16).

I artikel 1 tilføjes følgende afsnit:

nr. L 123 af 19.5.1993, s. 36)

a) I titlen udgår følgende ord :
»fra Sverige og Finland«

»Kommissionen supplerer listen over grænsekontrol
steder i bilaget med Sverige og eventuelt med
Finland og Østrig. Beslutningerne vedrørende
Sverige vedtages inden tiltrædelsesaktens ikraft
træden .«
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47. 394 D 0034: Kommissionens beslutning 94/34/EF af
24. januar 1994 om iværksættelse af det edb-base
rede net Animo (EFT nr. L 21 af 26.1.1994, s. 22).

49. 394 D 0085: Kommissionens beslutning 94/85/EØF
af 16. februar 1994 om opstilling af en liste over
tredjelande,
hvorfra medlemsstaterne
tillader
indførsel af fersk fjerkrækød (EFT nr. L 44 af
17.2.1994, s. 31 ).

a) I artikel 1 tilføjes følgende punktum :

I bilaget udgår følgende linjer :
»— For Sverige er den pågældende dato dog
datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden,

og for Østrig og Finland ligger den et år
efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

»AT:

Østrig

x«

» FI :

Finland

x«

»SE :

Sverige

x«.

F. DIVERSE

b) I artikel 2 tilføjes følgende punktum :

I. Komitéprocedurer

For Sverige er den pågældende dato dog
datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden,

og for Østrig og Finland ligger den et år
efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

A. I nedennævnte retsakter træder følgende stykke i
stedet for det eller de nævnte stykker i de anførte
artikler :

»2. Kommissionens repræsentant forelægger i
komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal
træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette

c) I artikel 3 tilføjes følgende punktum :
»— For Sverige er den pågældende dato dog
datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden,

og for Østrig og Finland ligger den et år
efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

d) I artikel 4 tilføjes følgende punktum :
For Sverige er den pågældende dato dog

udkast inden for en frist, som formanden kan fast

sætte under hensyn til, hvor meget det pågældende
spørgsmål haster. Den udtaler sig med det flertal, der
er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedta

gelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på
forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komi
téen tillægges de stemmer, der afgives af repræsen
tanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fast
lagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i
afstemningen.« :

datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden,

og for Østrig og Finland ligger den et år
efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

e) Følgende artikel indsættes

1 . 365 R 0079: Rådets forordning (EØF) nr. 79/65 af
15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for
landøkonomisk bogføring til belysning af indkomst
forhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr.
109 af 23.6.1965, s. 1859/65), senest ændret ved :

»Artikel 6a

— 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr.
3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af

Kommissionen træffer de nødvendige overgangs
foranstaltninger for Østrig og Finland.«

17.12.1990, s. 23).
Artikel 19, stk. 2.

48. 394 D 0070: Kommissionens beslutning 94/70/EF af
31 . januar 1994 om den foreløbige liste over tredje
lande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af
rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede
produkter (EFT nr. L 36 af 8.2.1992, s. 5).

2. 366 R 0136: Rådets forordning nr. 136/66/EØF af
22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer (EFT nr. L 172 af
30.9.1966, s. 3025), senest ændret ved :
— 393 R 31 79: Rådets forordning (EF) nr. 3179/93
af 16. november 1993 (EFT nr. L 285 af

I bilaget udgår følgende linjer :
»AT :

ØSTRIG

x

x

x«

»FI :

FINLAND

x

X

X«

» SE :

SVERIGE

x

X

X«.

20.11.1993, s. 9).

Artikel 38, stk. 2.
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3. 368 R 0234: Rådets forordning (EØF) nr. 234/68 af
27. februar 1968 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for levende planter og blomsterdyrkningens
produkter (EFT nr. L 55 af 2.3.1968, s. 1 ), senest
ændret ved :

— 392 R 3336: Rådets forordning (EØF) nr.
3336/92 af 16. november 1992 (EFT nr. L 336 af
20.11.1992, s. 1 ).
Artikel 14, stk. 2.
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— 392 R 3124: Rådets forordning (EØF) nr.
3124/92 af 26. oktober 1992 (EFT nr. L 313 af
30.10.1992, s. 1 ):

Artikel 20, stk. 2.

9. 371 R 2358: Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71
af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning
for frø (EFT nr. L 246 af 5.11.1971 , s. 1 ), senest
ændret ved :

— 393 R 3375 : Kommissionens forordning (EF) nr.
3375/93 af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af

4. 368 R 0804: Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af
27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 148 af
28.6.1968, s. 13), senest ændret ved :
— 394 R 0230: Rådets forordning (EØF) nr.
230/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af
3.2.1994, s. 1 ).
Artikel 30, stk. 2.

5. 368 R 0805 : Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af
27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød (EFT nr. L 148 af 28.6.1968, s. 24), senest
ændret ved :

— 393 R 3611 : Rådets forordning (EF) nr. 3611 /93
af 22. december 1993 (EFT nr. L 328 af
29.12.1993, s. 7).

Artikel 27, stk. 2.

6. 370 R 0729: Rådets forordning (EØF) nr. 729/90 af
21 . april 1970 om finansiering af den fælles land
brugspolitik (EFT nr. L 94 af 28.4.1970, s. 13),
senest ændret ved :

— 388 R 2048: Rådets forordning (EØF) nr.
2048/ 88 af 24. juni 1988 (EFT nr. L 185 af
15.7.1988, s. 1 ).
Artikel 13, stk. 2.

10.12.1993, s. 9).

Artikel 11 , stk. 2.

10. 372 R 1035 : Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for
frugt og grøntsager (EFT nr. L 118 af 20.5.1972,
s. 1 ), senest ændret ved :
— 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93
af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af
31.12.1993, s. 26).

Artikel 33, stk. 2.

11 . 375 R 2759: Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning
for svinekød (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 1 ),
senest ændret ved :

— 389 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr.
1249/89 af 3. maj 1989 (EFT nr. L 129 af
11.5.1989, s. 12).

Artikel 24, stk. 2.

12. 375 R 2771 : Rådets forordning (EØF) nr. 2771 /75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning
for æg (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 49), senest
ændret ved :

— 393 R 1574: Rådets forordning (EØF) nr.
1574/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 152 af
24.6.1993, s. 1 ).
Artikel 17, stk. 2.

7. 370 R 1308: Rådets forordning (EØF) nr. 1308/70

af 29. juni 1970 om den fælles markedsordning for
hør og hamp (EFT nr. L 146 af 4.7.1970, s. 1),
senest ændret ved :

13. 375 R 2777: Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning
for fjerkrækød (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 77),
senest ændret ved :

— 393 R 1557: Rådets forordning (EØF) nr.
1557/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af
25.6.1993, s. 26).

Artikel 12, stk. 2.

8. 371 R 1696: Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71
af 26. juli 1971 om den fælles markedsordning for
humle (EFT nr. L 175 af 4.8.1971, s. 1 ), senest
ændret ved :

— 393 R 1574: Rådets forordning (EØF) nr.
1574/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 152 af
24.6.1993, s. 1 ).
Artikel 17, stk. 2.

,

14. 376 R 1418: Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for
ris (EFT nr. L 166 af 25.6.1976, s. 1 ), senest ændret
ved :
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— 393 R 1544 : Rådets forordning (EØF) nr.
1544/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af
25.6.1993, s. 5).
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20. 381 R 1785: Rådets forordning (EØF) nr. 1785/91
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker (EFT nr. L 177 af 1.7.1981 , s. 4), senest
ændret ved :

Artikel 27, stk. 2.

— 394 R 0133: Rådets forordning (EF) nr. 133/94
15. 378 R 1117: Rådets forordning (EØF) nr. 1117/78
af 22. maj 1978 om den fælles markedsordning for
tørret foder (EFT nr. L 142 af 30.5.1978, s. 1 ),
senest ændret ved :

— 393 R 3496: Kommissionens forordning (EF) nr.
3496/93 af 20. december 1993 (EFT nr. L 319 af
21.12.1993, s. 17).

af 24. januar 1994 (EFT nr. L 22 af 27.1.1994,
s. 7).

Artikel 41 , stk. 2.

21 . 386 R 0426: Rådets forordning (EØF) nr. 426/86 af
24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager
(EFT nr. L 49 af 27.2.1986, s. 1 ), senest ændret ved :

Artikel 12, stk. 2.

16. 378 R 1360: Rådets forordning (EØF) nr. 1360/78
af 19. juni 1978 om producentsammenslutninger og
foreninger af sådanne (EFT nr. 166 af 23.6.1978,
s. 1 ), senest ændret ved :
— 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93
af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af
31.12.1993, s. 26).

Artikel 16, stk. 2.

17. 379 R 0270: Rådets forordning (EØF) nr. 270/79 af
6. februar 1979 om udbygning af landbrugskonsu
lentvirksomheden i Italien (EFT nr. L 38 af
14.2.1972, s. 6), senest ændret ved :

— 387 R 1760: Rådets forordning (EØF) nr.

— 392 R 1569: Rådets forordning (EØF) nr.
1569/92 af 16. juni 1992 (EFT nr. L 166 af
20.6.1992, s. 5).
Artikel 22, stk. 2.

22. 388 R 0571 : Rådets forordning (EØF) nr. 571 /88 af
29. februar 1988 om tilrettelæggelse af en række
fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes
struktur i perioden 1988 til 1997 (EFT nr. L 56 af
2.3.1988, s. 1 ), senest ændret ved :

— 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af
27.4.1991 , s. 11 ).
Artikel 15, stk. 2.

1760/87 af 15 . juni 1987 (EFT nr. L 167 af
26.6.1987, s. 1 ).

Artikel 14, stk. 2.

18 . 379 R 0357: Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af
5. februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrø
rende vinarealerne (EFT nr. L 54 af 5.3.1979,
s. 124), senest ændret ved :

23. 389 R 1576: Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89
af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler
for definition, betegnelse og præsentation af spiritus
(EFT nr. L 160 af 12.6.1989, s. 1 ), senest ændret
ved :

— 392 R 3280: Rådets forordning (EØF) nr.
3280/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af
13.11.1992, s. 3).

— 393 R 3205 : Rådets forordning (EF) nr. 3205/93
af 16. november 1993 (EFT nr. L 289 af
24.11.1993, s. 4).

Artikel 8, stk. 2.

19. 380 R 0458 : Rådets forordning (EØF) nr. 458/80 af
18. februar 1980 om omstrukturering af vinarealer
som led i kollektive foranstaltninger (EFT nr. L 57
af 29.2.1980, s. 27), senest ændret ved :
— 391 R 0596: Rådets forordning (EØF) nr.
596/91 af 4. marts 1991 (EFT nr. L 67 af

Artikel 14, stk. 2.

24. 389 R 3013 : Rådets forordning (EF) nr. 3013/89 af
25. september 1989 om den fælles markedsordning
for fåre- og gedekød (EFT nr. L 289 af 7.10.1989,
s. 1 ), senest ændret ved :

— 394 R 0233 : Rådets forordning (EF) nr. 233/94
(EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 9).
Artikel 30, stk. 2.

14.3.1991 , s. 16).

Artikel 12, stk. 2.

25. 390 R 0837: Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af
26. marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal
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tilvejebringes af medlemsstaterne (EFT nr. L 88 af
3.4.1990, s. 1 ), ændret ved :
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— 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af
27.4.1991 , s. 11 ).

— 390 R 3570: Rådets forordning (EØF) nr.
3570/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af

Artikel 7, stk. 2.

17.12.1990, s. 8).
Artikel 11 , stk. 2.

26. 391 R 1601 : Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /91
af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition,
betegnelse og præsentation af aromatiserede vine,
aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatise
rede cocktails af vinprodukter (EFT nr. L 149 af
14.6.1991 , s. 1 ), ændret ved :

— 392 R 3279: Rådets forordning (EØF) nr.
3279/92 af 9. december 1992 (EFT nr. L 327 af
13.11.1992, s. 1 ).

Artikel 13, stk. 2.

27. 392 R 1766: Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (EFT nr. L 181 af 1.7.1992, s. 21 ), som ændret
ved :

31 . 376 L 0625: Rådets direktiv 76/625/EØF af 20. juli
1976 om statistiske undersøgelser, der skal foretages
af medlemsstaterne for at bestemme produktionska

paciteten for plantager med visse arter af frugttræer
(EFT nr. L 218 af 11.8.1976, s. 10), senest ændret
ved :

— 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af
27.4.1991 , s. 11 ).

Artikel 9, stk. 2.
32. 377 L 0099: Rådets direktiv 77/99/EØF af 21 .

december 1976 om sundhedsmæssige problemer i
forbindelse med produktion og markedsføring af
kødprodukter og visse produkter af animalsk oprin
delse (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 85), senest
ændret ved :

— 392 L 0118: Rådets direktiv 92/ 118/EØF af 17.

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993,
s. 49).

— 393 R 2193: Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2193/93 af 28. juli 1993 (EFT nr. L 196 af
5.8.1993, s. 22).
Artikel 23, stk. 2.

Artikel 20, stk. 2.

33. 382 L 0471 : Rådets direktiv 82/471 /EØF af 30. juni

1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer
(EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 8), senest ændret

28 . 393 R 0959: Rådets forordning (EØF) nr. 959/93 af
5. april 1993 om statistiske oplysninger, der skal
tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende andre
afgrøder end korn (EFT nr. L 98 af 24.4.1993, s. 1 ).

ved :
— 393 L 0074 : Rådets direktiv 93/74/EØF af 13.

september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993,
s. 23).

Artikel 12, stk. 2.

29. 370 L 0373 : Rådets direktiv 70/373/EØF af 20. juli
1970 om indførelse af fællesskabsprøveudtagnings
måder og -analysemetoder for så vidt angår den offi
cielle kontrol med foderstoffer (EFT nr. L 170 af
3.8.1970, s. 2), senest ændret ved :

— 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr.
3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af
31.12.1985, s. 8).

Artikel 13, stk. 2.

34. 385 L 0358: Rådets direktiv 85/358/EØF af 16. juli

1985 om supplering af direktiv 81 /602/EØF om
forbud mod visse stoffer med hormonal virkning og
mod stoffer med thyreostatisk virkning (EFT nr.
L 191 af 23.7.1985, s. 46), senest ændret ved :
— 388 L 0146: Rådets direktiv 88 / 146/EØF af

7. marts 1988 (EFT nr. L 70 af 16.3.1988, s. 16).
Artikel 10, stk. 2.

Artikel 3, stk. 2 .

30. 372 L 0280: Rådets direktiv 72/280/EØF af 31 . juli
1972 om de statistiske undersøgelser, medlemssta
terne skal foretage med hensyn til mælk og mejeri
produkter (EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2), senest
ændret ved :

35 . 388 L 0146: Rådets direktiv 88/ 146/EØF af 7. marts
1988 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med

hormonal virkning inden for husdyravl (EFT nr.
L 70 af 16.3.1988, s. 16).
Artikel 8 , stk. 2.
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36. 393 L 0023 : Rådets direktiv 93/23/EØF af 1 . juni
1993 om statistiske undersøgelser af svineproduk
tionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 3).
Artikel 17, stk. 2.

37. 393 L 0024: Rådets direktiv 93/24/EØF af 1 . juni
1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægpro
duktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 5).

Nr. L 1 / 109

— 392 L 0019: Kommissionens direktiv 92/ 19/EØF

af 23. marts 1992 (EFT nr. L 104 af 22.4.1992,
s. 61 ).

Artikel 21 , stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.
43 . 366 L 0402 : Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni

1966 om handel med såsæd (EFT nr. L 125 af
11.7.1966, s. 2309), senest ændret ved :
— 393 L 0002 : Kommissionens direktiv 93 /2/EØF

Artikel 17, stk. 2.

af 28 . januar 1993 (EFT nr. L 54 af 5.3.1993,
s. 20).

38 . 393 L 0025 : Rådets direktiv 93/25/EØF af 1 . juni
1993 om statistiske undersøgelser af fåre- og gede
produktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 10).

Artikel 21 , stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
44. 366 L 0403 : Rådets direktiv 66/403/EØF af 14. juni

Artikel 20, stk. 2.

39. 374 R 1728: Rådets forordning (EØF) nr. 1728/74
af 27. juni 1974 om samordning af landbrugsforsk
ningen (EFT nr. L 182 af 5.7.1974, s. 1 ), senest

1966 om handel med læggekartofler (EFT nr. L 125
af 11.7.1966, s. 2320), senest ændret ved :
— 393 L 0108 : Kommissionens direktiv 93 / 108 /EF

af 3. december 1993 (EFT nr. L 319 af
21.12.1993, s. 39).

ændret ved :

Artikel 19, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

— 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr.
3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af
31.12.1985, s. 8).

Artikel 8, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
40. 364 L 0432 : Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni
1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved
handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin
(EFT nr. L 121 af 29.7.1964, s. 1977), senest ændret
ved :

— 392 L 0102 : Rådets direktiv 92/ 102/EØF af 27.

november 1992 (EFT nr. L 355 af 5.12.1992,
s. 32).

Artikel 12, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

45. 366 L 0404: Rådets direktiv 66/404/EØF af 14. juni
1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale
(EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2326), senest ændret
ved :

— 391 D 0044: Kommissionens beslutning 91 /44/
EØF af 16. januar 1991 (EFT nr. L 24 af
29.1.1991 , s. 32).

Artikel 17, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

46. 368 L 0193 : Rådets direktiv 68/ 193/EØF af 9. april
1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale
af vin (EFT nr. L 93 af 17.4.1968, s. 15), senest
ændret ved :

— 390 L 0654 : Rådets direktiv 90/654/EØF af 4.

december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,

41 . 366 L 0400: Rådets direktiv 66/400/EØF af 14. juni
1966 om handel med bederoefrø (EFT nr. L 125 af
11.7.1966, s. 2290), senest ændret ved :
— 390 L 0654 : Rådets direktiv 90/654/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 48).

s. 48 ).

Artikel 17, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
47. 369 L 0208: Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni
1969 om handel med frø af olie- og spindplanter

(EFT nr. L 169 af 10.7.1969, s. 3), senest ændret
ved :

Artikel 21 , stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

— 392 L 0107: Kommissionens direktiv 92/ 107/

EØF af 11 . december 1992 (EFT nr. L 16 af

42. 366 L (#07 ; Rådets direktiv 66/401 /EØF af 14. juni
1966 om handel med frø af foderplanter (EFT nr.
L 125 af 11.7.1966, s. 2298), senest ændret ved :

25.1.1993, s. 1 ).

Artikel 20, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
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48. 370 L 0457: Rådets direktiv 70/457/EØF af 29.

september 1970 om den fælles sortsliste over land
brugsplantearter (EFT nr. L 225 af 12.10.1970, s. 1 ),
senest ændret ved :

— 390 L 0654 : Rådets direktiv 90/654/EØF af
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53 . 372 L 0462 : Rådets direktiv 72/462/EØF af 12.

december 1972 om sundhedsmæssige
politimæssige problemer i forbindelse
af kvæg, svin, får og geder samt
kødprodukter fra tredjelande (EFT

og veterinær
med indførsel
fersk kød og
nr. L 302 af

31.12.1972, s. 28 ), senest ændret ved :

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 48 ).

Artikel 23, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.
49 . 370 L 0458 : Rådets direktiv 70/458/EØF af 29.

september 1970 om handel med grøntsagsfrø (EFT
nr. L 225 af 12.10.1970, s. 7), senest ændret ved :
— 390 L 0654 : Rådets direktiv 90/654/EØF af 4.

december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,

— 392 R 1601 : Rådets forordning (EØF) nr.
1601 /92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af
27.6.1992, s. 13).

Artikel 29, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
54 . 374 L 0063 : Rådets direktiv 74/63 /EØF af 17.

december 1973 om uønskede stoffer og produkter i
foderstoffer (EFT nr. L 38 af 11.2.1974, s. 31 ),
senest ændret ved :

s. 48 ).

Artikel 40, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

— 393 L 0074 : Rådets direktiv 93/74/EØF af 13 .

september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993,
s. 23).

50 . 370 L 0524 : Rådets direktiv 70/524/EØF af 23 .

november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer
(EFT nr. L 270 af 14.12.1970, s. 1 ), senest ændret

Artikel 9, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

ved :
55 . 376 L 0895 : Rådets direktiv 76/ 895/EØF af 23.

— 393 L 0114: Rådets direktiv 93/ 114/EØF af 14.

december 1993 (EFT nr. L 334 af 31.12.1993,
s. 24).

november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænse
værdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager
(EFT nr. L 340 af 9.12.1976, s. 26), senest ændret
ved :

Artikel 23, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
— 393 L 0058 : Rådets direktiv 93 / 58 /EØF af 29.

51 . 371 L 0161 : Rådets direktiv 71 / 161 /EØF af 30 .

marts 1971 om normerne for den ydre beskaffenhed
af forsdigt formeringsmateriale, som forhandles
inden for Fællesskabet (EFT nr. L 87 af 17.4.1971 ,
s. 14), senest ændret ved :

juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 6).
Artikel 7, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
56 . 377 L 0093 : Rådets direktiv 77/93 /EØF af 21 .

— 390 L 0654 : Rådets direktiv 90/654/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 48 ).

Artikel 18, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
52. 372 L 0461 : Rådets direktiv 72/461 /EØF af 12 .

december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer
vedrørende handel med fersk kød inden for Fælles

december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning
i Fællesskabet af skadegørere på planter eller plante
produkter og mod deres spredning inden for Fælles
skabet (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 20), senest
ændret ved :

— 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93 / 110/

EØF af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af
10.12.1993, s. 19).

skabet (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 24), senest
ændret ved :
— 392 L 0118: Rådets direktiv 92/ 118 /EØF af 17.

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993,

a) artikel 16, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3 ;

b) artikel 16a, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

s. 49).
57 . 377 L 0096: Rådets direktiv 77/96/EØF af 21 .

Artikel 9, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse
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med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande
(EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 67), senest ændret
ved :
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— 393 L 0074 : Rådets direktiv 93 /74/EØF af 13 .

september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993,
s. 23).

— 389 L 0321 : Kommissionens direktiv 89/ 321 /

EØF af 27. april 1989 (EFT nr. L 133 af

Artikel 13, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

17.5.1989, s. 33).
63 . 380 L 0215 : Rådets direktiv 80/215/EØF af 22.

Artikel 9, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
58 . 377 L 0101 : Rådets direktiv 77/ 101 /EØF af 23 .
november 1976 om handel med ublandede foder

stoffer (EFT nr. L 32 af 3.2.1977, s. 1 ), senest
ændret ved :

januar 1980 om veterinærpolitimæssige problemer i
forbindelse med samhandelen med kødprodukter
inden for Fællesskabet (EFT nr. L 47 af 21.2.1980,
s. 4), senest ændret ved :
— 391 L 0687: Rådets direktiv 91 /687/EØF af 11 .

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,

— 390 L 0654 : Rådets direktiv 90/654/EØF af 4.

december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 48 ).

Artikel 13, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
59. 377 L 0391 : Rådets direktiv 77/391 /EØF af 17. maj
1977 om indførelse af en fællesskabsaktion med

henblik på udryddelse af brucellose, tuberkulose og
leukose hos kvæg (EFT nr. L 145 af 13.6.1977, s.
44), senest ændret ved :

— 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr.
3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af

s. 16).

Artikel 8, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
64 . 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EØF af 22.

januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til
kontrol med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af
21.2.1980, s. 11 ), senest ændret ved :

— 393 D 0384: Rådets beslutning 93/384/EØF af
14. juni 1993 (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 34).
Artikel 16, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

31.12.1985, s. 8 ).
65 . 380 L 1095 : Rådets direktiv 80/ 1095 /EØF af 11 .

Artikel 11 , stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3 .
60. 377 L 0504: Rådets direktiv 77!504/EØF af 25. juli
1977 om racerent aviskvæg (EFT nr. L 206 af
12.8.1977, s. 8 ), senest ændret ved :
— 391 L 0174 : Rådets direktiv 91 / 174/EØF af 25 .

marts 1991 (EFT nr. L 85 af 5.4.1991 , s. 37).

Artikel 8, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
61 . 379 L 0117: Rådets direktiv 79/ 117/EØF af 21 .

december 1978 om forbud mod markedsføring og
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende
visse virksomme stoffer (EFT nr. L 33 af 8.2.1979,
s. 36), senest ændret ved :
— 391 L 0188 : Kommissionens

direktiv 91 / 188 /

EØF af 19. marts 1991 (EFT nr. L 92 af

november 1980 om bekæmpelse af klassisk svinepest
på Fællesskabets område og om vedvarende beskyt
telse mod sygdommen (EFT nr. L 325 af 1.12.1980,
s. 1 ), senest ændret ved :

— 391 D 0686: Rådets beslutning 91 /686/EØF af
11 . december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
s. 15).

Artikel 9, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
66 . 382 L 0894 : Rådets direktiv 82/ 894/EØF af 21 .

december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme
inden for Fællesskabet (EFT nr. L 378 af 31.12.1982,
s. 58), senest ændret ved :
— 392 D 0450: Kommissionens beslutning 92/450/
EØF af 30. juli 1992 (EFT nr. L 248 af
28.8.1992, s. 77).

13.4.1991 , s. 42).

Artikel 6, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

Artikel 8, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
67 . 385 L 0511 : Rådets direktiv 85/51 l /EØF af 18 .

62. 379 L 03 73 : Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april
1979 om handel med foderblandinger (EFT nr. L 86
af 6.4.1979, s. 30), senest ændret ved :

november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til
bekæmpelse af mund- og klovesyge (EFT nr. L 315
af 26.11.1985, s. 11 ), senest ændret ved :
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— 392 L 0380: Kommissionens direktiv 92/380/

EØF af 2. juli 1992 (EFT nr. L 198 af 17.7.1992,
s. 54)

Artikel 17, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
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73. 390 L 0429: Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni
1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige
krav i forbindelse med handelen inden for Fælles

skabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT nr.
L 224 af 18.8.1990, s. 62).
Artikel 18, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

68. 386 L 0362: Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli

1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for
indholdet af pesticidrester i og på korn (EFT nr.
L 221 af 7.8.1986, s. 37), senest ændret ved :
— 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29 .

juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1 ).

74. 390 L 0667: Rådets direktiv 90/667/EØF af 27.

november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser

for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af
animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af
patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og
om ændring af direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 363
af 27.12.1990, s. 51 ), senest ændret ved :

Artikel 12, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
— 392 L 0118: Rådets direktiv 92/ 118/EØF af 17.

69. 386 L 0363 : Rådets direktiv 86/363/EØF åf 24. juli

1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for
indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (EFT nr. L 221 af 7.8.1986,

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993,
s. 49).

Artikel 19, stk. 2 og 3 ; stk. 4 og 5 bliver stk. 3 og 4.

s. 43), som ændret ved :
75. 392 L 0117: Rådets direktiv 92/ 117/EØF af 17.
— 393 L 0057: Rådets direktiv 93/ 57/EØF af 29 .

juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1 ).

Artikel 12, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
70 . 386 L 0469: Rådets direktiv 86/469/EØF af 16.

december 1992 om beskyttelsesforanstaltninger over
for specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske
agenser hos dyr og i animalske produkter for at
forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgift
ninger (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 38):
Artikel 16, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

september 1986 om undersøgelse af dyr og fersk kød
for restkoncentrationer (EFT nr. L 275 af 26.9.1986,
s. 36), senest ændret ved :

— 389 D 0187: Rådets beslutning 89/ 187/EØF af
6. marts 1989 (EFT nr. L 66 af 10.3.1989, s. 37).
Artikel 15, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

76. 392 L 0119: Rådets direktiv 92/ 119/EØF af 17.

december 1992 om generelle fællesskabsforanstalt
ninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt
om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreud
slæt hos svin (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 69):

Artikel 26, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

71 . 388 L 0407: Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni
1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige

77. 380 D 1096: Rådets beslutning 80/ 1096/EØF af 11 .

krav i forbindelse med handelen inden for Fælles

bets side med henblik på udryddelse af klassisk
svinepest (EFT nr. L 325 af 1.12.1980, s. 5), senest

skabet med tyresæd og indførsel heraf (EFT nr.
L 194 af 22.7.1988, s. 10), senest ændret ved :
— 393 L 0060: Rådets direktiv 93/60/EØF af 30.

juni 1993 (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 28).

november 1980 om en finansiel aktion fra Fællesska

ændret ved :

— 391 D 0686: Rådets beslutning 91 /686/EØF af
11 . december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
s. 15).

Artikel 19, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
72. 388 L 0661 : Rådets direktiv 88/661 /EØF af 19.
december 1988 om zootekniske normer for avlssvin

Artikel 6, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

78. 380 D 1097: Rådets beslutning 80/ 1097/EØF af 11 .

(EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 36):

november 1980 om en finansiel aktion fra Fællesska

Artikel 11 , stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3 .

s. 8), senest ændret ved :

bets side med henblik på udryddelse af afrikansk
svinepest på Sardinien (EFT nr. L 325 af 1.12.1980,
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— 385 R 3768 : Rådets forordning (EØF) nr.
3768 /85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af
31.12.1985, s. 8).
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3 . 364 L 0432 : Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni
1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved

handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin
(EFT nr. L 121 af 29.7.1964, s. 1977), senest ændret
ved :

Artikel 8, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
— 392 L 0102 : Rådets direktiv 92/ 102/EØF af 27.

79. 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438 /EØF af 13.
juli 1992 om datamatisering af veterinærprocedu
rerne ved indførsel (SHIFT-projektet), om ændring
af direktiv 90/675/EØF, 91 /496/EØF og

november 1992 (EFT nr. L 355 af 5.12.1992,
s. 32).

Artikel 13, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver til stk. 3.

91 /628/EØF samt beslutning 90/424/EØF og om

ophævelse af beslutning 88/ 192/EØF (EFT nr.
L 243 af 25.8.1992, s. 27).
Artikel 13, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

4 . 370 L 0524 : Rådets direktiv 70 / 524 / EØF af 23 .

november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer
(EFT nr. L 270 af 14.12.1970, s. 1 ), senest ændret
ved :

— 393 L 0114 : Rådets direktiv 93 / 114/EF af 14.

B. I nedennævnte retsakter træder følgende stykke i
stedet for det eller de nævnte stykker i de anførte
artikler :

december 1993 (EFT nr. L 334 af 31.12.1993,
s. 24).

Artikel 24, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

»2. Kommissionens repræsentant forelægger komi
téen et udkast til den foranstaltning, der skal træffes.
Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden to
dage. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i
traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de
afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af
Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen
tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne
for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i
nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstem
ningen.« :

5 . 372 L 0462 : Rådets direktiv 72 /462 / EØF af 12 .

december 1972 om sundhedsmæssige og veterinær
politimæssige problemer i forbindelse med indførsel
af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og
kødprodukter fra tredjelande (EFT nr. L 302 af
31.12.1972, s. 28), senest ændret ved :

— 392 R 1601 : Rådets forordning (EØF) nr.
1601 /92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af
27.6.1992, s. 13).

1 . 382 L 0471 : Rådets direktiv 82/471 /EØF af 30. juni
1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer
(EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 8), senest ændret
ved :

— 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13.

Artikel 30, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3 .
6 . 374 L 0063 : Rådets direktiv 74 /63/EØF af 17.

december 1973 om uønskede stoffer og produkter i
foderstoffer (EFT nr. L 38 af 11.2.1974, s. 31 ),
senest ændret ved :

september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993,
s. 23).

— 393 L 0074 : Rådets direktiv 93 /74/ EØF af 13 .

september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993,
Artikel 14, stk. 2.

s . 23).

Artikel 10, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
2. 385 L 0358 : Rådets direktiv 85/358/EØF af 16. juli
1985 om supplering af direktiv 81 /602/EØF om
forbud mod visse stoffer med hormonal virkning og
mod stoffer med thyreostatisk virkning (EFT nr.
L 191 af 23.7.1985, s. 46), senest ændret ved :

7 . 376 L 0895 : Rådets direktiv 76/ 895 /EØF af 23 .

november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænse
værdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager
(EFT nr. L 340 af 9.12.1976, s. 26), senest ændret
ved :

— 389 D. 0358: Kommissionens beslutning 89/358 /
EØF af 23. maj 1989 (EFT nr. L 151 af 3.6.1989,
s. 39).

Artikel 11 , stk. 2.

— 393 L 0058 : Rådets direktiv 93 / 58 /EØF af 29.

juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 6).

Artikel 8 , stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.
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8 . 377 L 0093 : Rådets direktiv 77/93/EØF af 21 .

december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning
i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller
planteprodukter (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 20),
senest ændret ved :
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— 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29.

juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1 ).
Artikel 13, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

— 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93/ 110/

EØF af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af
10.12.1993, s. 19).

13 . 386 L 0469: Rådets direktiv 86/469/EØF af 16.

september 1986 om undersøgelse af dyr og fersk kød
for restkoncentrationer (EFT nr. L 275 af 26.9.1986,
s. 36), senest ændret ved :

Artikel 17, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

9. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EØF af 22.

januar

1980

om

fællesskabsforanstaltninger

— 389 D 0187: Rådets beslutning 89/ 187/EØF af
6. marts 1989 (EFT nr. L 66 af 10.3.1989, s. 37).

til

kontrol med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af
21.2.1980, s. 11 ), senest ændret ved :

— 393 D 0384: Rådets beslutning 93/384/EØF af
14. juni 1993 (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 34).

Artikel 14, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

14. 388 L 0407: Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni
1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige
krav i forbindelse med handelen inden for Fælles

Artikel 16a, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

10. 385 L 0511 : Rådets direktiv 85/51 l /EØF af 18 .

november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til
bekæmpelse af mund- og klovesyge (EFT nr. L 315
af 26.11.1985, s. 11 ), senest ændret ved :

skabet med tyresæd og indførsel heraf (EFT nr.
L 194 af 22.7.1988, s. 10), senest ændret ved :
— 393 L 0060: Rådets direktiv 93 /60/EØF af 30 .

juni 1993 (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 28).
Artikel 18 , stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3 .

— 392 L 0380: Kommissionens direktiv 92/380/

EØF af 2. juli 1992 (EFT nr. L 198 af 17.7.1992,
s. 54).

15 . 390 L 0429: Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni

1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige
krav i forbindelse med handelen inden for Fælles

skabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT nr.
Artikel 16, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

11 . 386 L 0362 : Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli

L 224 af 18.8.1990, s. 62).

Artikel 19, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3.

1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for
indholdet af pesticidrester i og på korn (EFT nr.
L 221 af 7.8.1986, s. 37), senest ændret ved :
— 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29.

juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1 ).

16 . 390 L 0667: Rådets direktiv 90/667/EØF af 27 .

november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser
for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af

animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af
patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og
om ændring af direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 363
af 27.12.1990, s. 51 ), senest ændret ved :

Artikel 13, stk. 2 og 3 ; stk. 4 bliver stk. 3 .
— 392 L 0118 : Rådets direktiv 92/ 118/EØF af 17 .

12. 386 L 0363: Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli
1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for

december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993,
s. 49).

indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af
animalsk oprindelse (EFT nr. L 221 af 7.8.1986,
s. 43), som ændret ved :

Artikel 18, stk. 2 og 3 ; stk. 4 og 5 bliver stk. 3 og 4.
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VI TRANSPORT

A. LANDTRANSPORT

1 . 370 R 7 /0#: Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 af
4. juni 1970 om indførelse af bogføring af de udgifter,
der er forbundet med infrastrukturerne for transporter
med jernbane, ad landevej og sejlbare vandveje (EFT
nr. L 130 af 15.6.1970, s. 4), .som ændret ved :
— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

— 370 R 2598: Kommissionens forordning (EØF) nr.
2598 /70 af 18 . december 1970 (EFT nr. L 278 af
23.12.1970, s. 1 ),

b) I litra »A.2. JERNBANER - net, der er åbne for
offentlig trafik og forbundet med hovednettet
(bortset fra bynet)« indsættes :

»Republikken Finland
— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)«
» Kongeriget Sverige
— Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)
— Malmö—Limhamns Järnväg (MLJ)
— Växjö—Hultsfred—Västerviks Järnväg (VHVJ)
— Johannesberg—Ljungaverks Järnväg (JLJ)«;

— 371 R 0281 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
281 /71 af 9. februar 1971 (EFT nr. L 33 af
10.2.1971 , s. 11 ),

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 379 R 1384: Rådets forordning (EØF) nr.
1384/79 af 25 . juni 1979 (EFT nr. L 167 af
5.7.1979, s. 1 ),

— 381 R 3021 : Rådets forordning (EØF) nr.
3021 /81 af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 302 af
23.10.1981 , s. 8 ),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

— 390 R 3572 : Rådets forordning (EØF) nr.
3572/90 af 4. december 1990 om ændring af visse
direktiver, beslutninger og forordninger vedrø
rende transport ad vej, med jernbane og ad indre
vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening
(EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

c) I litra »B. LANDEVEJE« indsættes :

»Republikken Østrig
1 . Bundesautobahnen
2 . Bundesstraßen
3 . Landesstraßen

4 . Gemeindestraßen«

»Republikken Finland
1 . Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/övriga landsvägar
3 . Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlägda vägar«
» Kongeriget Sverige
1 . Motorvägar
2 . Motortrafikleder

3. Övriga vägar«.

Bilag II ændres således :
a) I litra »A.1 . JERNBANER — hovednet« indsættes :

»Republikken Østrig

— österreichische Bundesbahnen (ÖBB)«
»Republikken Finland
— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)«
»Kongeriget Sverige
— Statens järnvägar (SJ)«;

2. 371 R 0281 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
281 /71 af 9. februar 1971 vedrørende fastlæggelse af
den i artikel 3, litra e), i Rådets forordning (EØF) nr.
1108/70 af 4. juni 1970 nævnte fortegnelse over sejl
bare vandveje med maritim karakter (EFT nr. L 33 af
10.2.1971 , s. 11 ), som ændret ved :

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),
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— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
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L:

Luxembourg

FIN :

Finland

NL :

Nederlandene

S:

Sverige

A:

Østrig
Portugal :

UK :

Det Forenede

P:

Kongerige«

Følgende tilføjes i bilaget :
b) Bilag I, punkt 3, andet afsnit, affattes således :
»Finland

— Saimaan kanava/Saima kanal

— Saimaan vesistö/Saimens vattendrag
Sverige
— Trollhåtte kanal og GOta ålv
— Vånern

»Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angi
velser på et andet nationalt sprog end et af
følgende sprog : dansk, engelsk, finsk, fransk,
græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk,
svensk og tysk, udarbejder den en tosproget
udgave af kørekortet med et af de elleve nævnte
sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i
dette bilag.«.

— Sodertalje kanal
— Målaren«.

5. 392

3. 385 R 3821 : Rådets forordning (EØF) nr. 3821 /85 af
20. december 1985 om kontrolapparater inden for
vejtransport (EFT nr. L 370 af 31.12.1985, s. 8), som
ændret ved :

L

0106:

Rådets

direktiv

92/ 106/EØF

af

7. december 1992 om indførelse af fælles regler for
visse former for kombineret transport mellem
medlemsstaterne (EFT nr. L 368 af 17.12.1992, s. 38).
Følgende indsættes i artikel 6, stk. 3 :

— 390 R 3314: Kommissionens forordning (EØF) nr.
3314/90 af 16. november 1990 (EFT nr. L 318 af
17.11.1990, s. 20),

— 390 R 3572 : Rådets forordning (EØF) nr.
3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af

»— Østrig :
Strafienverkehrsbeitrag;«
»— Finland :

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;«

17.12.1990, s. 12),

— 392 R 3688 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
3688/92 af 21 . december 1992 (EFT nr. L 374 af

»— Sverige :
fordonsskatt;«

22.12.1992, s. 12).

Følgende indsættes i bilag II i kolonnen i punkt 1 ,
første led :

»Østrig

12«

»Finland

17«

»Sverige

5«.

6. 392 R 0881 : Rådets forordning (EØF) nr. 881 /92 af
26. marts 1992 om adgang til markedet for vejgods
transport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en
medlemsstats område eller gennem en eller flere
medlemsstaters områder (EFT nr. L 95 af 9.4.1992,
s. 1 ).

Følgende indsættes i bilag I (blåt kort), fodnote 1):

4. 391 L 0439: Rådets direktiv 91 /439/EØF af 29. juli
1991 om kørekort (EFT nr. L 237 af 24.8.1991 , s. 1 ),

som berigtiget ved EFT nr. L 310 af 12.11.1991 , s. 16.
a) Bilag I, punkt 2, tredje led, affattes således :
»— den udstedende medlemsstats nationalitets

mærke er følgende :
B:

Belgien

E:

Spanien

DK :

Danmark

F:

Frankrig

D:

Tyskland

IRL :

Irland

GR :

Grækenland

I:

Italien

»(A) Østrig« fra 1 . januar 1997, »(FIN) Finland«, »(S)
Sverige«.
7. 392 R 1839: Kommissionens forordning (EØF) nr.
1839/92 af 1 . juli 1992 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning nr. 684/92 for så vidt
angår transportdokumenter vedrørende international
personbefordring ad landevej (EFT nr. L 187 af
7.7.1992, s. 5), ændret ved

— 393 R 2944: Kommissionens forordning (EØF) nr.
2944/93 af 25. oktober 1993 (EFT nr. L 266 af
27.10.1993, s. 2).
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Følgende indsættes i bilag la, fodnote 1 ), bilag IV,
første fodnote 1 ), og bilag V, fodnote 1 ):
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— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

»(A) Østrig«, »(FIN) Finland«, »(S) Sverige«.

8. 392 R 2454: Rådets forordning (EØF) nr. 2454/92 af
23. juli 1992 om betingelserne for transportvirksom
heders adgang til at udføre personbefordring ad
landevej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehø
rende (EFT nr. L 251 af 29.8.1992, s. 1 ).

Følgende indsættes i fodnote 1 ) til henholdsvis bilag I,
bilag II og bilag III :

»(A) Østrig«, »(FIN) Finland«, »(S) Sverige«.

9. 393 L 0089: Rådets direktiv 93 / 89/EØF af 25 .

oktober 1993 om opkrævning i medlemsstaterne af
afgifter på visse køretøjer, der anvendes til vejgods
transport, samt af vejafgifter og brugsafgifter for
benyttelse af visse infrastrukturer (EFT nr. L 279 af
12.11.1993, s. 32).

I artikel 3, stk. 1 , indsættes følgende :

»Østrig

Kraftfahrzeugsteuer«

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

— 390 R 3572 : Rådets forordning (EØF) nr.
3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 12).

Følgende indsættes i artikel 3 :
»— Osterreichische Bundesbahnen (ÖBB);«
»— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«
»— Statens järnvägar (SJ).«.

2. 377 R 2830: Rådets forordning (EØF) nr. 2830/77 af
12. december 1977 om foranstaltninger, der er
nødvendige for at gøre jernbanevirksomhedernes
bogføring og årsregnskaber sammenlignelige (EFT nr.
L 334 af 24.12.1977, s. 13), som ændret ved :
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

»Finland

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt«

— 390 R 3572 : Rådets forordning (EØF) nr.
3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 12).

»Sverige
fordonsskatt«

B. TRANSPORT MED JERNBANE

1 . 369 R 1192 : Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 af
26. juni 1969 om fælles regler for normaliseringen af
jernbanevirksomhedernes regnskaber (EFT nr. L 156
af 28.6.1969, s. 8), som ændret ved :

Følgende indsættes i artikel 2 :
»— Osterreichische Bundesbahnen (ÖBB);«
»— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«
»— Statens järnvägar (SJ).«.
3 . 378 R 2183 : Rådets forordning (EØF) nr. 2183/78 af
19. september 1978 om fastsættelse af ensartede prin
cipper for jernbanevirksomhedernes omkostningsbe

regning (EFT nr. L 258 af 21.9.1978, s. 1 ), som
ændret ved :

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

Republiks

tiltrædelse

19.11.1979, s. 17),

(EFT

nr.

L

291

af
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tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

— 390 R 3572 : Rådets forordning (EØF) nr.
3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
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C. TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE

1 . 377 D 0527: Kommissionens beslutning 77/527/EØF

af 29. juli 1977 om udfærdigelse af fortegnelsen over
indre vandveje af maritim karakter i forbindelse med
gennemførelsen af Rådets direktiv 76/135/EØF (EFT
nr. L 209 af 17.8.1977, s. 29), som ændret ved :

17.12.1990, s. 12).
— 378 L 1016 : Rådets direktiv 78 / 1016/EØF af 23 .

Følgende indsættes i artikel 2 :

november 1978 (EFT nr. L 349 af 13.12.1978,
s. 31 ).

»— Osterreichische Bundesbahnen (ÖBB);«
»— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«
»— Statens järnvägar (SJ).«.

4. 382 D 0529: Rådets beslutning 82/529/EØF af 19.
juli 1982 om prisdannelsen for international gods
transport med jernbane (EFT nr. L 234 af 9.8.1982,
s. 5), som ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

På den i bilaget indeholdte liste tilføjes følgende :
» FINLAND

— Saimaan kanava/Saima kanal

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23 ),

— Saimaan vesistö/Saimens vattendrag
SVERIGE

— Trollhätte kanal og Göta älv
— 390 R 3572 : Rådets forordning (EØF) nr.
3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 12).

— Vänern

— Mälaren

— Södertälie kanal

Følgende indsættes i artikel 1 :

— Falsterbo kanal

— Sotenkanalen«.

»— Osterreichische Bundesbahnen (ÖBB);«
»— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«
»— Statens järnvägar (SJ).«.

2. 382 L 0714 : Rådets direktiv 82/714/EØF af
4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter

for fartøjer på indre vandveje (EFT nr. L 301 af
28.10.1982, s. 1 ).

5. 383 D 0418 : Rådets beslutning 83/418/EØF af 25.
juli 1983 om jernbanernes kommercielle selvstæn
dighed i driften af deres internationale person- og
rejsegodsbefordring (EFT nr. L 237 af 26.8.1983,
s. 32), som ændret ved

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongerigets
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23);
— 390 R 3572 : Rådets forordning (EØF) nr.
3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
17.12.1990, s. 12).

Følgende føjes til artikel 1 :

»— Osterreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

Bilag I ændres som følger:
a) Under KAPITEL I, Zone 2, tilføjes følgende :

» Kongeriget Sverige
Trollhätte kanal og Göta älv.
Vänern .

Södertälje kanal
Mälaren.
Falsterbo kanal.

Sotenkanalen.«;

b) Under KAPITEL II, Zone 3, tilføjes følgende :

»— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»Republikken Østrig
Donau fra den tysk-østrigske grænse til den

»— Statens järnvägar (SJ).«.

østrigsk-slovakiske grænse,
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Kongeriget Sverige

»Kongeriget Sverige

Göta kanal

Trollhätte kanal og Göta älv, Vänern, Mälaren,
Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen«.

Vättern.«;

c) under KAPITEL III, Zone 4, tilføjes følgende :
»Kongeriget Sverige
Alle andre floder, kanaler og søer, der ikke er
opført under zone 1 , 2 og 3.«
3. 391 L 0672 : Rådets direktiv 91 /672/EØF af 16 .

december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale
bådførercertifikater for transport af varer og personer
ad indre vandveje (EFT nr. L 373 af 31.12.1991 ,
s. 29).

a) Bilag I ændres som følger :

n

LUFTTRANSPORT

1 . 392 R 2408: Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luft
ruter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 240 af
24.8.1992, s. 8).

a) I BILAG I, Fortegnelse over kategori 1 -lufthavne,
indsættes følgende :
»ØSTRIG :

»FINLAND :

— Kuljettajankirja I/F6rarbrev I.

Helsinki-Vantaa/Helsingfors
Vanda«

i) Under GRUPPE A tilføjes følgende :
» Republikken Finland:
— Laivurinkirja/Skepparbrev,

Wien«

»SVERIGE :

Stockholms lufthavnssystem«;

b) i BILAG II, Liste over lufthavnssystemer, indsættes
følgende :

Kongeriget Sverige:

—
—
—
—
—

Bevis
Bevis
Bevis
Bevis
Bevis

om
om
om
om
om

behörighet som skeppare B,
behörighet som skeppare A,
behörighet som styrman B,
behörighet som styrman A,
behörighet som sjökapten.«

ii) under GRUPPE B tilføjes følgende :

» SVERIGE :

Stockholm—.Arlanda/ Bromma«.

2. 393 L 0065 : Rådets direktiv 93/65/EØF af 19. juli

1993 om definition og anvendelse af kompatible
tekniske specifikationer for erhvervelse af udstyr og
systemer til regulering af lufttrafikken (air-traffic 
management equipment and systems) (EFT nr. L 187
af 29.7.1993, s. 52).

» Republikken Østrig
— Kapitänspatent A,
— Schiffsführerpatent A

I BILAG II indsættes følgende :
»Østrig

Republikken Finland
— Laivurinkirja/Skepparbrev,

Austro Control GmbH

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

A.-1030 Wien«

Kongeriget Sverige:

—
—
—
—
—

Bevis
Bevis
Bevis
Bevis
Bevis

om
om
om
om
om

behörighet som skeppare B,
behörighet som skeppare A,
behörighet som styrman B,
behörighet som styrman A,
behörighet som sjökapten.«;

Schnirchgasse 11

» Finland

Ilmailulaitos/Luftfartsverket
P.O. Box 50
FIN-01531 Vantaa

Erhvervelser til små lufthavne og aerodromer kan
foretages af lokale myndigheder eller af ejerne.«

d ) i bilag II indsættes følgende :
»Republikken Finland

» Sverige

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/

Luftfartsverket

Saimens vattendrag.«

S-601 79 Norrköping«.
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VIL UDVIKLING

391 D 0482 : Rådets afgørelse 91 /482/EØF af 25. juli
1991 om de oversøiske landes og territoriers associering
med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr.
L 263 af 19.9.1991 , s. 1 ).

b) I bilag II, artikel 14, tilføjes følgende :

a) I bilag II, artikel 13, stk. 3, tilføjes følgende :

c) I bilag III, artikel 3, tilføjes følgende :

»ANNETTU
JALKIKATEEN/UTFARDAT
I
EFTERHÅND«, »UTFÅRDAT I EFTERHÅND«

»KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«

»KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«.

VIII. MILJØ
A. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF VANDOM

RÅDER
1 . 376

L

0160:

Rådets

direktiv

76/ 160/EØF

af

8 . december 1975 om kvaliteten af badevand (EFT nr.
L 31 af 5.2.1976, s. 1 ), som ændret ved :
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),
— 390 L 0656: Rådets

direktiv 90/656/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 59),
— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692/EØF af 23.

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
s. 48 ).

I artikel 11 , stk. 2, ændres » 54« til »62«.

fersk overfladevand i Fællesskabet (EFT nr. L 334 af
24.12.1977), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),
— 381 D 0856: Rådets beslutning 81 /856/EØF af
19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981 ,
s. 17),

— 384 D 0422 : Rådets beslutning 84/422/EØF af
24. juli 1984 (EFT nr. L 237 af 5.9.1984, s. 15),

— 386 D 0574: Rådets beslutning 86/574/EØF af
24. november 1986 (EFT nr. L 335 af 28.11.1986,
s. 44).

a) I artikel 8, stk. 2, ændres »54« til »62«.

b) I bilag I »FORTEGNELSE OVER PRØVEUD

2. 377 D 0795 : Rådets beslutning 77/795/EØF af 12.
december 1977 om indførelse af en fælles procedure
for udveksling af oplysninger vedrørende kvaliteten af

TAGNINGS- ELLER MÅLESTATIONER, SOM
DELTAGER I UDVEKSLINGEN AF OPLYS

NINGER« tilføjes følgende :
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» ØSTRIG

Prøveudtagnings- eller målestationer

Floder

Jochenstein

2 203,8 km før Donaus udløb

Donau

Abwinden-Asten
Wolfsthal

2 119,9 km før Donaus udløb
1 873,5 km før Donaus udløb

Donau
Donau

Lavamünd

2,1 km før det sted, hvor Drau løber ud af Østrig

Drau

Kufstein/Erl

204,03 km før Inns udløb i Donau

Inn

Oberndorf

47,2 km før Salzachs udløb i Inn

Salzach

Bad Radkersburg

101,4 km før Murs udløb i Drau

Mur

FINLAND

Prøveudtagnings- eller målestationer

Kalkkistenkoski

Station nr. 4800, ved udløbet af Päijännes0en

Floder

Kymi

Pori-Tampere broen

Station nr. 8820, 7.5 km oven for Pori

Kokemäenjoki

Mansikkakoski

Station nr. 2800, ved udløbet af Saimaa-søen

Vuoksi

Raasakka broen

8.0 km før lis udløb

li

Merikoski broen
Isohaara broen

Station nr. 13000, Oulu
Station nr. 14000, Kemi

Oulujoki
Kemijoki

Kukkolankoski
Virtaniemi

Station nr. 14310, 13 km oven for Tornio
Station nr. 14400, ved udløbet af Inari-søen

Torniojoki
Paatsjoki

SVERIGE

Prøveudtagnings- eller målestationer

Floder

Luleå

Station nr. 009

Lule älv

Stornorrfors

Station nr. 028

Ume älv

Bergeforsen

Station nr. 040

Indalsälven

Älvkarleby

Station nr. 053

Dalälven

Stockholm

Station nr. 061

Norrström

Norrkoping

Station nr. 067

Motala ström

Mörrum

Station nr. 086

M5rrumsån

Helsingborg
Laholm
Alelyckan

Station nr. 094
Station nr. 098
Station nr. 108

Råån
Lagan
Göta älv
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leve deri (EFT nr. L 222 af 14.8.1978, s. 1 ), som
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— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(Eft nr L 302 af 15. 1U985) s. 23),

ændret ved :

— 390 L 0656: Rådets

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af

direktiv 90 /656/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 59),

19.11.1979, s. 17),
— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692/EØF af 23 .

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),
— 390 L 0656 : Rådets direktiv 90 /656/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af ,17.12.1990,
s. 59),
— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692/EØF af 23 .

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
s. 48 )
I artikel 15, stk. 2, ændres » 54« til »62«.
6. 382

L

0883 :

Rådets

direktiv

82/ 883/EØF

af

3. december 1982 om metoder til overvågning af og
kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra
titandioxidindustrien (EFT nr. L 378 af 31.12.1982,
s. 1 ), som ændret ved :

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
s. 48 ).

I artikel 14, stk. 2, ændres »54« til »62«.

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

4. 379 L 0869: Rådets direktiv 79 / 869/EØF af 9 .

oktober 1979 om målemetoder og hyppighed for
prøveudtagning og analyse af overfladevand, som
anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemssta
terne (EFT nr. L 271 af 29.10.1979, s. 44), som

I artikel 11 , stk. 2, ændres »54« til »62«.

ændret ved :

B. KONTROL MED ATMOSFÆRISK FORURENING

— 381 L 0855 : Rådets direktiv 81 /855/EØF af 19.

oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 16),
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

1 . 380 L 0779: Rådets direktiv 80/779/EØF af 15. juli

1980 om grænseværdier for luftkvaliteten med hensyn
til svovldioxid og svævestøv (EFT nr. L 229 af
30.8.1980, s. 30), som ændret ved :
— 381 L 0857: Rådets direktiv 81 / 857/EØF af 19.

oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981 , s. 18 ),

— 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 59),
— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692/EØF af 23 .

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
s. 48 ).

— 389 L 0427: Rådets direktiv 89/427/EØF af 21 .

juni 1989 (EFT nr. L 201 af 14.7.1989, s. 53),
I artikel 1 1 , stk. 2, ændres » 54« til »62«.
— 390 L 0656 : Rådets direktiv 90/656/EØF af

5 . 380 L 0778 : Rådets direktiv 80/778/EØF af 15 . juli
1980 om kvaliteten af drikkevand (EFT nr. L 229 af
30.8.1980, s. 11 ), som ændret ved :

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 59),
— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692/EØF af 23 .

— 381 L 0858 : Rådets direktiv 81 / 858 /EØF af 19.

oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 19),

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
s. 48 ).
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— 385 L 0581 : Rådets direktiv 85 / 581 /EØF af 20 .

I artikel 14, stk. 2, ændres » 54« til »62«.

december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985,
2 . 382

L

0884 :

Rådets

direktiv

82 / 884/EØF

s. 37),

af

3. december 1982 om grænseværdi for bly i luften
(EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 15), som ændret ved :

— 387 L 0416: Rådets direktiv 87/416/EØF af 21 .

juli 1987 (EFT nr. L 225 af 13.8.1987, s. 33),
— 390 L 0656 : Rådets

direktiv 90/656/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,

I artikel 12, stk. 2, ændres » 54« til »62«.

s- 59),
— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692/EØF af 23 .

5 . 387 L 0217: Rådets direktiv 87 /217 /EØF af 19. marts

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,

1987 om forebyggelse af miljøforurening med asbest
(EFT nr. L 85 af 28.3.1987, s. 40), som ændret ved :

s. 48 ).
I artikel 11 , stk. 2, ændres »54« til »62«.

— 390 L 0656: Rådets

direktiv

90/656/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,

3 . 385 L 0203 : Rådets direktiv 85 /203 /EØF af 7 . marts

s. 59),

1985 om luftkvalitetsnormer, for så vidt angår nitro
gendioxid (EFT nr. L 87 af 27.3.1985, s. 1 ), som

— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692 /EØF af 23 .

ændret ved :

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
s. 48).

— 385 L 0580: Rådets direktiv 85 / 580 /EØF af 20 .

december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985,
I artikel 12, stk. 2, ændres » 54« til »62«.

s. 36),
— 390 L 0656 : Rådets

direktiv 90/656/EØF

af

6. 388 L 0609: Rådets direktiv 88 /609/EØF af 24 .

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,

november 1988 om begrænsning af visse luftforure
nende emissioner fra store fyringsanlæg (EFT nr.
L 336 af 7.12.1988, s. 1 ), som ændret ved :

s. 59),
— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692 /EØF af 23 .

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
— 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af

s. 48).

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 59).

I artikel 14, stk. 2, ændres » 54« til »62«.

a) I bilag I »LOFT FOR OG MÅLVÆRDIER FOR

4 . 385 L 0210: Rådets direktiv 85 /210/EØF af 20 . marts

1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om blyindholdet i benzin (EFT nr. L 96 af 3.4.1985,

REDUKTION

s. 25), som ændret ved :

skemaet :

0

Medlemsstat

2

1

3

SOj-emissioner

Loft for emissionerne

fra store

(Kton pr. år)

1980

I

4

S02-EMISSI0NER

5

6

7

8

9

Procentvis reduktion i

Procentvis reduktion i

forhold til emissionerne

forhold til de justerede

i 1980

emissioner i 1980

fyringsanlæg
(Kton)

AF

FRA

BESTÅENDE ANLÆG« indsættes følgende i

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

1993

1998

2003

1993

1998

2003

1993

1998

2003

Østrig

90

54

36

27

- 40

- 60

- 70

— 40

- 60

- 70

Finland

171

102

68

51

- 40

- 60

- 70

- 40

- 60

- 70

Sverige

112

67

45

34

- 40

- 60

- 70

- 40

- 60

- 70
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b) I bilag II »LOFT FOR OG MÅLVÆRDIER FOR REDUKTION AF NOx-EMISSIONER
FRA BESTÅENDE ANLÆG« indsættes følgende i skemaet:

0

Medlemsstat

1

3

2

Lofter for

NOjf-emissioner fra
støre fyringsanlæg
(beregnet som NO2)

NQc-emissionerne
(Kton pr. ir)

NO^-emissionerne
i 1980

1980

(Kton)

4

Procentvis reduktion
i forhold til

5

6

Procentvis reduktion i

forhold dl de justerede
NOg-emissioner 1980

Fase 1

Fase 2

Fase 1

Fase 2

Fase 1

Fase 2

1993

1998

1993

1998

1993

1998

Østrig

19

15

11

- 20

- 40

- 20

- 40

Finland

81

65

48

- 20

- 40

— 20

- 40

Sverige

31

25

19

- 20

- 40

- 20

- 40

— 391 L 0101 : Kommissionens direktiv 91 / 101 /EØF

C. FOREBYGGELSE AF LYDGENER

af 11 . november 1993 (EFT nr. L 13 af 15.1.1994,
s. 1 ).
379 L

0113 : Rådets

direktiv

79/ 113/EØF

af

19.

december 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning om bestemmelse af støjemissionen fra
entreprenørmateriel (EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. 15),
som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979,
s. 17),
— 381 L

10n : Rådets

direktiv

81 / 1051 /EØF

af

7. december 1981 (EFT nr. L 376 af 30.12.1981 ,
s. 49),

a) I artikel 21 , stk. 2, ændres » 54« til »62«.

2. 378 D 0618: Kommissionens afgørelse 78/618/EØF
af 28. juni 1978 om nedsættelse af et rådgivende
videnskabeligt udvalg til undersøgelse af kemiske
forbindelsers toksicitet og økotoksicitet (EFT nr.
L 198 af 22.7.1978, s. 17), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 380 D 1084: Kommissionens
afgørelse
80/ 1084/EØF (EFT nr. L 316 af 25.11.1980,
s. 21 ),

—r 385 L 0405: Kommissionens direktiv 85/405/EØF af

11 . juli 1985 (EFT nr. L 233 af 30.8.1985, s. 9),
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas

ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og
Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23).
I artikel 5, stk. 2, ændres »54« til »62«.

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

— 388

D

0241 :

Kommissionens

afgørelse

88/241 /EØF (EFT nr. L 105 af 26.4.1980, s. 29).

I artikel 3 ændres »24« til »32« og » 12« ændres til
» 15«.
<

3. 382 L 0501 : Rådets direktiv 82/501/EØF af 24. juni
D. KEMISKE STOFFER, INDUSTRIELLE RISICI OG

1982 om risikoen for større uheld i forbindelse med

BIOTEKNOLOGI

en række industrielle aktiviteter (EFT nr. L 230 af
5.8.1982, s. 1 ), som ændret ved :

1 . 367 L 0548: Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni
1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering,
emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT nr.
L 196 af 16.8.1967, s. 1), som senest ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),
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— 387 L 0216: Rådets direktiv 87/216/EØF af 19.
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E. BEVARELSE AF FAUNA OG FLORA

marts 1987 (EFT nr. L 85 af 28.3.1987, s. 36),
— 388 L 0610: Rådets direktiv 88 /610/EØF af 24.

november 1988 (EFT nr. L 336 af 7.12.1988,
s. 14),
— 390 L 0656 : Rådets direktiv 90 /656/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 59),

1 . 379 L 0409: Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april
1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT nr. L 103 af
25.4.1979, s. 1 ), som ændret ved :
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),
— 381 L 0854 : Rådets direktiv 81 / 854/EØF af 19 .

— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692/EØF af 23.
december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 ,
s. 48).

I artikel 16, stk. 2, ændres »54« til »62«.

4. 391 D 0596: Rådets beslutning 91 /596/EØF af
4. november 1991 om modellen til resumé af anmel
delser som omhandlet i artikel 9 i direktiv

90/220/EØF om udsætning i miljøet af genetisk
modificerede organismer (EFT nr. L 322 af
23.11.1991 , s. 1 ).

I bilaget tilføjes følgende under »Oplysninger i forbin
delse med bilag II til direktiv 90/220/EØF«, del A,
punkt 3, litra b), nr. i) :
»Nordligt [ ]

Arktisk [ 1«.

a) Bilag I ændres således :

i) I skemaet indsættes følgende nye numre :
»40.a

Mergus albellus«

»71.a

Falco rusticolus«

» 103.a

Limosa lapponica«

» 105.a

Xenus cinereus«

» 127.a

Surnia ulula«

» 128.a

Strix nebulosa«

» 128.b

Strix uralensis«

oktober 1991 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981 , s. 3),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),
— 385 L 441 1 : Kommissionens direktiv 85 /411 /EØF

af 25. juli 1985 (EFT nr. L 233 af 30.8.1985,
s. 33),
— 386 L 0122 : Rådets direktiv 86/ 122/EØF af

8 . april 1986 (EFT nr. L 100 af 16.4.1986, s. 22),
— 390 L 0656 : Rådets direktiv 90/656/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 59),

— 391 L 0244 : Rådets direktiv 91 /244/EØF (EFT
nr. L 115 af 8.5.1991 , s. 41 )
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ii) Følgende kolonner tilføjes over for de anførte numre :

Suomi

Svenska

1.

Kaakkuri

Smålom

2.

Kuikka

3.

Amerikanjääkuikka

Islom

4.

Mustakurkku-uikku

Svarthakedopping

5.

Madeiranviistäjä

Smalnäbbad sammetspetrell

6.

Kanarianviistäjä

Tjocknäbbad sammetspetrell

7.

Tyrskykiitäjä

Spetsstjärtad petrell

8.

Keltanokkakiitäjä

Gulnäbbad lira

9.

Pikkukiitäjä

Medelhavslira

10.

Kääpiökiitäjä

Dvärglira

11 .

Vaaleaulappakeiju

Fregattstormsvala

12.

Merikeiju

Stormsvala

13.

Myrskykeiju

14.

Madeirankeiju

Oceanlöpare

15.

Merimetso (alalaji
Keski- ja Etelä-Eurooppa)

Storskarv (underarten
mellanskarv)

16.

Karimetso (alalaji Välimeri)

Toppskarv (underart från Medelhavet)

17.

Kääpiömerimetso

Dvärgskarv

18 .

Pelikaani

Pelikan

19.

Kiharapelikaani

Krushuvad pelikan

20.

Kaulushaikara

Rördrom

21 .

Pikkuhaikara

Dvärgrördrom

22.

Yöhaikara

Natthäger

23.

Rääkkähaikara

Rallhäger

24.

Silkkihaikara

Silkeshäger

25.

Jalohaikara

Ägretthäger

26.

Ruskohaikara

Purpurhäger

27.

Mustahaikara

Svart stork

28.

Kattohaikara

Vit stork

29.

Musta ibis

Bronsibis

30.

Kapustahaikara

Skedstork

31 .

Flamingo

Flamingo

32.

Pikkujoutsen

Mindre sångsvan

33.

Laulujoutsen

Sångsvan

34.

Tundrahanhi (alalaji Grönlanti)

Bläsgås (grönländsk underart)

35.

Kiljuhanhi

Fjällgås

36.

Valkoposkihanhi

Vitkindad gås

37.

Punakaulahanhi

Rödhalsad gås

38 .

Ruostesorsa

Rostand

39.

Marmorisorsa

Marmorand

v

Storlom

. Klykstjärtad stormsvala
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Svenska

40.

Ruskosotka

Vit6gd dykand

40.a

Uivelo

Salskrake

41 .

Valkopäävartti

Kopparand

42 .

Mehiläishaukka

Bivråk

43.

Liitohaukka

Svartvingad glada

44.

Haarahaukka

Brun glada

45 .

Isohaarahaukka

Glada

46 .

Merikotka

Havs5rn

47.

Partakorppikotka

Lammgam

48.

Pikkukorppikotka

Smutsgam

49.

Hanhikorppikotka

Gåsgam

50.

Munkkikorppikotka

Grågam

51 .

Käärmekotka

Ormörn

52 .

Ruskosuohaukka

Brun kärrhök

53 .

Sinisuohaukka

Blå kärrhök

54.

Arosuohaukka

Stöpphök

55.

Niittysuohaukka

Ängshök

56.

Kanahaukka (alalaji Korsika ja Sardinia)

Duvhök (underart från Korsika och
Sardinien)

57.

Varpushaukka (alalaji Kanaria ja
Madeira)

Sparvhök (underart från Kanarieöarna och
Madeira)

58.

Balkaninvarpushaukka

Balkanhök

59.

Arohiirihaukka

Örnvråk

60.

Pikkukiljukotka

Mindre skrikörn

61 .

Kiljukotka

Större skrikörn

62.

Keisarikotka

Kejsarörn (underart från Sydosteuropa)

63.

Iberiankeisarikotka

Kejsarörn (spansk underart)

64.

Kotka (maakotka)

Kungsörn

65.

Kääpiökotka

Dvärgörn

66.

Vuorikotka

Hökörn

67.

Kalasääski

Fiskgjuse

68.

Pikkutuulihaukka

Rödfalk

69.

Ampuhaukka

Stenfalk

70.

Välimerenhaukka

Eleonorafalk

71 .

Keltapäähaukka

Slagfalk

71.a

Tunturihaukka

Jaktfalk

72.

Muuttohaukka

Pilgrimsfalk

73.

Pyy

Järpe

74.

Kiiruna (alalaji Pyreneet)

Fjällripa (underart från Pyrenéerna)

75.

Kiiruna (alalaji Alpit)

Fjällripa (underart från Alperna)

76.

Teeri (alalaji Keski- ja Etelä-Eurooppa)

Orre

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 1 / 128

Suomi

1 . 1.95

Svenska

77.

Metso

Tjäder

78 .

Kivikkopyy (alalaji Alpit)

Stenhöna (underart från Alperna)

79.

Kivikkopyy (alalaji Sisilia)

Stenhöna (underart från Sicilien)

80.

Kalliopyy

Klipphöna

81 .

Peltopyy (alalaji Italia)

Rapphöna (italiensk underart)

82.

Peltopyy (alalaji Iberian niemimaa)

Rapphöna (underart från Iberiska halvön)

83.

Luhtahuitti

Småfläckig sumphöna

84.

Pikkuhuitti

Mindre sumphöna

85 .

Kääpiöhuitti

Dvärgsumphöna

86.

Ruisrääkkä

Kornknarr

87.

Sulttaanikana

Purpurhöna

88 .

Kruununokikana

Kamsothöna

89.

Viiriäispyy

Springhöna

90 .

Kurki

Trana

91 .

Pikkutrappi

Småtrapp

92.

Kaulustrappi

93 .

Isotrappi

Stortrapp

94.

Pitkäjalka

Styltlöpare

95 .

Avosetti

Skärfläcka

96.

Paksujalka

Tjockfot

97.

Aavikkojuoksija

Ökenlöpare

98 .

Kahlaajapääsky

Vadarsvala

99.

Keräkurmitsa

Fjällpipare

100.

Kapustarinta

Ljungpipare

101 .

Kynsihyyppä

Sporrvipa

101.a

Pikkusirri

Småsnäppa

102 .

Suokukko

Brushane

103.

Heinäkurppa

Dubbelbeckasin

103.a

Punakuiri

Myrspov

104.

Kaitanokkakuovi

Smalnäbbad spov

105 .

Liro

Grönbena

105 .a

Rantakurvi

Tereksnäppa

106.

Vesipääsky

Smalnäbbad simsnäppa

107 .

Mustanmerenlokki

Svarthuvad mås

108 .

Kaitanokkalokki

Smalnäbbad mås

109.

Välimerenlokki

Rödnäbbad mås

"

Kragtrapp
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110 .

Hietatiira

Sandtarna

111 .

Räyskä

Skräntärna

112 .

Riuttatiira

Kentsk tärna

113 .

Ruusutiira

Rosentärna

114.

Kalatiira

Fisktärna

115.

Lapintiira

Silvertärna

116.

Pikkutiira

Småtärna

117.

Valkoposkitiira

Skäggtärna

118 .

Mustatiira

Svarttärna

119.

Etelänkiisla (alalaji Iberian niemimaa)

Sillgrissla (underart från Iberiska hahr6n)

120.

Hiecakana

Svartbukig flyghöna

121 .

Jouhihietakana

Vitbukig flyghtöna

122.

Sepelkyyhky (alalaji Azorit)

Ringduva (underart från Azorerna)

123.

Madeirankyyhky

Madeiraduva

124.

Kanariankyyhky

Kanarieduva

125.

Palmankyyhky

Lagerduva

126.

Huuhkaja

Berguv

127.

Tunturipöllö

Fjälluggla

127.a

Hiiripöllö

Hökuggla

128.

Varpuspöllö

Sparvuggla

128.a

Lapinpöllö

Lappuggla

128.b

Viirupöllö

Slaguggla

129.

Suop6ll6

Jorduggla

130.

Helmipöllö

Pärluggla

131 .

Kehrääjä

Nattskärra

132.

Kafferikirskuja

Kafferseglare

133.

Kuningaskalastaja

Kungsfiskare

134.

Sininärhi

Blåkråka

135.

Harmaapäätikka

Gråspett

136.

Palokärki

Spillkråka

137.

Käpytikka (alalaji Teneriffa)

Större hackspett (underart från Teneriffa)

138 .

Käpytikka (alalaji Kanaria)

Större hackspett (underart från Gran Canaria)

139.

Syyriantikka

Balkanspett

140.

Tammitikka

Mellanspett

141 .

Valkoselkätikka

Vitryggig hackspett

142.

Pohjantikka

Tretåig hackspett

143.

Kaitanokkakiuru

Dupontlärka

144.

Arokiuru

Kalanderlärka
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145.

Lyhytvarvaskiuru

Korttålärka

146.

Iberiantöyhtökiuru

Lagerlärka

147.

Kangaskiuru

Trädlärka

148 .

Nummikirvinen

Fältpiplärka

148.a

Lapinkirvinen

Rödstrupig piplärka

149.

Peukaloinen (alalaji Fair Isle)

Gärdsmyg (underart från Fair Isle)

150.

Sinirinta

Blåhake
(

151 .

Kanariantasku

Kanariebuskskvätta

152.

Mustatasku

Svart stenskvätta

153.

Tamariskikerttunen

Kaveldunsångare

154.

Sarakerttunen

Vattensångare

155.

Oliivikultarinta

Olivsångare

156.

Sardiniankerttu

Sardinsk sångare

157.

Ruskokerttu

Provencesångare

158 .

Mustakurkkukerttu

Svarthakad sångare

159.

Kirjokerttu

Höksångare

160.

Pikkusieppo

Mindre flugsnappare

161 .

Balkaninsieppo

Balkanflugsnappare

162.

Sepelsieppo

Halsbandsflugsnappare

163.

Punarintanakkeli

Krüpers nötväcka

164.

Mustapäänakkeli

Korsikansk nötväcka

165.

Pikkulepinkäinen

Törnskata

166.

Mustaotsalepinkäinen

Svartpannad törnskata

167.

Alppivaris

Alpkråka

168 .

Peippo (alalaji Hierro)

Bofink (underart från Hierro)

169.

Kanarianpeippo

Blå bofink

170.

Skotlanninkäpylintu

Skotsk korsnäbb

171 .

Aavikkotulkku

Ökentrumpetare

172.

Punatulkku (alalaji Azorit)

Domherre (underart från Azorerna)

173.

Keltapääsirkku

Gulgrå sparv

174.

Peltosirkku

Ortolansparv

175.

Ruostekurkkusirkku

Rostsparv

175.a

Pikkusirkku

Dvärgsparv

b) I bilag II/1 tilføjes følgende kolonner over for de anførte numre :

Suomi

Svenska

1.
2.

Metsähanhi
Merihanhi

Sädgås
Grågås

3.

Kanadanhanhi

Kanadagås
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Suomi

Nr. L 1 / 131

Svenska

4.

Haapana

Bläsand

5.

Harmaasorsa

Snatterand

6.

Tavi

Kricka

7.

Sinisorsa

Gräsand

8.
9.

Jouhisorsa
Heinätavi

Årta

10.

Lapasorsa

Skedand

11.

Punasotka

Brunand

12.

Tukkasotka

Vigg

13 .

Nummiriekko (riekon alalajeja)

Dalripa (underarten moripa)

14.

Kiiruna

Fjällripa

15.

Kivikkopyy

Stenhöna

16.

Punapyy

Rödhöna

17.

Peltopyy

Rapphöna

18 .

Fasaani

Fasan

19.

Nokikana

Sothöna

20.

Jänkäkurppa

Dvärgbeckasin

21 .

Taivaanvuohi

Enkelbeckasin

22.

Lehtokurppa

Morkulla

23.

Kalliokyyhky

Tamduva

24.

Sepelkyyhky

Ringduva

Stjärtand

c) Bilag II/2 ændres således :

i) I skemaet indsættes følgende nye numre :
38.a Lagopus lagopus lagopus
73. Garulus glandarius
74.

Pica Pica

75.

Corvus monedula

76. Corvus frugilegus
77.

Corvus corone

ii) Følgende kolonner tilføjes over for de anførte numre :
Suomi

Svenska

25.

Kyhmyjoutsen

Knölsvan

26.

Lyhytnokkahanhi

Spetsbergsgås

27.

Tundrahanhi

Bläsgås

28 .

Sepelhanhi

Prutgås

29.

Punapäänarsku

Rödhuvad dykand

30.

Lapasotka

Bergand

31 .

Haahka

Ejder
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Svenska

32.
33.
34.
35.

Alli
Mustalintu
Pilkkasiipi
Telkkä

Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa

36.

Tukkakoskelo

Småskrake

37.

Isokoskelo

Storskrake

38.
38.a

Pyy
Riekko

Järpe
Dalripa

39.

Teeri

Orre

40.
41 .

Metso
Kalliopyy

Tjäder

42.

Viiriäinen

Vaktel

43.

Kalkkuna

Vildkalkon

44.

Luhtakana

Vattenrall

45.

Liejukana

Rörhöna

46.

Meriharakka

Strandskata

47.
48.

Ljungpipare
Kustpipare

49.
50.

Kapustarinta
Tundrakurmitsa
Töyhtöhyyppä
Isosirri

Tofsvipa
Kustsnäppa

51 .

Suokukko

Brushane

52.

Mustapyrstökuiri

Rödspov

53.

Punakuiri

Myrspov

54.
55.
56.
57.
58.

Pikkukuovi
Isokuovi
Mustaviklo
Punajalkaviklo
Valkoviklo

Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa

Klipphöna

59.

Naurulokki

Skrattmås

60.

Kalalokki

Fiskmås

61 .

Selkälokki

Silltrut

62.

Harmaalokki

Gråtrut

63.

Meriiokki

Havstrut

64.
65.
66.
67.

Uuttukyyhky
Turkinkyyhky
Turturikyyhky
Kiuru

Skogsduva
Turkduva
Turturduva
Sånglärka

68 .

Mustarastas

Koltrast

69.

Räkättirastas

Björktrast

70.

Laulurastas

Taltrast

71 .

Punakylkirastas

Rödvingetrast

72.

Kulorastas

Dubbeltrast

73.

Närhi

Nötskrika

74.

Harakka

Skata

75.

Naakka

Kaja

76.

Mustavaris

Råka

77.

Varis

Kråka
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d) Følgende tilføjes i skemaerne i slutningen af bilag II/2 (art nr. 25-72):
»Osterreich«

»Sverige«
» Suomi/ Finland«

— følgende tilføjes :
» + — Jasenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettelossa
mainittusen lajien metsästyksen.
+ = Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna arterna.«

— I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Osterreich«, for så vidt angår
følgende arter :
25. Cygnus olor

35. Bucephala clangula
38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)
40. Tetrao urogallus
42. Coturnix coturnix

43. Meleagris gallopavo
59. Larus ridibundus

65. Streptopelia decaoctoa
66. Streptopelia turtur

69. Turdus pilaris

— I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Sverige«, for så vidt angår
følgende arter :
27. Anser albifrons
31 . Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38 . Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)
40. Tetrao urogallus
59. Larus ridibundus
60. Larus canus

62. Larus argentatus
63 . Larus marinus

68 . Turdus merula

69. Turdus pilaris
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— I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Suomi«, for så vidt angår
følgende arter :
31 . Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis
33. Melanitta nigra
34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula
36. Mergus serrator
37. Mergus merganser
38 . Bonasa bonasia
39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus
62. Larus argentatus
60. Larus canus

63 . Larus marinus

69. Turdus pilaris

— I skemaerne i slutningen af bilag II /2a tilføjes »+« under »Sverige«, for så vidt angår
ovennævnte arter under nr. 38a og 73-77.

— I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Suomi«, for så vidt angår
følgende arter:
38.a Lagopus lagopus lagopus
74. Pica pica
75 .

Corvus monedula

77 .

Corvus corone

e) I bilag III/ 1 tilføjes følgende kolonner over for de anførte numre :
Suomi

Svenska

1.

Sinisorsa

Gräsand

2.

Nummiriekko (riekon alalajeja)

Dalripa

3.
4.

Punapyy
Kalliopyy

Rödhöna
Klipphöna

5.

Peltopyy

Rapphöna

6.

Fasaani

Fasan

7.

Sepelkyyhky

Ringduva

I bilag III/ l , 2, tilføjes »lagopus« efter »Lagopus lagopus« (nr. 2 affattes således : »Lagopus
lagopus lagopus, scoticus et hibernicus«)
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f) I bilag III/2 tilføjes følgende kolonner over for de anførte numre :
Suomi

Svenska

8.

Tundrahanhi (Euraasian rotu)

Bläsgås

9.

Merihanhi

Grågås

10.

Haapana

Bläsand

11 .

Tavi

Kricka

12.

Jouhisorsa

Stjärtand

13.

Lapasorsa

Skedand

14.

Punasotka

Brunand

15.

Tukkasotka

Vigg

16.

Lapasotka

Bergand

17.

Haahka

Ejder

18.

Mustalintu

Sjöorre

19.

Kiiruna

Fjällripa

20.

Teeri (Iso-Britannian populaatio)

Orre (brittisk underart)

21 .

Metso

Tjäder

22.

Nokikana

Sothöna

23.

Kapustarinta

Ljungpipare

24.

Jänkäkurppa

Dvärgbeckasin

25.

Taivaanvuohi

Enkelbeckasin

26.

Lehtokurppa

Morkulla

g) I bilag IVa), første led, tilføjes efter snarer: »(med undtagelse af Finland og Sverige for så
vidt angår fangst af Lagopus lagopus lagopus og Lagopus mutus nord for 58 ° nordlig
bredde)«.

2. 381 R 0348: Rådets forordning (EØF) nr. 348/81 af
20. januar 1981 om en fælles ordning for indførsel af
hvalprodukter (EFT nr. L 39 af 12.2.1981 , s. 1 ), som

a) Følgende føjes til artikel 13, stk. 3 :
— »Utrotningshotade arter«

ændret ved :

— »Uhanalaisia lajeja/Hotade arter«

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse

— »Truede arter«

b) I artikel 21 , stk. 2, erstattes » 54« med »62«.

(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23 ).
4. 392 L 0043 : Rådets direktiv 92/43/EØF af 21 . maj
I artikel 2, stk. 2, erstattes »54« med »62«.

3. 382 R 3626: Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 af
3. december 1982 om gennemførelse i Fællesskabet af
konventionen om international handel med udryddel
sestruede vilde dyr og planter (EFT nr. L 384 af

1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og
planter (EFT nr. L 206 af 22.7.1992, s. 7).
a) I artikel 1 , litra c), nr. iii), erstattes »fem« med
»seks« og »nordligt område« tilføjes efter »atlan
tisk område«.

b) I bilag I :

31.12.1982, s. 1 ), som senest ændret ved :

— 392 R 1970: Rådets forordning (EØF) nr.
1970/92 (EFT nr. L 201 af 20.7.1992, s. 1 ).

1 ) tilføjes et nyt punktum under fortolkning,
»Kode«: »De nordlige og pannoniske levesteder
er identificerede ved hjælp af CORINE-habi
tatkoden af 1993«.
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2) under Levesteder i kystegne og halofytisk (salt
påvirket) vegetation, under overskriften »Inden
landske salt- og gipsstepper«, efter punkt 15.19
tilføjes et nyt punkt » 15. IA, *Pannoniske salt
stepper og saltmarskområder«.

3) under Kyst- og indlandsklitter, under over
skriften »Indlandsklitter, som er gamle og kalk
fattige«, efter punkt 64.1x35.2 tilføjes et nyt
punkt »64.71, *Pannoniske indlandsklitter«.

4) under Naturlige og delvis naturlige græsbe
voksninger, under overskriften »Delvis natur
lige, tørre græsbevoksninger samt facies med
græsvækst« før punkt 34.32-34.34 tilføjet et nyt
punkt »34.31 , *Subkontinentale steppeagtige
græsarealer«.

og efter punkt 34.5 tilføjes to nye punkter
»34.91, *Pannoniske stepper« og »34Al,
*Pannoniske sandstepper«.
5) under Højmoser, efter punkt 54.3 tilføjes en ny
overskrift »Aapa moser« og under denne nye
overskrift to punkter »54.8, *Aapa moser« og
»54.9, *Palsa moser«.
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under Ursidae, efter *Ursus arctos : »(undtagen
de finske og svenske populationer)«

under Mustelidae: »*Gulo gulo«
under Felidae, efter Lynx lynx : »(undtagen de
finske populationer)«

under Phocidae, *Monachus monachus, nyt
punkt »*Phoca hispida saimensis«

3) under a) Dyr, Hvirveldyr, Fisk, tilføjes :
— overskrift Petromyzoniformes, under Petro
myzonidae, efter Lampetra Fluviatalis(v),
efter Lampetra planeri(o): »(undtagen de
finske og svenske populationer)« og efter
Petromyzon marinus(o) »undtagen de
svenske populationer«.
— overskrift Salmoniformes, under Salmo
nidae, efter Salmo salar »(undtagen de

finske populationer)«.

— overskrift Cypriniformes, under Cyprinidae,
efter Aspins aspins(o) »(undtagen de finske
populationer)«

6) under Skove, før overskriften »Skove i Europas
tempererede zone« tilføjes en ny overskrift
»Nordlige skove« og under denne nye over
skrift et punkt »42.C, ^Vestlig tajga«.
7) under Skove, under overskriften »Skove i
Europas tempererede zone«, efter punkt 41.26
tilføjes et nyt punkt »41.2B, *Pannoniske
ege-avnbøgskove«.

og efter punkt 41.53 tilføjes to nye punkter
»41.7374, *Pannoniske hvidegskove« og
»41.7A, ^Euro-sibiriske steppeegeskove«.
c) i bilag II

1 ) under a) Dyr, Hvirveldyr, Pattedyr, overskrift
Rodentia, tilføjes

under Sciuridae »*Pteromys volans (Sciurop
terus russicus)«

under Castoridae, efter Castor fiber: »(undtagen
de finske og svenske populationer).«
2) under a) Dyr, Hvirveldyr, Pattedyr, overskrift
Carnivora, tilføjes

under Canidae: »*Alopex lagopus« og efter
*Canis lupus, til teksten i () »undtagen de
finske populationer«,

og under Cobitidae, efter Cobitis taenia(o)
»(undtagen de finske populationer)«

— overskrift Scorpaeniformes, under Cottidae,
efter Cottus gobio(o) »(undtagen de finske
populationer)«.
4) under a) Dyr, Hvirvelløse dyr, tilføjes :

— overskrift Leddyr, under Insecta, under
Coleoptera, efter Buprestis splendens, et nyt
punkt : »*Carabis menetresi pacholei«
— overskrift Bløddyr, under Gastropoda, efter
Geomitra moniziana, et nyt punkt : »*Heli
copsis striata austriaca«.
5) under b) Planter, tilføjes :

— overskrift Compositae, efter Artemisia
granatensis Boiss, to nye punkter: »*Arte
misia laciniata Willd.« og »""Artemisia
pancicii (Janka) Ronn.«

— overskrift Gramineae, efter *Stipa bavarica
Martinovsky & H. Scholz, et nyt punkt:
»*Stipa styriaca Martinovsky«

d) I bilag IV
1 ) under a) Dyr, Hvirveldyr, Pattedyr, tilføjes :
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— overskrift Rodentia,
under

Sciuridae,

e) I bilag V
efter

Citellus

citellus

»Pteromys volans (Sciuopterus russicus)«
under

Nr. L 1 / 137

Castoridae,

efter

Castor

fiber :

»(undtagen de finske og svenske popula
tioner)«;

1) under a) Dyr, Hvirveldyr, tilføjes :
— under Pattedyr, før overskriften Carnivora,
en ny overskrift : »Rodentia«;

og under denne nye overskrift en ny under

og under Microtidae, efter Microtus oeco
nomus arenicola, et nyt punkt : »Microtus
oeconomus mehelyi«;
— overskrift Carnivora,

under Canidae, »Alopex lagopus«
under Pbocidae, efter Monachus monachus

»Phoca hispida saimensis«

under Canidae■, efter Canis lupus :
»(undtagen de finske populationer i rens
dyrforvaltningsområdet som defineret i
paragraf 2 i den finske lov nr. 848 /90 af 14.
september 1990 om rensdyrforvaltning)«
— overskrift Sauria, under Lacertidae, efter

Lacerta viridis, et nyt punkt : »Lacerta vivi
para pannonica«
— overskrift Salmoniformes, under Corego
nidae, efter Coregonus oxyrhynchus :

rubrik : » Castoridae«

og under »Castoridoe« : »Castor fiber
(finske, og svenske populationer)«
— under Pattedyr, Carnivora, overskrift
Canidae, efter Canis lupus : »(finske popula
tioner i rensdyrforvaltningsområdet som
defineret i paragraf 2 i den finske lov nr.
848 /90 af 14. september 1990 om rensdyr
forvaltning)«
— under

Fisk,

Salmoniformes,

overskrift

Cyprinidae, før Barbus spp., et nyt punkt :
»Aspius aspius«, og efter Barbus spp., nye
punkter : »Rutilus friesii meidingeri« og
»Rutilus pigus virgo«.
F. AFFALDSFORVALTNING OG REN TEKNOLOGI

»(undtagen de finske populationer)«

386 L 0278 : Rådets direktiv 86/278 /EØF af 12 . juni
1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbin
delse med anvendelse i landbruget af slam fra rensnings

2) under a) Dyr, Hvirvelløse dyr, Bløddyr,
tilføjes :

anlæg (EFT nr. L 181 af 4.7.1986, s. 6), som ændret ved :

— overskrift Gastropoda, under Prosobranchia,
efter Patella feruginea, et nyt punkt : »Theo
doxus prevostianus«

— 391 L 0692 : Rådets direktiv 91 /692 /EØF af 23 .

december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991 , s. 48).
I artikel 15 , stk. 2, erstattes »54« med »62«.

IX. VIDENSKAB, FORSKNING OG UDVIKLING

1 . 371 D 0037: Kommissionens afgørelse 71 /57/Eura
tom af 13. januar 1971 om reorganisering af det fælles
forskningscenter (FFC) (EFT nr. L 16 af 20.1.1971 ,
s. 14), som ændret ved :

384 D 0339: Kommissionens afgørelse 84/339/
Euratom af 24. maj 1984 (EFT nr. L 177 af
4.7.1984, s . 29),

374 D 0578: Kommissionens afgørelse 74/578/
Euratom af 13. november 1974 (EFT nr. L 316 af

185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse

26.11.1974, s. 12),

(EFT nr. L 302 af 15.11.1985 , s. 23),

375 D 0241 : Kommissionens afgørelse 75/241 /
Euratom af 25. marts 1975 (EFT nr. L 98 af

385 D 0593 : Kommissionens afgørelse 85/593/
Euratom af 20. november 1985 (EFT nr. L 373 af

19.4.1975, s. 40),

31.12.1985, s. 6),

— 382 D 0755: Kommissionens afgørelse 82/755/
Euratom af 2. juni 1982 (EFT nr. L 319 af
16.11.1982, s. 10),

— 393 D 0095 : Kommissionens afgørelse 93/95/
Euratom af 2. februar 1993 (EFT nr. L 37 af
13.2.1993 , s. 44).
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I artikel 4, stk. 1, erstattes » 13« og »12« med
henholdsvis » 16« og » 15«.
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»Udtalelser angående punkt g) i afsnit 5 ovenfor
vedtages efter afstemningsregler, hvor stemmerne
tildeles følgende vægt:

2. 374 R 1728: Rådets forordning nr. 1728/74 af
27. juni 1974 om samordning af landbrugsforskningen
(EFT nr. L 182 af 5.7.1974, s. 1 ), som ændret ved :
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af

Belgien

2

Luxembourg

1

Danmark

2

Nederlandene

2

Forbunds-

Østrig

2

republikken

Portueal

2

Finland

1

,

Sverige

2

„

Schweiz

2

Tyskland
_

,

,

-

Grækenland

.

19.11.1979, s. 17),

1

3

Irland

1

..

Itahen

31.12.1985, s. 8).

.

Spanien

,

— 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr.
3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af

5

5

8

Det Forenede

Kongerige
I alt

5
41

I artikel 8, stk. 3, erstattes »fireoghalvtreds« med
»toogtres«.

For vedtagelse af en udtalelse kræves et flertal på
21 stemmer for, fra mindst otte delegationer.«
3. Rådets afgørelse af 16. december 1980 om oprettelse
af det rådgivende udvalg for fusionsprogrammet
(Rådets dokument 4151 /81 (ATO 103) af 8. januar
1981 ), som ændret ved :
— Rådets afgørelse af oktober 1986 om ændring af
afgørelse af 16. december 1980 (Rådets dokument

4. 384 D 0128: Kommissionens afgørelse 84/ 128/EØF
af 29. februar 1984 om nedsættelse af et rådgivende
udvalg for industriel forskning og udvikling (IRDAC)
(EFT nr. L 66 af 8.3.1984, s. 30), som ændret ved :

— 386 D 0009: Kommissionens afgørelse 86/9/EØF
af 7. januar 1986 (EFT nr. L 25 af 31.1.1986,

9705/86 (RECH 96) (ATO 49)).

s. 26),

a) I afsnit 8, første punktum, erstattes » 10« med » 12«.
b) I afsnit 14 erstattes de sidste to punktummer med
følgende :

— 388 D 0046: Kommissionens afgørelse 88/46/
EØF af 13. januar 1988 (EFT nr. L 24 af
29.1.1988, s. 66).
I artikel 3, stk. 1 , erstattes » 14« med » 17«.

X. FISKERI

1 . 376 R 0104: Rådets forordning (EØF) nr. 104/76 af
19. januar 1976 om fastsættelse af fælles markedsord
ninger for hesterejer af arten Crangon, taskekrabber
af arten Cancer pagurus og jomfruhummere af arten
Nephrops norvegicus (EFT nr. L 20 af 28.1.1976,
s. 35), som ændret ved :
179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af

185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

387 R 3940: Rådets forordning (EØF) nr.
3940/87 af 21 . december 1987 (EFT nr. L 373 af
31.12.1987, s. 6)

19.11.1979, s. 17)

383 R 3575 : Rådets forordning (EØF) nr.
3575/83 af 14. december 1983 (EFT nr. L 356 af

388 R 4213: Rådets forordning (EØF) nr.
4213/88 af 21 . december 1988 (EFT nr. L 370 af
31.12.1988, s. 33)

20.12.1983, s. 6)

— 385 R 3118: Rådets forordning (EØF) nr.

3118/85 af 4. november 1985 (EFT nr. L 297 af

9.11.1985, s. 3)

— 391 R 3162: Rådets forordning (EØF) nr.
3162/91 af 28. oktober 1991 (EFT nr. L 300 af
31.10.1991 , s. 1 ).
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I artikel 10, stk. 1 , litra b), andet led, tilføjes
følgende :

»»Hietakatkarapuja«

»Keisarihummereita«,

eller

»Isotaskurapujaa«

Nr. L 1 / 139

melser for registrenng af oplysninger om medlemssta
ternes fangster (EFT nr. L. 276 af 10.10.1983, s. 1 ),
som ændret ved :

eller

»Hästräkor« eller »Krabba« eller » Havskräfta«.«.

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. 302 af 15.11.1985, s. 23).

2. 382 R 3191 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
3191 /82 af 29. november 1982 om nærmere regler for
anvendelse af referenceprisordningen for fiskerivarer
(EFT nr. L 338 af 30.11.1982, s. 13), som ændret ved :

— 389 R 0473 : Kommissionens forordning (EØF) nr.

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget

473/89 af 24. februar 1989 (EFT nr. L 53 af

25.2.1989, s. 34).

I bilag IV, punkt 2.4.1 , udgår følgende

Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. 302 af 15.11.1985, s. 23)

»S = Sverige«.

— 385 R 3474: Kommissionens forordning (EØF) nr.
3474/85 af 10. december 1985 (EFT nr. L 333 af
11.12.1985, s. 16).

I bilag I tilføjes følgende :
» FINLAND :

SVERIGE :

4. 385 R 3459: Kommissionens forordning (EØF) nr.
3459/85 af 6. december 1985 om gennemførelsesbe
stemmelserne for ydelse af udligningsgodtgørelse for
sardiner fra Atlanterhavet (EFT nr. L 332 af
10.12.1985, s. 16).

Helsinki
Tornio
Turku

I artikel 4, stk. 2, andet led, tilføjes følgende :

Stockholm

»TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALO
STUS ASETUS (ETY) N:o 3117/ 85«,

Göteborg«.
»BEARBETNING BERATTIGAD TILL UTJÄM

3. 383 R 2807: Kommissionens forordning (EØF) nr.
2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestem

NINGSBIDRAG

FORORDNING

3117/ 85«.

5. 392 R 3760: Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabs
ordning for fiskeri og akvakultur (EFT nr. L 389 af 31.12.1992, s. 1 ).

BILAG I ændres således

a) I rubrikken »DANMARKS KYSTFARVANDE« tilføjes følgende :

Geografisk område

Medlemsstat

Arter

Mængde og særlige karakteristika

Skagerrak

Sverige

Alle arter

Ubegrænset

. Kattegat

Sverige

Alle arter

Ubegrænset

Sverige

Alle arter

Ubegrænset

(4-12 sømil)

(3 (1)-12 sømil)
Østersøen
(3-12 sømil)
(') Målt fra kystlinjen.

(EEG)

Nr
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b) Efter rubrikken »NEDERLANDENES KYSTFARVANDE« tilføjes følgende :
»FINLANDS KYSTFARVANDE

Geografisk område

Østersøen
(4-12 sømil) O

Medlemsstat

Sverige

Arter

Alle arter

Mængde og særlige karakteristika

Ubegrænset

SVERIGES KYSTFARVANDE

Geografiske område
Skagerrak
(4-12 sømil)
Kattegat
(3 (J)- 12 sømil)
Østersøen

Medlemsstat

Arter

Mængde og særlige karakteristika

Danmark

Alle arter

Ubegrænset

Danmark

Alle arter

Ubegrænset

Danmark

Alle arter

Ubegrænset

Finland

Alle arter

Ubegrænset

(4-12 sømil)

Østersøen

(4-12 sømil)

(*) 3-12 sømil omkring Bogskär.
(J) Mål fra kystlinien.

6. 393 R 2018: Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni 1993 om indberetning af
statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktiviteter i det nordvestlige
Atlanterhav (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 1).

I bilag V, anmærkning e), tilføjes følgende :
»Finland

FIN

Sverige

SVE«.

7. 393 R 2210: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2210/93 af 26. juli 1993 om meddelelser
i forbindelse med den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (EFT
nr. L 197 af 6.8.1993, s. 8).
BILAG I ændres således :

a) Afsnit I »Fiskerivarer anført under A i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92« ændres
således :

i) I punkt 1 »Sild (Clupea harengus k indsættes følgende :
»markederne i Tornio-Kokkola
markederne i Pietarsaari- Kornäs

markederne i Närpiö-Pyhämaa
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markederne i det sydlige Uusikaupunki-Kemiö

markederne på Ålandsøerne
markederne i Den Finske Bugt
markederne i Trelleborg/Simrishamn

markederne i Lysekil/Kungshamn Gavle« ;

ii) I punkt 6 »Torsk (Gadus Morhua)« indsættes følgende :
»Karlskrona

Göteborg
Mariehamn«;

b) I afsnit »II. Fiskerivarer anført under D i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92«
indsættes under »Dybvandsrejer (Pandelus Borealis)*:
» Smögen

Göteborg«.

c) I afsnit »III. Fiskerivarer anført under E i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92«,
punkt 2, litra a), indsættes under »Dybvandshummer (hele) (Nepbrops norvegicus)« :
» Smögen

Goteborg«.

d) Afsnit »VIII. Fiskerivarer anført under A i bilag IV til forordning (EØF) nr. 3759/92«
ændres således :

i) I punkt 1 »Karper« tilføjes følgende
»— Østrig : Waldviertel
Bundesland Steiermark«.

ii) I punkt 2 »Laks« tilføjes følgende

»— Østrig : hele det østrigske område
— Finland : kystområderne«.

Nr. L 1 / 141
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XI. DET INDRE MARKED OG FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser,
for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt beva
relsen af og ændringer i dets kapital, med det formål
at gøre disse garantier lige byrdefulde (EFT nr. L 26

A. SELSKABSRET, VIRKSOMHEDSDEMOKRATI OG

REVISIONSSTANDARDER (')

1 . 368 L 0151 : Rådets første direktiv (68/ 151 /EØF) af
9. marts 1968 om samordning af de garantier, som

af 31.1.1977, s. 1 ), som ændret ved :

kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58,

stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel
selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med
det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde i
hele Fællesskabet (EFT nr. L 65 af 14.3.1968, s. 41 ),

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

som ændret ved :

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT nr.
L 73 af 27.3.1972, s. 14)
— 392 L 0101 : Rådets direktiv 92 / 10 l /EØF af 23 .

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

december 1992 (EFT nr. L 347 af 28.11.1992,
s. 64)

a) I artikel 1 , stk. 1 , første afsnit, tilføjes :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

»— i Østrig :

die Aktiengesellschaft;
— i Finland:

osakeyhtiS/aktiebolag ;

I artikel 1 tilføjes :

— i Sverige:

»— i Østrig :

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit be
schrankter Haftung;

aktiebolag.«

b) I artikel 6 erstattes »europæisk regningsenhed« af

— i Finland

» ecu «.

osakeyhtio/aktiebolag;
— i Sverige :

3. 378 L 0855: Rådets tredje direktiv (78/855/EØF) af
9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54,
stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber (EFT nr.

aktiebolag.«

L 295 af 20.10.1978 , s. 36), som ændret ved :

2. 377 L 0091 : Rådets andet direktiv (77/91 /EØF) af
13. december 1976 om samordning af de garantier,
der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2,

i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse

af

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

0) Hvor der i nedennævnte direktiver udelukkende eller hoved

sageligt henvises til én selskabstype, kan denne henvisning

ændres som følge af indførelse af særlovgivning for selskaber
med begrænset ansvar. Europa-Kommissionen skal under
rettes om indførelsen af sådan lovgivning og om benæv
nelsen af de berørte selskaber senest ved gennemførelsen af
de pågældende direktiver.

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
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a) I artikel 1 , stk. 1 , tilføjes :
»— Østrig:

Nr. L 1 / 143

— i Finland:

osakeyhtio, aktiebolag ;

die Aktiengesellschaft;
— Finland:

— i Sverige:

aktiebolag.«

osakeyhtid/aktiebolag;
b) I artikel 1 , stk. 1 , andet afsnit, tilføjes :

— Sverige:

»m) i Østrig :

aktiebolag.«

die

4. 378 L 0660: Rådets fjerde direktiv (78/660/EØF) af
25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk.
3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabs
former (EFT nr. L 222 af 14.8.1978, s. 11 ), som
ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af

ofrene

Handelsgesellschaft,

die

Kommanditgesellschaft;
n) i Finland:

avom yhtio/oppet bolag, kommandut
tiyhtio/kommanditbolag;
o) i Sverige :

handelsbolag, kommanditbolag.«

19.11.1979, s. 17)

5. 383 L 0349: Rådets syvende direktiv (83/349/EØF)

— 383 L 0349: Rådets syvende direktiv
(83/349/EØF) af 13. juni 1983 på grundlag af
traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsolide
rede regnskaber (EFT nr. L 193 af 18.7.1983, s. 1 )
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

af 13. juni 1983 på grundlag af Traktatens artikel 54,
stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT nr.
L 193 af 18.7.1983, s. 1 ), som ændret ved :
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 390 L 0604 : Rådets direktiv 90/604/EØF af 8 .

— 389 L 0666 : Rådets ellevte direktiv (89/666/EØF)

af 21 . december 1989 om offentlighed vedrørende
filialer oprettet i en medlemsstat af visse former
for selskaber henhørende under en anden stats

retsregler (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 36)
— 390 L 0604 : Rådets

direktiv 90/604/EØF af

8. november 1990 om ændring af direktiv
78/660/EØF om årsregnskaber og direktiv
83/349/EØF om konsoliderede regnskaber for så
vidt angår undtagelser til fordel for små og
mellemstore selskaber og for så vidt angår opstil
ling og offentliggørelse af regnskaber i ecu (EFT
nr. L 317 af 16.11.1990, s. 57)
— 390 L 0605 : Rådets direktiv 90/605/EØF af

8. november 1990 om ændring af direktiv
78/660/EØF og 83/349/EØF om henholdsvis
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så
vidt angår deres anvendelsesområde (EFT nr.
L 317 af 16.11.1990, s. 60)
a) I artikel 1 , stk. 1 , første afsnit, tilføjes :
»— i Østrig:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit
beschrånkter Haftung;

november 1990 om ændring af direktiv
78/660/EØF om årsregnskaber og direktiv
83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, for så
vidt angår undtagelser til fordel for små og
mellemstore selskaber og for så vidt angår opstil
ling og offentliggørelse af regnskaber i ecu (EFT
nr. L 317 af 16.11.1990, s. 57)
— 390 L 0605 : Rådets direktiv 90/605 /EØF af 8 .

november 1990 om ændring af direktiv
78/660/EØF og 83/349/EØF om henholdsvis
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så
vidt angår deres anvendelsesområde (EFT nr.
L 317 af 16.11.1990, s. 60).
I artikel 4, stk. 1 , første afsnit, tilføjes :
»m) i Østrig :
die Aktiengesellschaft,
beschrånkter Haftung;
n) i Finland:

osakeyhtio/aktiebolag ;
o) i Sverige :

aktiebolag.«

die

Gesellschaft

mit
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6. 389 L 0667: Rådets tolvte direktiv (89/667/EØF) af
21 . december 1989 på selskabsrettens område om
enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (EFT nr.
L 395 af 30.12.1989, s. 40).
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Følgende tilføjes i artikel 3, stk. 1 , litra a):
»Selskaber i henhold til østrigsk ret :
— »Aktiengesellschaft«

I artikel 1 tilføjes :

— »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«

»— i Østrig:

Selskaber i henhold til finsk ret :

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
— i Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

— »osakeyhtiö/aktiebolag«, »osuuskunta/andelslag«,
»säästöpankki/sparbank«
og »vakuutusyhtiö/
försäkringsbolag«
Selskaber i henhold til svensk ret :

— i Sverige:

— »aktiebolag

aktiebolag.«

— bankaktiebolag
— forsikringsaktiebolag«.«

B. DIREKTE BESKATNING, FORSIKRING OG KREDIT
INSTITUTTER

I. DIREKTE BESKATNING

2. 390 L 0434: Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli
1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion,
spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier

vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater (EFT
nr. L 225 af 20.8.1990, s. 1 )

1 . 369 L 0335 : Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli

1969 om kapitaltilførselsafgifter (EFT nr. L 249 af
3.10.1969, s. 25), som ændret ved :

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT
nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— 373 L 0079: Rådets direktiv 73/79/EØF af 9. april
1973 (EFT nr. L 103 af 18.4.1973, s. 13)

— 373 L 0080: Rådets direktiv 73/80/EØF af 9. april
1973 (EFT nr. L 103 af 18.4.1973, s. 15)
— 374 L 0553 : Rådets

a) Følgende tilføjes i artikel 3, litra c):
»— Korperschaftsteuer i Østrig

— Yhteisojen tulovero/inkomstskatten for sam
fund i Finland

— Statlig inkomstskatt i Sverige«,
b) Følgende tilføjes i bilaget :

»m) de selskaber, der i østrigsk ret benævnes
»Aktiengesellschaft«, »Gesellschaft mit be
schrankter Haftung«
n) de selskaber, der i finsk ret benævnes
»osakeyhtiö/aktiebolag«, »osuuskunta/andel
slag«, »säästöpankki/sparbank« og »vakuutu
syhtiö/försäkringsbolag«

direktiv 73 / 553 /EØF af

7. november 1974 (EFT nr. L 303 af 13.11.1974,
s. 9)

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)
— 385 L 0303 : Rådets direktiv 85/303/EØF af 10.

juni 1985 (EFT nr. L 156 af 15.6.1985, s. 23)

o) de selskaber, der i svensk ret benævnes
»aktiebolag«, »bankaktiebolag«, »försäkrings
aktiebolag«.«
3 . 390 L 435 : Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli

1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og
datterselskaber fra forskellige medlemsstater (EFT
nr. L 225 af 20.8.1990, s. 6).
a) Følgende tilføjes i artikel 2, litra c):
»— Korperschaftsteuer i Østrig

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

— Yhteisojen tulovero/inkomstskatten for sam
fund i Finland

— Statlig inkomstskatt i Sverige«.
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b) Følgende tilføjes i bilaget :
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Følgende tilføjes i artikel 8, stk. 1 og 2 :

»m) de selskaber, der i østrigsk ret benævnes
»Aktiengesellschaft«, »Gesellschaft mit be
schränkter Haftung«
n) de selskaber, der i finsk ret benævnes
»osakeyhtiö/aktiebolag«, »osuuskunta/andel
. slag«, »säästöpankki/sparbank« og »vakuutu

syhtiö/försäkringsbolag«

»For Republikken Østrig :

— Aktiengesellschaft,

Versicherungsverein

auf

Gegenseitigkeit

For Republikken Finland :

— keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkrings
bolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag,
vakuutusyhdistys/forsäkringsförening

o) de selskaber, der i svensk ret benævnes
»aktiebolag«, »bankaktiebolag«, »försäkrings
aktiebolag«.«

For Kongeriget Sverige :

— försäkringsaktiebolag,
2 . 377 L 0092 : Rådets

II. FORSIKRING

1 . 373 L 0239: Rådets første direktiv 73/239 /EØF af 24.

juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved
lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring
(EFT nr. L 228 af 16.8.1973, s. 3), som ændret ved :
— 376 L 0580: Rådets direktiv 76/ 580/EØF af 29.

juni 1976 (EFT nr. L 189 af 13.7.1976, s. 13 )

ömsesidiga

försäkrings

bolag. understödsföreningar«.
direktiv

77/92/EØF

af

13 .

december 1976 om foranstaltninger med henblik på at
lette den faktiske udøvelse af etableringsfriheden og
den fri udveksling af tjenesteydelser inden for virk
somhed som forsikringsagent eller forsikringsmægler
(ex gruppe 630 CITI), herunder navnlig overgangs
foranstaltninger for disse former for virksomhed (EFT
nr. L 26 af 31.1.1977, s. 14), som ændret ved :
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2, litra a):
— 384 L 0641 : Rådets direktiv 84/641 /EØF af 10 .

»I Østrig :
— Versicherungsmakler,

december 1984 (EFT nr. L 339 af 27.12.1984,
s. 21 )

— Ruckversicherungsmakler

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

I Finland :

— vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare
I Sverige :
— försäkringsmäklare« :

— 387 L 0343 : Rådets direktiv 87/343 /EØF af 22 .

juni 1987 (EFT nr. L 185 af 4.7.1987, s. 72)

b) Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2, litra b):
»I Østrig :
— Versicherungsagent

— 387 L 0344 : Rådets direktiv 87/344 /EØF af 22 .

juni 1987 (EFT nr. L 185 af 4.7.1987, s. 77)

T Finland :

— 388 L 0357: Rådets andet direktiv 88 / 357 /EØF af

— vakuutusasiamies/försäkringsombud

22. juni 1988 (EFT nr. L 172 af 4.7.1988 , s. 1 )
— 390 L

618 : Rådets

direktiv

90/618 /EØF

[ Sverige :
— försäkringsombud« ;

af

8. november 1990 (EFT nr. L 330 af 29.11.1990,
s. 44)
— 392 L 0049: Rådets direktiv 92/49/EØF af 18 .

juni 1992 (EFT nr. L 228 af 11.8.1992, s . 1 ).

5 . 379 L 0267: Rådets første direktiv 79/267/EØF af

5. marts 1979 om samordning af de administrativt
og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til
og

udøvelse

af

direkte

livsforsikringsvirksomhed
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b) Følgende tilføjes i artikel 8, stk. 1 , litra a):

ændret ved

»— For Republikken Østrig :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
— 390 L 0619: Rådets direktiv 90/619/EØF af 8 .

Aktiengesellschaft,

Versicherungsverein

auf

Gegenseitigkeit

For Republikken Finland:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försä
kringsbolag, vakuutusosakeyhti6/f6rsSkrings 
aktiebolag, vakuutusyhdistys/forsäkringsför
ening

For Kongeriget Sverige :
»försäkringsaktiebolag«, »ömsesidiga forså
kringsbolag«, »understödsföreningar« .«

november 1990 (EFT nr. L 330 af 29.11.1990,
s. 50)
III. KREDITINSTITUTTER

— 392 L 0096: Rådets direktiv 92/96/EØF af 10 .

november 1992 (EFT nr. L 360 af 9.12.1992, s. 1 ).

a) I artikel 4 tilføjes følgende stykke :

1 . 377 L 0780: Rådets første direktiv 77/780/EØF af 12.

december 1977 om samordning af lovgivningen om
adgang til at optage og udøve virksomhed som kredit
institut (EFT nr. L 322 af 17.12.1977, s. 30), som
ændret ved :

»Dette direktiv vedrører ikke pensionsforsikrings
selskaber som omhandlet i den finske lov om

ansattes pension (TEL) eller anden finsk lovgiv
ning på området, forudsat at :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

Republiks

tiltrædelse

(EFT nr.

L

291

af

19.11.1979, s. 17)

a) pensionsforsikringsselskaber, der allerede efter
finsk lov skal have adskilt bogholderi og
forvaltning for deres pensionsvirksomhed, fra
tiltrædelsestidspunktet opretter separate juri
diske enheder til at udøve disse aktiviteter;

b) de finske myndigheder uden forskelsbehandling
tillader statsborgere og selskaber fra medlems
staterne i henhold til finsk lovgivning at udøve
de i artikel 1 omhandlede former for virk

somhed, som er forbundet med denne undta

gelse, ved at kunne :

— 385 L 0345 : Rådets direktiv 83/345/EØF af 8. juli
1985 (EFT nr. L 183 af 16.7.1985, s. 19)
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
— 386 L 0524 : Rådets direktiv 86/524/EØF af 27 .

oktober 1986 (EFT nr. L 309 af 4.11.1986, s. 15)
— 389 L 0646 : Rådets direktiv 89/646/EØF af 15 .

december 1989 (EFT nr. L 386 af 30.12.1989,

— eje eller deltage i et eksisterende forsik
ringsselskab eller -koncern;
— oprette eller deltage i nye forsikringssel
skaber eller -koncerner, herunder pen
sionsforsikringsselskaber;
c) inden for tre måneder efter tiltrædelsen fore

lægger de finske myndigheder Kommissionen
en rapport til godkendelse, hvori der redegøres
for hvilke foranstaltninger, der er truffet for at
udskille TEL-virksomhed fra normal forsik

ringsvirksomhed, som udøves af finske forsik
ringsselskaber, for at efterkomme alle betingel
serne i det tredje livsforsikringsdirektiv.«

s. 1 ).

Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2 :
»/ Østrig:

— foretagender, der er anerkendt som almennyttige
boligselskaber
I Finland:

— Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden for
industrieilt samarbete Ab, Suomen Vientiluotto

Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab
I Sverige:
— Svenska Skeppshypotekskassan.«

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1 . 1 . 95

2. 389 L 0647: Rådets direktiv 89/647/EØF af 18 .

december 1989 om solvensnøgletal for kreditinsti
tutter (EFT nr. L 386 af 30.12.1989, s. 14), som
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skaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning,
og idet disse lån svarer til de i foregående afsnit
nævnte lån i fast ejendom.«

ændret ved :

— 391 L 0031 : Kommissionens direktiv 91 / 31 /EØF

C. FRIE VAREBEVÆGELSER

af 19. december 1990 (EFT nr. L 17 af 23.1.1991 ,
s. 20)
I. MOTORKØRETØJER

392 L 0030: Rådets direktiv 92/30/EØF af 6. april
1992 (EFT nr. L 110 af 28.4.1992, s. 52).
a) Følgende tilføjes i artikel 6, stk. 1 , litra c), nr. 1 ):

1 . 370 L 0156 : Rådets direktiv 70 / 156/EØF af
6 . februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer
og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 42 af
23.2.1970, s. 1 ), som ændret ved :

»og lån, som til de kompetente myndigheders
tilfredshed er helt og fuldt sikrede ved andele i
finske boligselskaber, der drives i henhold til den
finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere
tilsvarende lovgivning, og som vedrører boliger,
der er eller vil blive beboet eller udlejet af lånta

172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne —Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

geren.«

— 378 L 0315 : Rådets direktiv 78 /315 /EØF af 21 .

b) I artikel 11 , stk. 4, ændres : »Tyskland, Danmark
og Grækenland« til »Tyskland, Danmark Græken
land og Østrig«.

december 1977 (EFT nr. L 81 af 28.3.1978 , s. 1 )
— 378 L 0547: Rådets direktiv 78 /547/EØF af 12 .

juni 1978 (EFT nr. L 168 af 26.6.1978 , s. 39)
3 . 392 L 0121 : Rådets direktiv 92 / 121 /EØF af 21 .

december 1992 om overvågning af og kontrol med
kreditinstitutters store engagementer (EFT nr. L 29 af
5.2.1993, s. 1 )

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

a) Artikel 4, stk. 7, litra p), affattes således :
— 380 L 1267: Rådets direktiv 80/ 1267/EØF af 16 .

»p) lån, for hvilke der til de kompetente myndig
heders tilfredshed er stillet sikkerhed i form af

pant i fast ejendom til beboelse eller i form af
andele i finske boligselskaber, der drives i
henhold til den finske lov om boligselskaber af
1991 eller senere tilsvarende lovgivning samt
leasingtransaktioner, hvor udlejeren beholder
den fulde ejendomsret til den lejede bolig, så
længe lejeren ikke har benyttet sin købsoption,
i begge tilfælde inden for 50% af værdien af
den pågældende faste ejendom.«

december 1980 (EFT nr. L 375 af 31.12.1980,
s. 34), berigtiget ved EFT nr. L 265 af 19.9.1981 ,
side 28

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 387 L 0358 : Rådets direktiv 87/358 /EØF af 25 .

juni 1987 (EFT nr. L 192 af 11.7.1987, s. 51 )

b) Følgende afsnit tilføjes i artikel 6, stk. 9 :
— 387 L 0403 : Rådets direktiv 87/403 /EØF af 25 .

juni 1987 (EFT nr. L 220 af 8.8.1987, s. 44).

»Tilsvarende gælder for lån, for hvilke der til de
kompetente myndigheders tilfredshed er stillet
sikkerhed i form af andele i finske boligselskaber,
der drives i henhold til den finske lov om boligsel

— 392 L 0053 : Rådets direktiv 92 /53 /EØF af 18 .

juni 1992 (EFT nr. L 225 af 10.8.1992, s. 1 ).
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— 393 L 0081 : Kommissionens direktiv 93 / 81 /EØF

— 392 L 0097: Rådets direktiv 92 /97 /EØF af 10 .

af 29. september 1993 (EFT nr. L 264 af

november 1992 (EFT nr. L 371 af 19.12.1992,

23.10.1993, s. 49)

s. 1 )

a) I bilag VII tilføjes følgende i punkt 1 , del 1 :

a) I bilag II tilføjes følgende i fodnoten til punkt
3.1.3 :

» 12 for Østrig
» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

17 for Finland

5 for Sverige«.

b) I bilag IX tilføjes følgende i del I og II, punkt 37 :
»Østrig :

, Finland :

, Sverige :

b) I bilag IV tilføjes følgende i fodnoten vedrørende
kendingsbogstavet/bogstaverne for det land, der
udsteder standardtypegodkendelsen :

«.
» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

2 . 370 L 0157: Rådets direktiv 70 / 157/EØF af
6 . februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssy
stemer for motordrevne køretøjer (EFT nr. L 42 af
23.2.1970, s. 16), som ændret ved :
— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)
— 373

L

0350:

Kommissionens

direktiv

73/350/EØF af 7. november 1973 (EFT nr.
L 321 af 22.11.1973, s. 33)
— 377 L 0212 : Rådets direktiv 77 /212 /EØF af

8. marts 1977 (EFT nr. L 66 af 12.3.1977, s. 33)
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)
— 381 L 0334 : Kommissionens direktiv 81 / 334 /

EØF af 13. april 1981 (EFT nr. L 131 af
18.5.1981 , s. 6)
— 384

L

0372 :

Kommissionens

direktiv

3. 370 L 0388: Rådets direktiv 70/38 8/EØF af 27. juli
1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om motordrevne køretøjers lydsignalapparater (EFT
nr. L 176 af 10.8.1970, s. 227), berigtiget ved EFT
nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31 , som ændret ved :
— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. 291 af 19.11.1979,
s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag I, punkt 1.4.1 , tilføjes følgende til teksten i
parentes :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

84/372/EØF af 3. juli 1984 (EFT nr. L 196 af
26.7.1984, s. 47)

4 . 371 L 0127: Rådets direktiv 71 / 127/EØF af 1 . marts

— 384 L 0424 : Rådets direktiv 84/424/EØF af

3. september 1984 (EFT nr. L 238 af 6.9.1984,
s. 31 )

1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om førerspejle til motordrevne køretøjer (EFT nr.
L 68 af 22.3.1971 , s. 1 ), som ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— 389

direktiv

— 379 L 0795 : Kommissionens direktiv 79/795 /

89/491 /EØF af 17. juli 1989 (EFT nr. L 238 af

EØF af 20. juli 1979 (EFT nr. L 239 af

15.8.1989, s. 43).

22.9.1979, s. 1 )

L

0491 :

Kommissionens
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— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af

— 378

L

Nr. L 1 / 149

0507:

Kommissionens

direktiv

78/507/EØF af 19. maj 1978 (EFT nr. L 155 af
13.6.1978 , s . 31 )

19.11.1979, s. 17)
— 385 L 0205 : Kommissionens direktiv 85/205 /

EØF af 18 . februar 1985 (EFT nr. L 90 af
29.3.1985, s. 1 )

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 386 L 0562 : Kommissionens direktiv 86/562/

EØF af 6. november 1986 (EFT nr. L 327 af

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
I bilagets punkt 2.1.2 tilføjes følgende til teksten i
parentes :

22.11.1986, s. 49)

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
— 388 L 0321 : Kommissionens direktiv 88 /321 /

EØF af 16. maj 1988 (EFT nr. L 147 af
14.6.1988 , s. 77).

I tillæg 2 til bilag II tilføjes følgende i listen over
kendingsnumre i punkt 4.2 :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
5 . 374 L 0483 : Rådets direktiv 74/483 /EØF af 17 .

september 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om udragende dele på motordrevne køre
tøjer (EFT nr. L 266 af 2.10.1974, s. 4), som ændret
ved :
— 379 L 0488 : Kommissionens direktiv 79/488 /

7. 376 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning vedrørende refleksanordninger på motor
drevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil
(EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 32), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

EØF af 18 . april 1979 (EFT nr. L 128 af
26.5.1979, s. 1 )

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. 291 af 19.11.1979,
s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
I bilag I tilføjes følgende i fodnoten til punkt 3.2.2.2 :
» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
S. 376 L 0114 : Rådets direktiv 76/ 114/EØF af 18 .

december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrørende skilte og
foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og
-måde for motordrevne køretøjer og påhængskøre
tøjer dertil (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 1), berig
tiget ved EFT nr. L 56 af 4.3.1976, s. 38, og EFT
nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31 , som ændret ved :

I bilag III indsættes følgende i punkt 4.2 :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
8 . 376 L 0758: Rådets direktiv 76/758 /EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om markeringslygter, positionslygter
fortil, baglygter og stoplygter på motordrevne køre
tøjer og på påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262
af 27.9.1976, s. 54), som ændret ved :
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 389 L 0516 : Kommissionens direktiv 89/516/

EØF af 1 . august 1989 (EFT nr. L 265 af
12.9.1989, s. 1 ).
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I bilag III indsættes følgende i punkt 4.2 :
» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
9. 376 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne
køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262
af 27.9.1976, s. 71 ), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 389

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s, 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 389 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277 /

EØF af 28 . marts 1989 (EFT nr. L 109 af
20.4.1989, s. 25), berigtiget ved EFT nr. L 114 af
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L

0517:

Kommissionens

direktiv

89/517/EØF af 1 . august 1989 (EFT nr. L 265 af
12.9.1989, s. 15).

I bilag VI indsættes følgende i punkt 4.2 :
»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
12. 376 L 0762 : Rådets direktiv 76/762/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om tågeforlygter på motordrevne køre
tøjer samt om lamper til disse lygter (EFT nr. L 262
af 27.9.1976, s. 122), som ændret ved :

27.4.1989, s. 52 .

I bilag III indsættes følgende i punkt 4.2 :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for
Sverige«.
10. 376 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning ' om belysningsanordninger til bagnum
merplade på motordrevne køretøjer og påhængskø
retøjer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 85),
som ændret ved :

— 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s . 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2 :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
11 . 376 L 0761 : Rådets direktiv 76/761 /EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning vedrørende motordrevne køretøjers lygter
til nærlys og/eller fjernlys samt vedrørende elek
triske glødelamper til disse lygter (EFT nr. L 262 af
27.9.1976, s . 96), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag II indsættes følgende i punkt 4.2 :
»12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
13. 377 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EØF af 28 . juni
1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om tågebaglygter på motordrevne køre
tøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 220 af

29.8.1977, s. 60), berigtiget ved EFT nr. L 284 af
10.10.1978, s. 11 , som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 389 L 0518 : Kommissionens direktiv 89/518 /

EØF af 1 . august 1989 (EFT nr. L 265 af
12.9.1989, s. 24).
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I bilag II indsættes følgende i punkt 4.2 :

Nr. L 1 / 151

— 381 L 0576: Rådets direktiv 81 /576/EØF af 20.

juli 1981 (EFT nr. L 209 af 29.7.1981 , s. 32)

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

— 382

L

0319:

Kommissionens

direktiv

82/319/EØF af 2. april 1982 (EFT nr. L 139 af
14. 377 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EØF af 28. juni
1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

lovgivning om baklygter på motordrevne køretøjer
og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 220 af
29.8.1977, s. 72), berigtiget ved EFT nr. L 284 af
10.10.1978, s. 11 , som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

19.5.1982, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 390

L

0628 :

Kommissionens

direktiv

90/628 /EØF af 30. oktober 1990 (EFT nr. L 341
af 6.12.1990, s. 1 ).

I bilag III indsættes følgende i punkt 1.1.1 :
» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
17 . 378 L 0932 : Rådets direktiv 78 /932/EØF af 16.

I bilag II indsættes følgende i punkt 4.2 :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlems
staternes lovgivning om nakkestøtter i motordrevne
køretøjer (EFT nr. L 325 af 20.11.1978, s. 1 ), berig
tiget ved EFT nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31 , som
ændret ved :

15. 377 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EØF af 28. juni
1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om parkeringslygter på motordrevne
køretøjer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 83), berig
tiget ved EFT nr. L 284 af 10.10.1978, s. 12, som

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. 291 af 19.11.1979,
s. 17)

ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

19.11.1979, s. 17)

I bilag VI indsættes følgende i punkt 1.1.1 :
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag IV indsættes følgende i punkt 4.2 :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

» 12 for Østrig
17 for Finland

5 for Sverige«.
18 . 378 L 1015 : Rådets direktiv 78 / 1015 /EØF af 23 .

november 1978 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og
udstødningsanlæg for motorcykler (EFT nr. L 349 af
13.12.1978, s. 21 ), som ændret ved :

16. 377 L 0541 : Rådets direktiv 77/541 /EØF af 28 . juni

1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanord
ninger i motordrevne køretøjer (EFT nr. L 220 af
29.8.1977, s. 95), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse

19.11.1979, s. 17)

19.11.1979, s. 17)

(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
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— 387 L 0056: Rådets direktiv 87/ 56/EØF af 18 .
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I bilag I indsættes følgende i punkt 5.1.3 :

december 1986 (EFT nr. L 24 af 27.1.1987, s. 42)
— 389 L 0235 : Rådets direktiv 89/235/EØF af 13 .

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

marts 1989 (EFT nr. L 98 af 11.4.1989, s. 1 ).
21 . 391 L 0226 : Rådets direktiv 91 /226 /EØF af 27 .

a) I artikel 2 indsættes følgende led :
»— Typengenehmigung, i den østrigske lovgiv
ning,

marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning om afskærmningssystemer til visse
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT
nr. L 103 af 23.4.1991 , s. 5)

— tyyppihyvaksyntå/ typgodkannande, i den fin
ske lovgivning

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.4.1 :

— typgodkannande, i den svenske lovgivning«.

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

b) I bilag II indsættes følgende i punkt 3.1.3 :

22. 392 L 0022 : Rådets direktiv 92/22/EØF af 31 . marts

1992 om sikkerhedsruder og materiale til ruder på
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr.

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

L 129 af 14.5.1992 , s. 11 )

19. 380 L 0780: Rådets direktiv 80/780/EØF af 22. juli
1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om førerspejle til tohjulede motorkøre
tøjer, med eller uden sidevogn, og om deres monte
ring på disse køretøjer (EFT nr. L 229 af 30.8.1980,
s. 49), som ændret ved :
— 380 L 1272 : Rådets direktiv 80/ 1272/EØF af 22 .

december 1980 (EFT nr. L 375 af 31.12.1980,
s. 73)

I bilag II indsættes følgende i fodnoten til punkt
4.4.1 :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
23 . 392 L 0023 : Rådets direktiv 92/23 /EØF af 31 . marts

1992 om dæk til motorkøretøjer og påhængskøre
tøjer samt om montering heraf (EFT nr. L 129 af
14.5.1992, s. 95)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

I artikel 8 indsættes følgende led :
»— Typengenehmigung i den østrigske lovgivning,

— tyyppihyvåksyntå/typgodkannande i den finske
lovgivning
— typgodkannande i den svenske lovgivning«.
> 0 . 388

L

0077:

Rådets

direktiv

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2 :

88 /77/EØF

24. 392 L 0061 : Rådets direktiv 92/61 /EØF af 30. juni
1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehju
lede motordrevne køretøjer (EFT nr. L 225 af
10.8.1992, s. 72)

I bilag V indsættes følgende i punkt 1.1 :
af

3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

mod emission af forurenende luftarter fra dieselmo

torer til fremdrift af køretøjer (EFT nr. L 36 af

II. LANDBRUGS- OG SKOVBRUGSTRAKTORER

9.2.1988, s. 33).
— 391 L 0542 : Rådets direktiv 91 /542/EØF af 1 .

oktober 1991 (EFT nr. L 295 af 25.10.1991 , s. 1 )

I. 374 L 0150: Rådets direktiv 74/ 150/EØF af 4. marts

1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
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om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultrak
torer (EFT nr. L 84 af 28.3.1974, s. 10), som ændret

Nr. L 1 / 153

om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer
(EFT nr. L 255 af 18.9.1978, s. 1 ), som ændret ved :

ved :

— 379 L 0694 : Rådets direktiv 79/694/EØF af 24.

juli 1979 (EFT nr. L 205 af 13.8.1979, s. 17)

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 382 L 0890: Rådets direktiv 82/ 890 /EØF af 17 .

december 1982 (EFT nr. L 378 af 31.12.1982,
s. 45)

— 382 L 0890: Rådets direktiv 82/ 890/EØF af 17.

december 1982 (EFT nr. L 378 af 31.12.1982,

— 383 L 01 90: Kommissionens direktiv 83 / 190/EØF

af 28. marts 1983 (EFT nr. L 109 af 26.4.1983,

s. 45 )

s. 13)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23 )

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

— 388 L 0297: Rådets direktiv 88 /297/EØF af 3 .

maj 1988 (EFT nr. L 126 af 20.5.1988, s. 52).

— 388 L 0465 : Kommissionens direktiv 88 /465/EØF

af 30 . juni 1988 (EFT nr. L 228 af 17.8.1988,

I artikel 2, litra a), indsættes følgende led :

s. 31 ).

»— Typengenehmigung i den østrigske lovgivning

— tyyppihyvåksynta/typgodkannande i den finske

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.5.2.1 :

lovgivning

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

— typgodkannande i den svenske lovgivning«.
2. 377 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EØF af 28 . juni

1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugs
hjultraktorer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 1 ), som
ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

Republiks

tiltrædelse

(EFT nr.

L

291

af

4. 379 L 0622 : Rådets direktiv 79/622/EØF af 25 . juni

1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugs
hjultraktorer (statisk afprøvning) (EFT nr. L 179 af
17.7.1979, s. 1 ), som ændret ved :
— 382 L 0953 : Kommissionens direktiv 82/953/EØF

af 15. december 1982 (EFT nr. L 386 af
31.12.1982, s. 31 )

19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 388 L 0413 : Kommissionens direktiv 88 /413/EØF

— 389 L 0680: Rådets direktiv 89/680/EØF af 21 .

december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989,
s. 26).

af 22. juni 1988 (EFT nr. L 200 af 26.7.1988,
s. 32).

I bilag VI indsættes følgende :

I bilag VI indsættes følgende :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

3 . 378 L 0764 : Rådets direktiv 78/764/EØF af 25. juli
1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

5 . 386 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EØF af 26. maj

1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn på
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— 388 L 0665 : Rådets direktiv 88/665/EØF af 21 .

december 1988 (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 42).

(EFT nr. L 186 af 8.7.1986, s. 26), som ændret ved :
— 389 L 0682 : Rådets direktiv 89/682/EØF af 21 .

I bilag I, punkt 3, tilføjes følgende til teksten i parentes:

december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989,
s. 29).

»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.

I bilag VI indsættes følgende :
IV. HUSHOLDNINGSAPPARATER

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
379 L 0531 : Rådets direktiv 79/53 l/EØF af 14. maj
1979 om anvendelse på elbageovne af direktiv
79/530/EØF om oplysning ved mærkning om hushold

6. 387 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EØF af 25. juni
1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn på smal
sporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT
nr. L 220 af 8.8.1987, s. 1 ), som ændret ved :

ningsapparaters energiforbrug (EFT nr. L 145 af

— 389 L 0681 : Rådets direktiv 89/681 /EØF af 21 .

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og

december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989,
s. 27).

13.6.1979, s. 7), som ændret ved :

Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23).

I bilag VII indsættes følgende :

a) Bilag I ændres således :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

i) I punkt 3.1.1 , indsættes følgende :

7. 389 L 0173 : Rådets direktiv 89/ 173/EØF af 21 .

december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlems
staternes lovgivning vedrørende visse dele og specifi
kationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (EFT
nr. L 67 af 10.3.1989, s. 1 ).

a) I bilag III A indsættes følgende i fodnote 1 ) til
punkt 5.4.1 :

»»Sähköuuni«, på finsk (FI)
»Elektrisk ugn«, på svensk (S)«.

ii) I punkt 3.1.3, indsættes følgende :
»»Käyttötilavuus« (FI)
»Nyttovolym« (S)«.

iii) I punkt 3.1.5.1 , indsættes følgende :

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.
b) I bilag V, punkt 2.1.3, tilføjes følgende til teksten i
parentes :

»Esilämmityskulutus 200 °C:een (FI)
Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C
(S)«

» 12 for Østrig, 17 for Finland, 5 for Sverige«.

»Vakiokulutus

(yhden

tunnin

aikana

200 °C:ssa)(FI)

Energiförbrukning for att upprätthålla 200 °C i
en timme (S)«

III. HEJSE-, LØFTE- OG TRANSPORTMATERIEL
384 L

0528 : Rådets

direktiv

84/528 /EØF

af

17.

september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning vedrørende fælles bestemmelser for
hejse-, løfte- og transportmateriel (EFT nr. L 300 af
19.11.1984, s. 72), som ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og
Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23)

»KOKONAISKULUTUS (FI)
TOTALT (S)«.

iv) I punkt 3.1.5.3, indsættes følgende :
»Puhdistusvaiheen kulutus (FI)

Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S)«.
b) Følgende bilag indsættes :

1 . 1.95
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Nr. L 1 / 157

V, ENTREPRENØRMATERIEL

VIL MÅLEINSTRUMENTER

1 . 386 L 0295 : Rådets direktiv 86/295/EØF af 26. maj

1 . 371 L 0316: Rådets direktiv 7 1 /316/EØF af 26. juli

1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om førerværn på visse typer bygge- og
anlægsmateriel med henblik på beskyttelse ved væk
ning og/eller stejling (ROPS) (EFT nr. 186 af

1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstru
menter samt om måletekniske kontrolmetoder (EFT
nr. L 202 af 6.9.1971 , s. 1 ), som ændret ved :

8.7.1986, s. 1 ).

I bilag IV tilføjes følgende til teksten i parentes :
»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.
2. 386 L 0296: Rådets direktiv 86/296/EØF af 26. maj
1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om førerværn på visse typer bygge- og
anlægsmateriel med henblik på beskyttelse mod

nedfaldende genstande (FOPS) (EFT nr. L 186 af
8.7.1986, s. 10).

I bilag IV tilføjes følgende til teksten i parentes :
»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)
— 372 L 0427: Rådets direktiv 72 /427/ EØF af 19 .

december 1972 (EFT nr. L 291 af 28.12.1972,
s . 156)

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 383 L 0575 : Rådets direktiv 83 / 575 / EØF af 26 .

oktober 1983 (EFT nr. L 332 af 28.11.1983, s. 43)

VI. TRYKBEHOLDERE

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985 , s. 23)

376 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og
kontrolmetoder for disse (EFT nr. L 262 af 27.9.1976,
s. 153), som ændret ved :

— 387 L 0354 : Rådets direktiv 87 / 354 /EØF af 25 .

juni 1987 (EFT nr. L 192 af 11.7.1987, s. 43)
— 388 L 0665 : Rådets direktiv 88 /665/EØF af 21 .

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979,

december 1988 (EFT nr. L 382 af 31.12.1988 ,
s. 42).

s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og

a) Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i
punkt 3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1.(a)
i bilag II :

Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23)

»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.

388 L 0665 : Rådets direktiv 88 /665/EØF af 21 .

december 1988 (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s . 42).

Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i punkt
3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1.1 i bilag II :
»A for Østrig, S for Sverige, FI for Finland«.

b) De i punkt 3.2.1 i bilag II omhandlede tegninger
suppleres med de bogstaver, som er nødvendige for
tegnene A, S, FI.

2 . 371 L 0347: Rådets direktiv 71 / 347/EØF af 12 .
oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes
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lovgivning om måling af hektolitervægten for korn

VIII. TEKSTILER

(EFT nr. L 239 af 25.10.1971 , s. 1), som ændret ved :
1 . 371 L 0307: Rådets direktiv 71 /307/EØF af 26. juli
— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne
Kongenget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om betegnelser for tekstilprodukter (EFT nr. L 185 af
16.8.1971 , s. 16), som ændret ved :

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)
— 383 L 0623 : Rådets direktiv 83 /623/EØF af 25.

november 1983 (EFT nr. L 353 af 15.12.1983, s. 8)

I artikel 1 , litra a), tilføjes følgende i parentesen :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse

»EY hehtolitrapaino

(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

EG hektolitervikt«

— 387 L 0140: Kommissionens direktiv 87/ 140 /EØF

af 6. februar 1987 (EFT nr. L 56 af 26.2.1987,
3 . 371 L 0348 : Rådets direktiv 71 /348 /EØF af 12 .
oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes

lovgivning om supplerende anordninger til målere af
væsker, med undtagelse af vand (EFT nr. L 239 af
25.10.1971 , s. 9), som ændret ved :

s. 24).

Følgende tilføjes i artikel 5, stk. 1 :
»— uusi villa,

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— kamull«.

IX. LEVNEDSMIDLER

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

Republiks

tiltrædelse

(EFT nr.

L 291

af

19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
I bilagets kapitel IV indsættes følgende i slutningen af
punkt 4.8.1 :

1 . 376 L 0118 : Rådets direktiv 76/ 118 /EØF af 18 .

december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlems
staternes lovgivning vedrørende visse former for
konserveret, helt eller delvis inddampet mælk bestemt
til menneskeføde (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 49),
som ændret ved :

— 378 L 0630: Rådets direktiv 78 /630/EØF af 19.

juni 1978 (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 12)
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

» 10 Groschen

(Østrig)

10 penniä/ 10 penni (Finland)
10 ore

(Sverige)«.

— 383 L 0635 : Rådets direktiv 83/635 /EØF af 13 .

december 1983 (EFT nr. L 357 af 21.12.1983,
s. .37)
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— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
Artikel 3, stk. 2, litra c), affattes således :

»c) »flødepulver« i
»Sahnepulver«
»gräddpulver«
gräddpulver« i
bilaget, punkt 2,

Danmark, »Rahmpulver« og
i
Tyskland
og
Østrig,
i Sverige og »kermajauhe/
Finland for at betegne det i
litra d) definerede produkt«.

2. 379 L 0112 : Rådets direktiv 79/ 112/EØF af 18 .

december 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlems
staternes lovgivning om mærkning af og præsenta
tionsmåder for levnedsmidler samt om reklame for

sådanne (EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. 1 ), som ændret
ved :
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c) I artikel 9a, stk. 2, indsættes følgende tekst:
»— på finsk »viimeinen käyttöajankohta«,
— på svensk »sista förbrukningsdag««.

d) I artikel 10a svarer henvisningerne til FTT 22.04
og 22.05 til HS 2204.
3. 380 L 0590: Kommissionens direktiv 80/590/EØF af

9. juni 1980 om fastlæggelse af et symbol, der kan
ledsage materialer og genstande, bestemt til at komme
i berøring med levnedsmidler (EFT nr. L 151 af
19.6.1980, s. 21 ), som ændret ved :
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 385 L 0007: Rådets direktiv 85/7/EØF af 19.

december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985, s. 22)

a) Følgende tekst indsættes i bilagets titel:
» LIITE«
» BILAGA«.

b) Følgende føjes til teksten i bilaget :
»Tunnus«

4. 389 L 0108 : Rådets direktiv 89/ 108 /EØF af 21 .

december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlems
staternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (EFT
nr. L 40 af 11.2.1989, s. 34).

— 386 L 0197: Rådets direktiv 86/ 197 /EØF af 26.

maj 1986 (EFT nr. L 144 af 29.5.1986, s. 38)
— 389 L 0395 : Rådets direktiv 89/395 /EØF af 14 .

juni 1989 (EFT nr. L 186 af 30.6.1989, s. 17)
— 391 L 0072 : Kommissionens direktiv 91 /72/EØF

af 16. januar 1991 (EFT nr. L 42 af 15.2.1991 ,
s. 27).

I artikel 8, stk. 1 , litra a), indsættes følgende tekst :

»— på finsk

»pakastettu«,

— på svensk »djupfryst««.
5 . 391 L 0321 : Kommissionens direktiv 91 /321 /EØF af

14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskuds
blandinger til spædbørn og småbørn (EFT nr. L 175
af 4.7.1991 , s. 35)

a) Følgende tilføjes i artikel 5, stk. 3 :
a) I artikel 7, stk. 1 , tilføjes følgende i første afsnit :

»— på finsk »sateilytetty, käsitelty ionisoivalla
säteilyllä«,
— på svensk »bestrålad, behandlad med jonise
rande strålning««.

»— på finsk

»Äidinmaidonkorvike« og »Vierotusvalmiste«
— på svensk

b) I artikel 9, stk. 6, svarer henvisningerne til
KN-kode 2206 00 91 , 2206 00 93 og 2206 00 99 til
HS 2206.

»Modersmjolksersättning«
ring««

og

»Tillskottsnä 
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388 L 0183 : Rådets direktiv 88/ 183/EØF af 22.

marts 1988 (EFT nr. L 83 af 29.3.1988, s. 33)
»— på finsk

»Maitopohjainen äidinmaidonkorvike«
»Maitopohjainen vierotusvalmiste«

og

— 389 L 0284: Rådets direktiv 89/284/EØF af 13. april
1989 om supplering og ændring af direktiv
76/ 116/EØF for så vidt angår calcium, magnesium,
natrium og svovl i gødninger (EFT nr. L 111 af
22.4.1989, s. 34)

— på svensk

»Modersmjölksersättningar
uteslutande
baserad på mjölk« og »Tillskottsnäring
uteslutande baserad på mjölk«.«
6. 393 L 0077: Rådets

— 389 L 0530: Rådets direktiv 89/ 530/EØF af 18 .

september 1989 om supplering og ændring af direktiv
76/ 116/EØF for så vidt angår mikronæringsstofferne
bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink
i gødninger (EFT nr. L 281 af 30.9.1989, s. 116).

direktiv 93 /77/EØF af 21 .

september 1993 om frugtsaft og visse lignende
produkter (EFT nr. L 244 af 30.9.1993, s. 23).
Følgende tilføjes i artikel 3, stk. 2 :

a) I bilag I, del A II, føjes følgende til teksten i parentes
i spalte 6, nr. 1 , stk. 3 :
»Finland, Sverige, Østrig«.

»f) »must« suppleret med angivelsen på svensk af den
frugt, der er anvendt til frugtsaft;
g) »tåysmehu« suppleret med angivelsen på finsk af
den frugt, der er anvendt til frugtsaft uden tilsat
vand, uden tilsætning af sukker bortset fra sukker
til justering af smagen (højst 15g/kg) og uden
andre tilsætningsstoffer.

h) »tuoremehu« suppleret med angivelsen på finsk af
den frugt, der er anvendt til frugtsaft uden tilsat
vand, uden tilsætning af sukker, og som ikke er

b) I bilag I, del B, afdeling 1 , 2 og 4, indsættes følgende
efter »(6b)« i teksten i parentes i spalte 9, stk. 3,
første led :

»Finland, Sverige, Østrig«.

XI. GENERELLE TILPASNINGER I FORBINDELSE MED
TEKNTSKE HANDELSHINDRINGER

varmebehandlet.
l . 383 L 0189: Rådets direktiv 83/ 189/EØF af 28 . marts

i) »mehu« suppleret med angivelsen på finsk af den
frugt, der er anvendt til frugtsaft med tilsætning af
vand eller sukker og med et saftindhold på mindst

1983 om en informationsprocedure med hensyn til
tekniske standarder og forskrifter (EFT nr. L 109 af
26.4.1983, s. 8 ), som ændret ved :

35 vægtprocent.«

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

X. GØDNING

376 L

0116 : Rådets

direktiv

76/ 116/EØF

af

18 .

december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning om gødning (EFT nr. L 24 af

— 388 L 0182 : Rådets direktiv 88 / 182/EØF af 22 .

marts 1988 (EFT nr. L 81 af 26.3.1988, s. 75)

30.1.1976, s. 21 ), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979,
s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og
Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23)

— 392 D 0400: Kommissionens afgørelse 92/400/
EØF af 15. juli 1992 (EFT nr. L 221 af 6.8.1992,
s. 55).

a.) Artikel 1 , stk. 7, erstattes af følgende :

»7. »produkt«, alle produkter, der fremstilles
industrielt, og alle landbrugsprodukter,
herunder også fiskeriprodukter«.
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b) Følgende føjes til liste nr. 1 i bilaget :
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XII . HANDEL OG DISTRIBUTION

»ON (Østrig)

Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38
A-1020 Wien

348 D 0428: Kommissionens afgørelse 81 /428/EØF af
20. maj 1981 om nedsættelse af et Udvalg for Handel og
Distribution (EFT nr. L 165 af 23.6.1981 , s. 24), som
ændret ved :

OVE (Østrig)
Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9
A-1010 Wien

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og
Republikkens Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 17).

SFS (Finland)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.

a) I artikel 3,

PL 205

FIN-00121 Helsinki

— stk. 1 , erstattes »50« med »65«;

SESKO (Finland)

— stk. 2, erstattes »26« med » 35«;

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys
Sesko r.y.
Särkiniementie 3

b) I artikel 7, stk. 1 , erstattes »tolv« med »femten«.

FIN-00210 Helsinki

SIS (Sverige)

Standardiseringskommissionen i Sverige

D. GENSIDIG ANERKENDELSE AF FAGLIGE
KVALIFIKATIONER

Box 3295

I. GENEREL ORDNING

S- 103 66 Stockholm

SEK (Sverige)

392 L 0051 : Rådets direktiv 92/51 /EØF af 18 . juni 1992

Svenska Elektriska Kommissionen

om anden generelle ordning for anerkendelse af
erhvervsuddannelser
til
supplering
af
direktiv

Box 1284

S- 164 28 Kista«

89/48 /EØF (EFT nr. L 209 af 24.7.1992, s. 25)
Følgende tilføjes i bilag C »LISTE OVER UDDAN

2. 393 R 0339: Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af
8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indført
fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne
(EFT nr. L 40 af 17.2.1993, s. 1 ), som ændret ved :
— 393 D 0583 : Kommissions beslutning af 28. juli
1993 (EFT nr. L 279 af 12.11.1993, s. 39).

MT7T
CEP
Li

MED

C4JDT TP

STRUKTUR
STRUKTUR

DER
DER.

T7P
JlER*

OMHANDLET I ARTIKEL 1 , LITRA a), FØRSTE
AFSNIT, ANDET LED, PUNKT ii)«

a) I punkt 1 »De paramedicinske og socialpædagogiske
uddannelser« indsættes følgende :
»/ Østrig

a) I artikel 6, stk. 1 , tilføjes følgende :
følgende uddannelser :
»— »Vaarallinen tuote — ei saa laskea vapaaseen
liikkeeseen. Asetus (ETY) N:o 339/93«,

— »Farlig produkt — ej godkänd for fri omsätt
ning. Forordning (EEG) nr 339/93«.«;

— kontaktlinseoptiker (»Kontaktlinsenoptiker«)
— fodterapeut (»Fußpfleger«)
— høreapparattekniker (»Hörgeräteakustiker« )

b) I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende :

— drogist (»Drogist«)
>— »Tuote ei vaatimusten mukainen — ei saa

laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY)
N:o 339/93«,

— »Icke överensstämmande produkt — ej
godkänd for fri omsättning. Forordning
(EEG) nr 339/93«.«.

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år,
herunder en uddannelse på mindst fem år, der er
gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og
som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i en
virksomhed og delvist på en fagskole samt en periode
med erhvervspraktik og -uddannelse, som afsluttes
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med en eksamen, der giver ret til at udøve det pågæl

mesteruddannelse inden for land- og skovbrug, især

dende erhverv og uddanne lærlinge

— mester i landbrug (»Meister in der Landwirt
schaft«)

— massør (»Masseur«)

— mester i landbrugsøkonomi (»Meister in der länd
lichen Hauswirtschaft«)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år,
herunder en uddannelse på mindst fem år, der er
gennemgået som led i en struktureret uddannelse,
bestående af en læretid på to år og en periode på to
år med erhvervspraktik og -uddannelse samt et kursus
på et år, som afsluttes med en eksamen, der giver ret
til at udøve det pågældende erhverv og uddanne
lærlinge

— mester i havebrug (»Meister im Gartenbau«)

— børnehavepædagog (»Kindergärtner/in«)

— mester i mejeribrug (»Meister in der Molkerei
und Käsereiwirtschaft«)

— pædagog (»Erzieher«)

— mester i hesteopdræt (»Meister in der Pferdewirt
schaft«)
—■ mester i fiskeri (»Meister in der Fischereiwirt
schaft«)

der svarer til et uddannelsesforløb på 13 år, herunder
fem års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet
med en eksamen.«

b) I punkt 2 »Mesteruddannelser (Mester/Meister/
Maltre) der svarer til uddannelser inden for hånd

— mester i grøntsagsdyrkning (»Meister im Feldge
miisebau«)

— mester i frugtdyrkning og -behandling (»Meister
im Obstbau und in der Obstverwertung«)

— mester i vindyrkning og -produktion (»Meister im
Weinbau und in der Kellerwirtschaft«)

— mester i fjerkræopdræt (»Meister in der Geflügel
wirtschaft«)
— mester i biavl (»Meister in der Bienenwirtschaft«)

værksmæssig virksomhed, der ikke er omfattet af
direktiverne i bilag A« indsættes følgende :

— mester i skovbrug (»Meister in der Forstwirt
schaft«)

»I Østrig

— mester i skovbeplantning og -forvaltning (»Meister
in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft«)

følgende uddannelser:

— mester i landbrugslagerforvaltning (»Meister in
der landwirtschaftlichen Lagerhaltung«)

— bandagist (»Bandagist«)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst
15 år, herunder en uddannelse på mindst seks år, der

—- korsetmager (»Miederwarenerzeuger«)

— optiker (»Optiker«)
— ortopædisk håndskomager (»Orthopädieschuh
macher«)

— ortopæditekniker (»Orthopadietechniker«)
— tandtekniker (»Zahntechniker«)

er gennemgået som led i en struktureret uddannelse,
og som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i
en virksomhed og delvist på en fagskole samt en
periode på tre år med erhvervspraktik, som afsluttes
med en mestereksamen, der giver ret til at udøve det
pågældende erhverv, uddanne lærlinge og benytte
titlen »Meister«.«

c) I punkt 4. »Tekniske erhverv« indsættes følgende :
»I Østrig

følgende uddannelser :
— forstmand (»Forster«)
— teknisk konsulent (»Technisches Büro«)

— gartner (»Gartner«)

— leje af arbejdskraft (»Uberlassung von Arbeits
kräften — Arbeitsleihe«)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år,
herunder en uddannelse på mindst fem år, der er
gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og
som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i en
virksomhed og delvist på en fagskole samt en periode
på mindst to år med erhvervspraktik og -uddannelse,
som afsluttes med en mestereksamen, der giver ret til
at udøve det pågældende erhverv, uddanne lærlinge
og benytte titlen »Meister«

—
—
—
—

arbejdsformidler (»Arbeitsvermittlung«)
investeringskonsulent (»Vermögensberater« )
detektiv (»Berufsdetektiv«)
sikkerhedsvagt (»Bewachungsgewerbe«)

— ejendomsmægler (»Immobilienmakler«)
— ejendomsadministrator (»Immobilienverwalter«)
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— reklameagentur (» Werbeagentur«)

— byggeleder (»Bauträger/Bauorganisator/Baube
treuer«)

— inkassator (»Inkassoinstitut«)

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet
uddannelsesforløb på mindst 15 år, heraf otte års
obligatorisk skolegang efterfulgt af mindst fem års
faglig uddannelse eller handelsuddannelse, afsluttet
med en eksamen og suppleret med mindst to års prak
tikophold afsluttet med en erhvervsfaglig eksamen.
— forsikringskonsulent (»Berater in Versicherungs
angelegenheiten«)

Nr. L 1 / 163

I artikel 1 ., stk. 2, tilføjes følgende :

»i Finland: »Asianajaja/Advokat«,
i Sverige:

»Advokat«,

i Østrig:

»Rechtsanwalt«.«

III . MEDICINSKE OG PARAMEDICINSKE AKTIVITETER

1 . Læger

393 L 0016: Rådets direktiv 93/ 16/EØF af 5. april
1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger
og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser,
certifikater og andre kvalifikationsbeviser (EFT nr.
L 165 af 7.7.1993, s. 1 )

a) I artikel 3 tilføjes følgende :
der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet
uddannelsesforløb på 15 år, heraf seks års erhvervs
uddannelse som led i en struktureret uddannelse,
opdelt på tre års lærlingeuddannelse og tre års
erhvervspraktik og -uddannelse, afsluttet med en
eksamen.

— bygmester/projektleder (»Planender Baumeister«)

— tømrermester/projektleder (»Planender Zimmer
meister«)

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet
uddannelsesforløb på mindst 18 år, heraf mindst ni
års erhvervsuddannelse opdelt i fire års skolegang på
det tekniske sekundærtrin og fem års erhvervspraktik
afsluttet med en eksamen, der giver ret til at udøve
det pågældende erhverv og uddanne lærlinge, for så
vidt denne uddannelse vedrører bygningsprojektering,
teknisk beregning og byggeledelse.«

»(m) i Østrig
»Doktor der gesamten Heilkunde« (eksa

mensbevis for læger), som udstedes af et
medicinsk universitetsfakultet, og »Diplom
über die spezifische Ausbildung in der Allge
meinmedizin« (diplom for særuddannelse i
almen medicin) eller »Facharztdiplom«
(speciallægediplom), som udstedes af den
kompetente myndighed
(n) i Finland
»todistus lääketieteen lisensiaatin tutkin
nosta/bevis om medicine licentiat examen«

(bevis for medicinsk kandidateksamen), som
udstedes af et medicinsk universitetsfakultet,

og et bevis for gennemgået praktisk uddan
nelse, som udstedes af de kompetente offent
lige sundhedsmyndigheder
(o) i Sverige

»läkarexamen«

(lægeeksamensbevis),

som

udstedes af et medicinsk universitetsfakultet,
II. JURIDISKE PROFESSIONER

377 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts

1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennem
førelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser
(EFT L 78 af 26.3.1977, s. 17), som ændret ved :

og et bevis for gennemgået praktisk uddan
nelse, der udstedes af den svenske sundheds
og socialstyrelse.«

b) I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende :
»i Finland

»todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg 6ver
specialläkarexamen« (speciallægebevis), som ud

stedes af de kompetente myndigheder
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske

Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber
(EFT nr. 291 af 19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas

ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og
Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske
Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

i Sverige

»bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat
av socialstyrelsen« (speciallægebevis udfærdiget af
socialstyrelsen), som udstedes af den svenske sund
heds- og socialstyrelse
i Østrig

»Facharztdiplom« (speciallægediplom), som ud
stedes af de kompetente myndigheder.«
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c) I artikel 5, stk. 3, tilføjes i de nedenfor anførte led
følgende :
— anæstesiologi:
»Finland : anestesiologia/anestesiologi,

Sverige : anestesi och intensivvård,
Østrig : Anästhesiologie und Intensivme
dizin«;

— almen kirurgi
»Finland : kirurgia/kirurgi,
Sverige : kirurgi,
Østrig : Chirurgie«;

— neurokirurgi:
»Finland : neurokirurgia/neurokirurgi,
Sverige : neurokirurgi,
Østrig : Neurochirurgie« ;

— gynækologi og obstetrik:
»Finland : naistentaudit ja synnytykset/kvin
nosjukdomar och förlossningar,
Sverige : obstetrik och gynekologi,
Østrig : Frauenheilkunde und Geburts
hilfe«;
— intern medicin :

»Finland :

Sverige :
Østrig :

sisätaudit/inremedicin,

internmedicin,
Innere Medizin«;

— oftalmologi:
»Finland : silmätaudit/ögonsjukdomar,
Sverige : ögonsjukdomar (oftalmologi),
Østrig : Augenheilkunde und Optometrie«;

— oto-rhino-laryngologi:
»Finland :

Sverige :

Østrig :

korva-,
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— urologi:
»Finland : urologia/urologi,
Sverige : urologi,
Østrig : Urologie«;

— ortopædi:
»Finland : ortopedia ja traumatologia/orto
pedi och traumatologi,
Sverige : ortopedi,
Østrig : Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie«;
— patologisk anatomi:
»Finland : patologia/patologi,
Sverige : klinisk patologi,
Østrig : Pathologie« ;
— neurologi:
»Finland : neurologia/neurologi,
Sverige : neurologi,
Østrig : Neurologie«;

— psykiatri:
»Finland : psykiatria/psykiatri,
Sverige :
Østrig :

psykiatri,
Psychiatrie«;

d) I artikel 7, stk. 2, tilføjes i de nedenfor anførte led
følgende :

— klinisk biologi:
»Østrig : Medizinische Biologie«;

— blodtypeserologi:
»Finland : hematologiset laboratoriotutki
mukset/hematologiska laborato
rieundersokningar« ;

nenä- ja kurkkutaudit/

6ron-, nas- och strupsjukdomar,
öron-, nas- och halssjukdomar
(oto-rhino-laryngologi),
Hals-, Nasen- und Ohrenkrank
heiten«;

— peediatri:
»Finland : lastentaudit/barnsjukdomar,
Sverige : barn- och ungdomsmedicin,
Østrig : Kinderheilkunde und Jugendheil

— mikrobiologi-bakteriologi:
»Finland : kliininen mikrobiologia/klinisk
mikrobiologi,
Sverige : klinisk bakteriologi,
Østrig : Hygiene und Mikrobiologie«;
— klinisk kemi :

»Finland : kliininen kemia/klinisk kemi,

Sverige :
Østrig :

kunde«;

— medicinske lungesygdomme:
»Finland : keuhkosairaudet/lungsjukdomar,
Sverige : lungsjukdomar (pneumonologi),
Østrig : Lungenkrankheiten«;

klinisk kemi,
Medizinische-chemische Labordia
gnostik«;

— immunologi:
»Finland : immunologia/immunologi,
Sverige :
Østrig :

klinisk immunologi,
Immunologie«;
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plastikkirurgi:
»Finland : plastiikkakirurgia/plastikkirurgi,
Sverige : plastikkirurgi,
Østrig : Plastische Chirurgie«;

— terapeutisk radiologi:
»Finland : syöpätaudit ja sädehoito/cancers
jukdomar och radioterapi,
Sverige : onkologi,
Østrig : Strahlentherapie-Radioonkologie« ;

thoraxkirurgi:
»Finland : thoraxja
verisuonikirurgia/
thorax- och kärlkirurgi,
Sverige : thoraxkirurgi« ;

— børnepsykiatri:
»Finland : lasten psykiatna/barnspsykiatri,
Sverige : barn- och ungdomspsykiatri«;

pædiatrisk kirurgi:
»Finland : lastenkirurgia/barnkirurgi,
Sverige :

barn- och ungdomskirurgi«;

cardiologi:
»Finland : kardiologia/kardiologi,
Sverige : kardiologi«;
gastroenterologi:
»Finland : gastroenterologia/gastroenterologi,
Sverige : medicinsk gastro-enterologi och
hepatologi«;

reumatologi«;

— nefrologi:
»Finland : nefrologia/nefrologi,
Sverige :

endokrinologi:
»Finland : endokrinologia/endokrinologi,
Sverige : endokrinologi«;
fysiurgi:
»Finland : fysiatria/fysiatri,
Sverige : rehabiliteringsmedicin,
Østrig : Physikahsche Medizin«;

domar,

»Finland : iho- ja sukupuolitaudit/hud- och
könssjukdomar,
Sverige :

hud- och könssjukdomar

Østrig :

Haut-

und

Geschlechtskrank

heiten«;

infektionssjukdomar« ;

— community medicine:

»Finland : terveydenhuolto/hälsovård,
Sozialmedizin«;

— farmakologi :

»Finland : kliininen farmakologia/klinisk far
makologi,
Sverige : klinisk farmakologi,

Østrig :

Pharmakologie und Toxikologie«;

— arbejdsmedicin :
»Finland : työterveyshuolto/företagshälsovård,
Sverige : yrkes- och miljömedicin,
Østrig : Arbeits- und Betnebsmedizin«;

— allergologi :
»Finland : allergologia/allergologi,
Sverige :

dermato-venerologi:

medicinska njursjukdomar (nefro 
logi)«;

— epidemiske sygdomme:
»Finland : mfektiosairaudet/infektionssjuk 

Østrig :

almen hæmatologi:
»Finland : kliininen hematologia/klinisk hema
tologi,
Sverige : hematologi«;

allergisjukdomar«;

— kirurgisk gastroenterologi:
»Finland : gastroenterologia/gastroentero
logi«;
— nuclear medierne :

»Finland : lsotooppitutkimukset/isotopunder
sök ningar,

diagnostisk radiologi :
»Finland : radiologia/radiologi,

Sverige :

medicinsk radiologi,

Østrig :

Medizinische
stik«;

»Finland : geriatria/geriatri,
Sverige : geriatrik«;

Sverige :

rheumatologi:
»Finland : reumatologia/reumatologi,
Sverige :

— geriatri :

Radiologie-Diagno

Østrig :

Nuklearmedizin«;

— tand-, mund- og kæbe-ansigtskirurgi (grundud 

dannelse som læge og som tandlæge):
»Finland : leukakirurgia/kåkkirurgi« ;
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e) I artikel 9, stk. 1 , tilføjes følgende led :
»— datoen for Finlands, Sveriges og Østrigs
tiltrædelse,«

f) I artikel 9, stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende
led :
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b) I artikel 3 tilføjes følgende :
»(m) i Østrig

»Diplom in der allgemeinen Krankenpflege«
(eksamensbevis i almen sygepleje), som
udstedes af offentligt anerkendte sygepleje
skoler;

(n) i Finland
»— datoen for Finlands, Sveriges og Østrigs
tiltrædelse .«

2. Sygeplejersker
377 L 0452: Rådets direktiv 77/452/EØF af 27. juni

1977 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser,
certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeple
jersker med ansvar for den almene sundheds- og
sygepleje samt om foranstaltninger, der skal lette den
faktiske udøvelse af etableringsretten og den fri
udveksling af tjenesteydelser (EFT L 176 af 15.7.1977,
s. 1 ), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fælles
skaber (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af
De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23)
— 389 L 0594 : Rådets direktiv 89/ 594 /EØF af 30 .

oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

eksamensbevis for »sairaanhoitaja/sjukskö 
tare« (eksamensbevis i sygepleje), som
udstedes af en sygeplejeskole;
(o) i Sverige

eksamensbevis for »sjuksköterska« (eksa
mensbevis i almen sygepleje), som udstedes
af en sygeplejeskole«;
3. Tandlæger
a) 378 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EØF af 25.
juli 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbe

viser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for
tandlæger og om foranstaltninger, der skal lette
den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri
udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 233 af
24.8.1978 , s. 1 ), som ændret ved :

— 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fælles
skaber (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302
af 15.11.1985, s. 23)
— 389 L 0594 : Rådets direktiv 89/594/EØF af

30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989,
— 389 L 0595 : Rådets direktiv 89/ 595 /EØF af 30.

oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 30)

s. 19)
— 390 L 0658 : Rådets direktiv 90/658 /EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af
— 390 L 0658 : Rådets direktiv 90/658 /EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 73)

17.12.1990, s. 73).

i) I artikel 1 tilføjes :
»i Finland

a) I artikel 1 , stk. 2, tilføjes følgende :

hammaslääkäri/tandläkare,

»i Finland

»sairaanhoitaia/sjukskötare« ;

i Sverige

i Sverige
»sjuksköterska« ;

tandläkare,

i Østrig

Østrig vil underrette medlemsstaterne og

»Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter
Krankenpfleger«.«

Kommissionen om denne titel senest den
31 . december 1998 .«

i Østrig
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ii) I artikel 3 tilføjes :
»(m) i Østrig

Østrig vil underrette medlemsstaterne og
Kommissionen om dette eksamensbevis
senest den 31 . december 1998 .

(n) i Finland
»todistus hammaslääketieteen lisensiaatin

tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat
examen«
(cand.odont.-eksamensbevis),

Nr. L 1 / 167

— i Sverige:
»bevis om specialistkompetens i tandsy
stemets kirurgiska sjukdomar« (bevis

for specialistuddannelse i mundkirurgi)
udstedt af den svenske sundheds- og
socialstyrelse.«
iv) Artikel 8, stk. 1 , ændres således :

». . . artikel 2, 4, 7 og 19« ændres til ». . .
artikel 2, 4, 7, 19, 19a og 19b«.

som udstedes af et universitetsfakultet for

medicin, og et bevis for gennemgået
praktisk uddannelse udstedt af den finske
sundheds- og socialstyrelse ;
(o) i Sverige

»tandläkarexamen« (tandlægeeksamens
bevis), som udstedes af tandlægehøj
skoler, og et bevis for gennemgået prak
tisk uddannelse udstedt af den svenske

v) Artikel 17 ændres således :

»... de i artikel 2, artikel 7, stk. 1 , og i artikel
19 fastsatte . . .« ændres til »... de i artikel 2,

artikel 7, stk. 1 , og i artikel 19, 19a og 19b
fastsatte . . .«

vi) Følgende artikel indsættes :

sundheds- og socialstyrelse.«
»Artikel 19b

iii) I artikel 5 tilføjes i de nedenfor anførte afsnit
følgende led :
1 . Ortodonti :
»— i Finland:

»todistus erikoishammaslääkärin oikeu
desta oikomishoidon alalla/bevis om

specialisttandläkarrättigheten inom om
rådet tandreglering« (bevis for specia
listuddannelse i ortodonti) udstedt af

de kompetente myndigheder;
— i Sverige:

»bevis om specialistkompetens i tand
reglering« (bevis for specialistuddan
nelse i tandregulering) udstedt af den
svenske sundheds- og socialstyrelse«;
2. Mundkirurgi :
»— i Finland:

»todistus erikoishammaslääkärin oikeu

desta suukirurgian (hammas- ja suuki
rurgian) alalla/bevis om specialist-tand
läkarrättigheten inom området oralki
rurgi (tand- och munkirurgi)« (bevis
for specialistuddannelse inden for tand
og mundkirurgi) udstedt af de kompe
tente myndigheder;

Fra det tidspunkt, hvor Østrig træffer de
nødvendige foranstaltninger for at efterkomme
dette direktiv,

anerkender de stater, der

omfattes af dette direktiv, med henblik på
udøvelsen af de former for virksomhed, der er
omhandlet i artikel 1 i dette direktiv, de eksa
mensbeviser, certifikater og andre kvalifika

tionsbeviser for læger, der i Østrig udstedes til
personer, som har begyndt deres uddannelse
på universitetsniveau før den 1 . januar 1994,
ledsaget af en attestation, udstedt af de
kompetente østrigske myndigheder, som
bekræfter, at disse personer faktisk og retmæs
sigt og som hovedbeskæftigelse har udøvet de i
artikel 5 i direktiv 78 /687/EØF omhandlede

former for virksomhed i Østrig i mindst tre på

hinanden følgende år i løbet af de fem år, der
går forud for udstedelsen af attestationen, og
at disse personer er bemyndiget til at udøve de
pågældende former for virksomhed på samme
betingelser som indehavere af de i artikel 3,
litra m), omhandlede eksamensbeviser, certifi
kater og andre kvalifikationsbeviser.
Undtaget fra det i første afsnit omhandlede
krav om tre års praksis er personer, som har
gennemført studier af mindst tre års varighed,
der af de kompetente myndigheder attesteres
som svarende til den i artikel 1 i direktiv
78 /687/EØF omhandlede uddannelse.«

b) 378 L 0687: Rådets direktiv 78 /687/EØF af 25.

juli 1978 om samordning af de administrativt eller
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ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som
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5. Jordemødre

tandlæge (EFT nr. L 233 af 24.8.1978, s. 10)
I artikel 6, stk. 1 og 2, ændres »artikel 19« til
»artikel 19, 19a og 19b«.
4. Veterinærmedicin

380 L 0154 : Rådets direktiv 80/ 154/EØF af 21 .

januar 1980 om gensidig anerkendelse af eksamensbe
viser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for
jordemødre og om foranstaltninger, der skal lette den
faktiske udøvelse af etableringsretten og den fri
udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 33 af
11.2.1980, s. 1 ), som ændret ved :

378 L 1026 : Rådets direktiv 78 / 1026/EØF af 18 .

december 1978 om gensidig anerkendelse af eksa
mensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbe
viser for dyrlæger, omfattende foranstaltninger, som
skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering
og fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 362 af

— 380 L 1273 : Rådets direktiv 80 / 1273 /EØF af 22 .

23.12.1978, s. 1 ), som ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fælles
skaber (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

december 1980 (EFT nr. L 375 af 31.12.1980,
s. 74)

tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af
De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af
15.11.1985, s. 23)
— 389 L 0594 : Rådets direktiv 89/594/EØF af 30 .

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget

Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af
De Europæiske Fællesskaber (EFT nr, L 302 af
15.11.1985, s. 23)

oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)
— 390 L 0658 : Rådets direktiv 90/658/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 73 )

— 389 L 0594 : Rådets direktiv 89/ 594/EØF af 30.

oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)
— 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 73 )

a) I artikel 1 tilføjes :
»i Finland:

kätilö/barnmorska,
i Sverige:

I artikel 3 tilføjes følgende :

barnmorska,
i Østrig:

»(m) i Østrig

Hebamme .«

»Diplom-Tierarzt« »Mag.med.vet.« (dyrlægeek
samensbevis), udstedt af Wiens universitet for
veterinærmedicin (tidligere veterinærhøjskole i

b) I artikel 3 tilføjes følgende :

Wien);

»(m) i Østrig

(n) i Finland
»todistus

eläinlääketieteen

lisensiaatti

tutkin

nosta/betyg över avlagd veterinärmedicine
licentiatexamen« (licentiat i veterinærmedicin),
udstedt af den finske veterinærhøjskole;
(o) i Sverige

»Hebammen-Diplom«, udstedt af en jorde
moderskole eller en forbundsjordemoder
skole ;

(n) i Finland
»kätilö/barnmorska« eller »enkoissairaanhoi

taja, naistentaudit ja äitiyshuolto/special
»veterinärexamen« (eksamensbevis i veterinær
medicin, DVM), udstedt af det svenske land

brugsuniversitet;«.

sjukskötare, kvinnosjukdomar och mödra

vård« (jordemodereksamensbevis) udstedt af
sygeplejeskole;
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I artikel 11 tilføjes følgende :

(o) i Sverige
»barnmorskeeksamen«

(jordemodereksamensbevis) udstedt af en
sygeplejeskole ;«.

»(1) i Østrig
— eksamensbeviser fra de tekniske universiteter

i Wien og Graz og ved universitetet i Inns

6. Farmaci

bruck, bygningsingeniør- og arkitekturfakul

385 L 0433 : Rådets direktiv 85/433 /EØF af 16 .

september 1985 om gensidig anerkendelse af eksa
mensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbe
viser i farmaci samt om foranstaltninger, der skal lette
den faktiske udøvelse af etableringsretten i forbindelse
med visse former for virksomhed på det farmaceutiske
område (EFT nr. L 253 af 24.9.1985, s. 37), som
ændret ved :

tetet, studieretning arkitekt, bygningsingeniør
(»Hochbau«) og bygningsøkonomiingeniør;

— eksamensbeviser
fra
landbrugsuniversiteter
studieretning »Kulturtechnik und Wasserwirt
schaft« :

— eksamensbeviser fra skolen for anvendt kunst i

Wien (»Studium der Architektur«);
— 385 L 0584 : Rådets direktiv 85 / 584/EØF af 20 .

december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985,
s. 42)

— eksamensbeviser

fra

kunstakademiet

i

Wien

(»Studium der Architektur«);

— 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4.

december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,
s. 73).

— ingeniøreksamensbeviser udstedt af højere,
tekniske skoler eller bygningstekniske skoler
samt et »Baumeister«-certifikat som bevis for

mindst seks års faglig erfaring i Østrig, der
udstedes på grundlag af en eksamen;

a) I artikel 4 tilføjes følgende :
»(m) i Østrig:

»Staatliches
Apothekerdiplom«
(statsligt
eksamensbevis for farmaceuter) udstedt af de
kompetente myndigheder;
(n) i Finland:
»todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om
provisorexamen« (provisoreksamensbevis) ud
stedt af et universitet ;

— eksamensbeviser fra skolen for kunstnerisk og
industrielt design i Linz (»Studium der Archi
tektur«);

— kvalifikationsbeviser for civilingeniører eller
rådgivende ingeniører inden for byggeri
(»Hochbau«, »Bauwesen«, »Wirtschaftsinge
nieurwesen — Bauwesen«, »Kulturtechnik und

Wasserwirtschaft«) i henhold til lov om civiltek
nikere (Ziviltechnikergesetz, BGB1. 156/ 1994);

(o) i Sverige:
(m) i Sverige

»apotekarexamen« (apotekereksamen)
stedt af Uppsala universitet;«.

ud
— eksamensbeviser udstedt af arkitektskolen under

IV. ARKITEKTUR

385 L 0384 : Rådets direktiv 85/384/EØF af 10. juni
1985 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certi
fikater og andre kvalifikationsbeviser inden for arkitek
turområdet, herunder om foranstaltninger, som skal lette
den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri

udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 223 af

Det Kongelige Teknologiske Institut, af Chal
mers Institut for Teknologi og af det teknolo
giske institut ved universitetet i Lund (arkitekt,
master-grad i arkitektur);
— bevis for medlemsskab af »Svenska Arkitekters

Riksförbund« (SAR), hvis uddannelsen er
gennemgået i en stat, der er omfattet af dette
direktiv;«

21.8.1985, s. 15 ), som ændret ved :
— 385 L 0614 : Rådets direktiv 85 /614/EØF af 20 .

december 1985 (EFT nr. L 376 af 31.12.1985, s. 1 )
— 386 L 0017: Rådets direktiv 86/ 17/EØF af 27 .

januar 1986 (EFT nr. L 27 af 1.2.1986, s. 71 )

V. HANDEL OG FORMIDLERVIRKSOMHED

1 . Formidlere inden for handel, industri og håndværk

af

364 L 0224 : Rådets direktiv 64/224/EØF af 25 .

4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990,

februar 1964 om gennemførelse af etableringsfrihed
og fri udveksling af tjenesteydelser for formidlervirk

— 390

s. 73).

L

0658 : Rådets

direktiv

90/658/EØF
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somhed inden for handel, industri og håndværk (EFT
nr. 56 af 4.4.1964, s. 869/64), som ændret ved :

— 172 S: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
Følgende tilføjes i artikel 3 :

»i Finland:
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3. Pesticider, klasse 1 , som er omhandlet i
forordning 1985:836

4. Affald, som er skadeligt for miljøet og
omhandlet i 1985:841

5. PCB og kemiske produkter, der indeholder
PBC, og som er omhandlet i forordning
1985:837

6. Stoffer i gruppe B i offentlig bekendtgørelse
om vejledning om sanitære grænseværdier
(AFS 1990:13)

7. Asbest og materialer, der indeholder asbest,
og som er omhandlet i offentlig bekendtgø
relse AFS 1986:2

Østrig

Selvstændige
erhvervsdrivende Lønmodtagere
Kauppa-agentti/ Myyntimies/
Handelsagent
Försäljare
Kauppaedustaja/
Handels

Stoffer og præparater klassificeret som »meget
giftige« eller »giftige« i henhold til lov om giftige
stoffer (Chemikaliengesetz, BGB1. 326/ 1987) og
tilhørende forordninger (§ 217, stk. 1 , Gewerbe
ordnung, BGB1. 194/ 1994),«

representant

i Sverige:

Handelsagent

Handelsresande

VI. HJÆLPEERHVERV I FORBINDELSE MED
TRANSPORT

Mäklare
Kommissioner

i Østrig:

Handelsagent

Handlungs
reisender.«

2. Handel med og distribution afgiftige stoffer
374 L 0557: Rådets direktiv 74/557/EØF af 4. juni

1974 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri
udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virk
somhed og formidlervirksomhed inden for handel
med og distribution af giftige stoffer (EFT nr. L 307
af 18.11.1974, s. 5)
I bilaget indsættes følgende :
»— Finland

382 L 0470: Rådets direktiv 82/470/EØF af 29. juni
1982 om foranstaltninger til fremme af den faktiske
udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af

tjenesteydelser ved selvstændig virksomhed inden for
visse hjælpeerhverv i forbindelse med transport- og rejse
bureauvirksomhed (CITI-gruppe 718) og inden for
pakhus- og oplagringsvirksomhed (CITI-gruppe 720)
(EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 1 ), som ændret ved :
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og
Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske
Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

I slutningen af artikel 3 tilføjes følgende:
» Finland

1 . Kemikalier omfattet af lov om kemikalier

(744/89) og tilhørende forordninger
2. Biologiske pesticider omfattet af lov om pesti
cider (329/69) og tilhørende forordninger
— Sverige

1 . Ekstremt farlige og meget farlige kemiske
stoffer, der er omhandlet af forordning om
kemiske produkter ( 1985:835)
2. Visse prækursorer til fremstilling af narkotiske
stoffer, som er omhandlet i vejledning om
tilladelser til fremstilling af, handel med og
distribution af giftige og meget farlige kemiske
produkter (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9)

A. Huolitsija/Speditör
Laivanselvittäia/Skeppsmäklare

B. Matkanjärjestäjä/Researrangör
MatkanvälittäjS/Reseförmediare
C. -

D. Autonselvittäja/Bilmäklare
Sverige

A. Speditör
Skeppsmäklare
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B. Resebyrå

I Sverige

C. Magasinering
Lagring
Forvaring

— fastighetsmäklare,
— (fastighets-)värderingsman,

D. Bilinspektor
Bilprovare
Bilbesiktningsman

— fastighetsförvaltare,
— byggnadsentreprenörer.
I Østrig

Østrig

A. Spediteur
Transportagent

— Immobilienmakler
— Immobilienverwalter

Frachtenreklamation

— Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer)«.
B. Reisebüro

C. Lagerhalter
Tierpfleger

E. INDKØB

D. Kraftfahrzeugprüfer
Kraftfahrzeugverständiger
Wäger«.

1 . 393 L 0037: Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni
1993 om samordning af fremgangsmåderne med
hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægs
kontrakter (EFT nr. L 199 af 9.8.1993, s. 54).

a) I artikel 25 indsættes følgende :
VII. ANDRE SEKTORER

»— for Finland »Kaupparekisteri/Handelsregi

Forretningstjenesteydelser inden for ejendomshandel og

stret«

andre sektorer

— for Sverige »aktiebolags-,
367 L 0043 : Rådets direktiv 67/43/EØF af 12. januar
1967 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri

handels- eller

föreningsregistren«

— for Østrig »Firmenbuch«, »Gewerberegister«,
»Mitgliederverzeichnisse der Landeskam

udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed
inden for: 1 . »ejendomshandel og -administration
(undtagen 6401)« (ex CITI-gruppe 640) 2. »visse
tjenesteydelser for erhvervslivet« (CITI-gruppe 839)

b) I bilag I »FORTEGNELSE OVER OFFENTLIG

(EFT nr. 10 af 19.1.1967, s. 140/67), som ændret ved :

RETLIGE ORGANER OG KATEGORIER AF

mern«.«

ORGANER« tilføjes følgende :
— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Danmarks,
Irlands, og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979,

»XIII . I ØSTRIG :

Alle organer under budgettilsyn af »Rech
nungshof« (revisionsmyndigheden), som
ikke er af industriel
karakter.

15.11.1985, s. 23).

I slutningen af artikel 2, stk. 3, tilføjes :
» I Finland

kommerciel

XIV. I FINLAND :

s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spanien og
Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af

eller

Offentlige eller offentligt kontrollerede
organer, som ikke er af industriel eller
kommerciel karakter.
XV.

I SVERIGE :

Alle ikke-kommercielle organer hvis indkøb
er under tilsyn af Det Nationale Institut for
Offentlige Indkøb.«
2 . 393 L 0036 : Rådets direktiv 93 / 36/EØF af 14. juni

— kiinteistönvälittäjå/fastighetsförmedlare,
fastighetsmäklare

1993 om samordning af fremgangsmåderne ved
offentlige indkøb (EFT nr. L 199 af 9.8.1993 , s. 1 ).
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a) I artikel 21 indsættes følgende :
»— for Finland »Kaupparekisteri/Handelsregi
stret«:
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17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
18 . Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arse
nal (BVFA)
19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

— for Sverige »aktiebolags-, handels- eller
föreningsregistren« ;

20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

— for Østrig »Firmenbuch«, »Gewerberegister«,
»Mitgliederverzeichnisse der Landeskam

21 . Generaldirektion für die Post- und Telegra
phenverwaltung (kun udstyr til Postvæsenet)

mern«:«

FINLAND

b) I bilag I tilføjes følgende :
»ØSTRIG

Centrale statslige myndigheder«
1 . Bundeskanzleramt

2. Bundesministerium fur auswärtige Angelegen
heiten

3. Bundesministerium für wirtschafdiche Angele
genheiten, Abteilung Präsidium 1
4. Bundesministerium fur Arbeit und Soziales,
Amtswirtschaftsstelle

5 . Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundes
ministeriums für Finanzen und des Bundes

rechenamtes)

c) Abteilung III/ 1 (Beschaffung von techni
schen Geråten, Einrichtungen und Sachgti
tern für die Zollwache)

6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und
Konsumentenschutz
7. Bundesministerium für Inneres

8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschafts
stelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung
(Ikke-krigsmateriel er opført i bilag I, del II,
Østrig, til GATT-aftalen om offentlige
indkøb)

Centrale Statslige Myndigheder

1 . Oikeusministeriö/Justitieministeriet
2. Rahapaja Oy/Myntverket Ab
3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen Ab
4. Metsähallitus/Forststyreisen

5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen
6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets

forskningscentral
7 . Ilmailulaitos/Luftfartsverket

8 . Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartstyrelsen
10. Valtion

teknillinen

tutkimuskeskus/Statens

tekniska forskningscentral

11 . Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlings
central

12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljø
styrelsen

1 3. Opetushalhtus/Utbildningstyrelsen
SVERIGE

Centrale Statslige Myndigheder, herunder disses
regionale og lokale afdelinger
1 . Rikspolisstyrelsen

2. Kriminalvårdsstyrelsen

3. Försvarets sjukvårdsstyrelse

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft

4. Fortifikationsförvaltningen

11 . Bundesministerium für Umwelt, Jugend und

5 . Forsvarets materielverk

Familie, Amtswirtschaftsstelle
12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst

6. Statens räddningsverk

7. Kustbevakningen
13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr

8 . Socialstyrelsen
9. Låkemedelsverket

14. Bundesministerium für Wissenschaft und For

schung

10 . Postverket

15 . Österreichisches Statistisches Zentralamt

11 . Vägyerket

16. Osterreichische Staatsdruckerei

12. Sjofartsverket
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13 . Luftfartsverket

SVERIGE

14. Generaltullstyrelsen

Enheder, der producerer eller varetager forsy
ningen med elektricitet på koncession i henhold til
lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser

15. Byggnadsstyrelsen

om elektriska anläggningar.

16. Riksskatteverket
ØSTRIG

17. Skogsstyrelsen
18 . AMU-gruppen
19 . Statens lantmäteriverk

20. Närings- och teknikutvecklingsverket

Enheder, der producerer, transporterer eller vare
tager forsyningen med elektricitet i henhold til
Verstaatlichungsgesetz (BGBl. 81/1942, som senest
ændret ved BGBl. 762/1992) og Elektrizitätswirt
schaftsgesetz (BGBl. 260/75, som senest ændret ved
BGBl. 131/79), herunder de ni Länders Elektrizi
tätswirtschaftsgesetze.«

21 . Domänverket

c) I bilag III »TRANSPORT AF ELLER FORSY
NING MED GAS ELLER VARME« tilføjes
følgende :

22. Statistiska centralbyrån
23 . Statskontoret

»FINLAND

3. 393 L 0038 : Rådets direktiv 93/38/EØF af 14. juni

1993 om fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden
for vand- og energiforsyning samt transport og tele
kommunikation (EFT nr. L 199 af 9.8.1993, s. 84).
a) I bilag I »PRODUKTION OG TRANSPORT AF
ELLER FORSYNING MED DRIKKEVAND«

tilføjes følgende :

Kommunale energistyrelser, sammenslutninger af
sådanne eller andre enheder, der transporterer
eller varetager forsyningen med gas eller varme på
grundlag af koncession meddelt af kommunale
myndigheder.
SVERIGE

Enheder, der transporterer eller varetager forsy
ningen med varme på koncessionsbasis i henhold
til lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

»FINLAND

Enheder, der producerer, transporterer eller vare
tager forsyningen med drikkevand i henhold til
artikel 1 i Laki yleisistä vest- ja viemärilaitoksista
(982/77) af 23. december 1977.

ØSTRIG

Gas :

SVERIGE

Ordregivende myndigheder, der trans
porterer eller varetager forsyningen med
gas i henhold til Energiewirtschafisgesetz
1935, dRGBl. I S. 1451/1935 som ændret
ved dRGBl. IS. 467/1941.

Lokale myndigheder og kommunale selskaber, der
producerer, transporterer eller varetager forsy
ningen med drikkevand i henhold til lagen
(1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanlägg
ningar.
ØSTRIG

Lokale myndigheder (Gemeinden) og sammenslut
ninger af lokale myndigheder (Gemeindeverbände),
der producerer, transporterer eller varetager forsy
ningen med drikkevand i henhold til de ni Länders

b) I bilag II »PRODUKTION OG TRANSPORT
ELLER

FORSYNING

varme

med

tilladelse

i

henhold

til

den østrigske Gewerbeordnung (BGBl.
50/1974).«

d) I bilag IV »EFTERFORSKNING EFTER OG
UDVINDING AF OLIE ELLER GAS« tilføjes
følgende :
» SVERIGE

Enheder, der efterforsker eller udvinder olie eller

Wasserversorgungsgesetze.«

AF

Varme : Ordregivende myndigheder, som trans
porterer eller varetager forsyningen med

MED

ELEKTRI

gas på koncessionsbasis i henhold til minerallagen
(1991:45) eller som har tilladelse hertil i henhold
til lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

CITET« tilføjes følgende :

ØSTRIG

»FINLAND

Enheder ifølge Berggesetz 1975 (BGBl 259/75, som
senest ændret ved BGBl. 193/1993).«

Enheder, der producerer, transporterer eller vare
tager forsyningen med elektricitet på koncession i
henhold til artikel 27 i Sähkölaki (319/79) af
16 . marts 1979 .

e) I bilag V »EFTERFORSKNING EFTER OG
UDVINDING

AF

KUL

BRÆNDSEL« tilføjes følgende :

ELLER

FAST
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»FINLAND

SVERIGE

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller

Offentlige enheder, der udfører bytransport med
jernbane eller sporvogn i henhold til Lag
(1983:293) om huvudmannaskap for viss kollektiv
persontrafik og lagen (1990:1157) om jämvagssä

andre former for fast brændsel, og som virker på
grundlag af eneret i henhold til artikel 1 og 2 i
Laki oikendesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja
tuloatuottavia oikeuksia (687/78).
SVERIGE

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller

andre former for fast brændsel på koncessionsbasis
i henhold til minerallagen (1991:45) eller lagen
(1985:620) om vissa torvjyndigheter eller som har
fået meddelt tilladelse i henhold til lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln.
ØSTRIG

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller

andre former for fast brændsel ifølge Berggesetz
1975 (BGBl. 259/1975, som senest ændret ved
BGBl. 193/1993).*

f) I bilag IV »ORDREGIVERE INDEN FOR
JERNBANETRANSPORT« tilføjes følgende :

kerhet.

Offentlige eller private enheder, der udfører kørsel
med trolleybus eller bus i henhold til Lag
(1978:438) om huvudmannaskap for viss kollektiv
persontrafik og lagen (1988:263) om yrkestrafik.
ØSTRIG

Enheder, der udfører transport ifølge Eisenbahnge
setz 1957 (BGBl. 60/51\ senest ændret ved BGBL
899/1993) og Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl.
84/52, som ændret ved BGBl. 128/1993).*
h) I bilag VIII »ORDREGIVERE INDEN FOR
OMRÅDET LUFTHAVNSFACILITETER«

til

føjes følgende :
»FINLAND

»FINLAND

Lufthavne, som drives af »Ilmailulaitos/Luftfarts verket* i henhold til Ilmailulaki (595/64).

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna.

SVERIGE

SVERIGE

Lufthavne, der ejes og drives af det offentlige i
henhold til lagen (1957:297) om luftfart.

Offentlige enheder, der driver jernbanedrift i
henhold til Forordning (1988:1339) om statens
spåranläggningar og Lag (1990:1157) om järnvägs
säkerhet.

Regionale og lokale offentlige enheder, der driver
regionale eller lokale jernbaneforbindelser i
henhold til lagen (1978:438) om huvudmannaskap
for viss kollektiv persontrafik.
Private enheder, der driver jernbanedrift i henhold
til Forordning (1988:1339) om statens spåranläg
gningar; for så vidt sådan tilladelse svarer til arti
kel 2, stk. 3, i direktivet.
ØSTRIG

Enheder, der driver jernbanedrift ifølge Eisen
bahngesetz 1957 (BGBl. 60/57, som senest ændret
ved BGBl. 899/ 1993).«
g) I bilag VII »ORDREGIVERE, DER UDFØRER
BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPOR
VOGN, TROLLEYBUS ELLER BUS« tilføjes
følgende :
»FINLAND

Offentlige eller private enheder, der udfører
buskørsel i henhold til »Laki (343/91) luvanvarai
sesta henkilöliikenteestä tiellä* og Helsingin
kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk,
som udfører offentlig transport med metro og
sporvogn .

Privatejede og -drevne lufthavne, hvis drift er
tilladt efter nævnte lov, hvis tilladelsen svarer til
artikel 2, stk. 3, i direktivet.
ØSTRIG

Austro Control GmbH

Enheder som defineret i artikel 60-80 i Luftfahrtge
setz 1957 (BGBl 253/1957, som senest ændret ved
BGBl. 691/1992).«
i) I bilag IX »ORDREGIVERE INDEN FOR

OMRÅDET SØHAVNE ELLER HAVNE VED

INDRE VANDVEJE ELLER ANDRE TERMI

NALFACILITETER« tilføjes følgende :
»FINLAND

Havne, der drives i henhold til Laki kunnallisista

satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).
Saimaa-kanalen (Saimaan kanavan hoitokunta).
Enheder, der drives i henhold til havneloven av
8. juni 1984 nr. 51.
SVERIGE

Havne- og terminalfaciliteter ifølge lagen
(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning
av allmän farled och allmän hamn, Forordning
(1983:744) om trafiken på Göta kanal og Kungo
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— i Sverige, aktiebolags- handels- eller föreningsre
gistren

kanal.

— i Østrig, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitglie
derverzeichnisse der Landeskammern.«

ØSTRIG

Havne ved indre vandveje, der helt eller delvis ejes
af Lander og/eller kommuner.«

F. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG
PRODUKTANSVAR

j) I bilag X »ORDREGIVERE INDEN FOR
TELEKOMMUNIKATION« tilføjes følgende :
» FINLAND

Enheder, der drives i medfør af tilladelser, som
svarer til kriterierne i artikel 2, stk. 3, i direktivet

(artikel 4 i Teletoimintalaki (183/87) som ændret
ved 676/92).
SVERIGE

Private enheder, der drives i medfør af tilladelser,
som svarer til kriterierne i artikel 2, stk. 3, i direk
tivet.
ØSTRIG

I. PATENTER

392 R 1 768: Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 af 18.
juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttel
sescertifikat for lægemidler (EFT nr. L 182 af 2.7.1992,
s. 1 )

a) I artikel 3, litra b), tilføjes følgende :
»Ved anvendelsen af artikel 19, stk. 1 , anses en tilla

delse til markedsføring af produktet i henhold til
lovgivningen i Finland, Sverige eller Østrig som en
tilladelse i

henhold til direktiv 65/65/EØF eller

direktiv 81 /851/EØF, alt efter hvilket produkt der er
tale om.«

b) Artikel 19, stk. 1 , affattes således :

Osterreichische Post- und Telegraphenverwaltung
(PTV).«
i. 392 L 0013 : Rådets direktiv 92/ 13 /EØF af 25 .

februar 1992 om samordning af love og administrative
bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne
for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for
vand- og energiforsyning samt transport og telekom
munikation (EFT nr. L 76 af 23.3.1992, s. 14)

» 1 . For ethvert produkt, der ved tiltrædelsen er
beskyttet ved et gyldigt grundpatent, kan der, såfremt
den første tilladelse til markedsføring af produktet
som lægemiddel i Fællesskabet eller på Finlands,

Sveriges eller Østrigs områder er meddelt efter den
1 . januar 1985, udstedes et certifikat.

For certifikater, der udstedes i Danmark, Tyskland
og Finland ændres datoen 1 . januar 1985 til 1 . januar
1988 .

Følgende tilføjes i bilag »Nationale myndigheder, til
hvilke de i artikel 9 omhandlede anmodninger om
anvendelse af forligsproceduren kan fremsendes«:

For certifikater, der udstedes i Belgien, Italien og
Østrig, ændres datoen 1 . januar 1985 til 1 . januar
1982.«

»FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och indu
striministeriet
SVERIGE

Namnden for offentlig upphandling

c) I artikel 20 tilføjes følgende :

»For så vidt angår Finland, Sverige og Østrig
anvendes denne forordning ikke på certifikater, der er
udstedt i henhold til disse landes nationale lovgivning
før tiltrædelsen.«.

ØSTRIG

II. HALVLEDERPRODUKTER

Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegen
heiten«.

5. 392 L 0050: Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni
1992 om samordning af fremgangsmåderne ved
indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler (EFT nr.
L 209 af 24.7.1992, s. 1 ).

390 D 0510: Rådets første beslutning 90/51 O/EØF af
9. oktober 1990 om udvidelse af den retlige beskyttelse
af halvlederprodukters topografi til at omfatte personer
fra visse lande og territorier (EFT nr. L 285 af
17.10.1990, s. 29), som ændret ved :

— 393 D 0017: Rådets beslutning 93/ 17/EØF af 21 .
december 1992 (EFT nr. L 11 af 19.1.1993, s. 22)

Følgende tilføjes i artikel 30, stk. 3 :
I bilaget udgår henvisningerne til Finland, Sverige og
»— i Finland, Kaupparekisteri/Handelsregistret

Østrig.
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XII. ENERGI

1 . 358 X 1101P0534: Euratom-Rådet: Vedtægterne for
Euratoms Forsyningsagentur (EFT nr. 27 af

2. Pladserne fordeles på følgende måde mellem
medlemsstaternes statsborgere :

6.12.1958, s. 534/58 ), som ændret ved :

— 373 D 0045 : Rådets afgørelse 73/45/Euratom af
8. marts 1973 om ændring af vedtægterne for
Euratoms forsyningsagentur som følge af de nye
medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet (EFT
nr. L 83 af 30.3.1973, s. 20).
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

a) Artikel V, stk. 1 og 2, affattes således :
» 1 . Agenturets kapital udgør 4 416 000 europæ
iske regneenheder.

2.

Kapitalen fordeles efter følgende nøgle :

Belgien

4,38 %

Danmark

2,19 %

Tyskland

15,33 %

Grækenland

4,38 %

Spanien

9,49 %

Frankrig

15,33 %

Irland

0,73 %

Italien

15,33 %

Luxembourg

—

Nederlandene

4,38 %

Østrig

2,19 %

Portugal

4,38 %

Finland

2,19 %

Sverige

4,38 %

Det Forenede Kongerige 15,33 % ;«

b) Artikel X, stk. 1 og 2, affattes således :
» 1 . Der oprettes et rådgivende udvalg for agen
turet bestående af tooghalvtreds medlemmer.

Belgien

3 medlemmer

Danmark

2 medlemmer

Tyskland

6 medlemmer

Grækenland

3 medlemmer

Spanien

5 medlemmer

Frankrig

6 medlemmer

Irland

1 medlem

Italien

6 medlemmer

Luxembourg

—

Nederlandene

3 medlemmer

Østrig

2 medlemmer

Portugal

3 medlemmer

Finland

2 medlemmer

Sverige

3 medlemmer

Det Forenede Kongerige 6 medlemmer.«.
2. 372 D 0443 : Kommissionens beslutning 72/443/
EKSF af 22. december 1972 om pristilpasning ved salg
af kul på det fælles marked (EFT nr. L 297 af
30.12.1972, s. 45), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17),

— 386 S 2526: Kommissionens beslutning nr.
2526/84/EKSF af 31 . juli 1986 (EFT nr. L 222 af
8.8.1986, s. 8 ).

I artikel 3, stk. 1 , indsættes følgende efter litra k):
»1) Østrig,
m) Finland,
n) Sverige.«.
3. 377 D 0190: Kommissionens beslutning 77/ 190/EØF

af 26. januar 1977 om gennemførelse af direktiv
76/491 /EØF om en fællesskabsprocedure for infor
mation og konsultation vedrørende priser på råolie og
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mineralolieprodukter i Fællesskabet (EFT nr. L 61 af
5.3.1977, s. 34), som ændret ved :

Nr. L 1 / 177

381 D 0883 : Kommissionens beslutning 81 / 883/

EØF af 14. oktober 1981 (EFT nr. L 324 af
12.11.1981 , s. 19).

— 379 D 0607: Kommissionens beslutning 79/607/
EØF af 30. maj 1979 (EFT nr. L 170 af 9.7.1979,
s. 1 ),

— 380 D 0983 : Kommissionens beslutning 80/983/
EØF af 4. september 1980 (EFT nr. L 281 af

185 1: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23 ),

25.10.1980, s. 26),

a) I tabellen i TILLÆG A, BETEGNELSER FOR MINERALOLIEPRODUKTER, tilføjes
følgende :

Betegnelse anvendt i medlemsstaterne

Linjenr.
i tabel 4

Finland

Østrig

Sverige

I. Brændstof til vejtransport
1

Superbenzin, Superplus

Moottoribensiini 99

Motorbensin 98

Eurosuper 95

2

Eurosuper

3

Normalbenzin

4

Dieselkraftstoff

Moottoribensiini 95

Motorbensin 95

lyijytön

blyfri

Dieselöljy

Dieselolja

II. Braendselsstoffer til boligopvarmning
5

Gasöl für

Kevyt polttoöljy

Lått eldningsolja

Latt eldningsolja for
storfastighetsbruk

Heizzwecke

(Heizöl extra leicht)

6

(Heizöl extra leicht)

Kevyt polttoöljy
suurkiinteistökayttöön
lämmityspetroli

7

Heizöl mittel

Lämmityspetroli

Fotogen for
uppvärmning

III. Braendselsstoffer til industribrug
8

Heiz6l schwer HS 2

Raskas polttoöljy

Tung brännolja

9

Heizöl schwer HS 1

Raskas polttoöljy,
vähärikkinen

Tung brännolja
lågsvavlig
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b) i tabellen i TILLÆG B, BRÆNDSTOFSPECIFIKATIONER, tilføjes følgende :

Østrig

a) Super benzin

Finland

Sverige

Premium gasoline
Super plus

Vægtfylde (15 °C)

0,725-0,780

0,725-0,770

0,725-0,775

Oktantal RON
MON

min. 98,0
min. 87,0

min. 99,0
min 87,4

min. 98,0
min. 87,0

PCI (kcal/kg)
Blyindhold (g/l)

—
max. 0,013

10 400
max. 0,15

10 400 C)
max. 0,15

Vægtfylde (15 °C)

max. 0,780

0,725-0,770

0,725-0,780

Oktantal RON
MON

min. 95,0
min. 85,0

min. 95,0
min. 85,0

min. 95,0
min. 85,0

PCI (kcal/kg)
Blyindhold (g/l)

—
max. 0,013

10 400
max. 0,003

10 400 (x)
max. 0,013

b) Euro-Super 95

c) Almindelig blyfri benzin
Vægtfylde ( 15 °C)

0,725-0,780

Oktantal RON
MON

min. 91,0
min. 82,5

PCI (kcal/kg)
Blyindhold (g/l)

—
max. 0,013

d) Autodiesel

Vægtfylde (15 °C)

0,820-0,860

0,800-0,860

0,800-0,860

Oktantal

min. 49

min. 45

min. 45

PCI (kcal/kg)
Svovlindhold (%)

—
max. 0,15

10 250
max. 0,20

10 300 C)
max. 0,20

f1) Ikke specificeret i svenske standarder. De anførte tal er normalværdier for markedsførte produkter.
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c) i tabellen i TILLÆG C, BRÆNDSELSSTOFSPECIFIKATIONER, tilføjes følgende :

Østrig

Finland

Sverige

a) Brændselsstoffer til
boligopvarmning

Gasolietype
Vægtfylde ( 15 °C)
PCI (kcal/kg)

max. 0,845
—

0,820-0,860
10 250

0,820-0,860 O
10 200 (')

Svovlindhold (%)

max. 0,10

< 0,2

max. 0,2

Flydepunkt (°C)

—8

< — 15

max. — 6

Let fuelolietype
Vægtfylde (15 °C)
PCI (kcal/kg)

0,900-0,935
—

0,840-0,890
10 140

0,880-0,920 (')
10 000 (»)

Svovlindhold (%)

0,20

< 0,2

max. 0,8

Flydepunkt (°C)

— 15

< — 2

max. 5

0,775-0,840
10 300

max. 0,830
10 350 (l)

Middelsvær brændselsolie

Vægtfylde (15 °C)
PCI (kcal/kg)
Svovlindhold (%)
Flydepunkt (°C)

0,900-0,980
—
0,60
0

Petroleumstype
Vægtfylde (15 °C)
PCI (kcal/kg)

—
—

b) Brændselsstoffer til industribrug
Høit svovlindhold

Vægtfylde (15 °C)
PCI (kcal/kg)
Svovlindhold (%)

0,970-1,030
—
max. 2,00

< 1,040
9 460
< 2,7

0,970-1,030
—
max. 1,00

0,910-0,990
9 670
< 1,0

(')
—

Lavt svovlindhold

Vægtfylde (15 °C)
PCI (kcal/kg)
Svovlindhold (%)

0,920-0,960 0)
9 900 f)
max. 0,8 (04)

(') Ikke specificeret i svenske standarder. De anførte tal er normalværdier for makedsførte produkter.
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4. 390 L 0377: Rådets direktiv 90/377/EØF af 29. juni 1990 om en fællesskabsprocedure med
hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i
industrien (EFT nr. L 185 af 17.7.1990, s. 16), som ændret ved :

393 L 0087: Kommissionens direktiv 93/87/EØF af 22. oktober 1993 (EFT nr. L 277 af
10.11.1993, s. 32).

a) I BILAG I, punkt 11, indsættes følgende :
»— Østrig :

Wien«

»— Finland :

Landet som helhed«

»— Sverige :

Landet som helhed«;

b) i BILAG II, punkt I.2., indsættes følgende :
»— Østrig:

Oberosterreich, Tyrol, Wien,«

»— Finland :

Landet som helhed,«

»— Sverige :

Landet som helhed,«.

5 . 390 L 0547: Rådets direktiv 90/547/EØF af 29. oktober 1990 om transit af elektricitet

gennem de overordnede net (EFT nr. L 313 af 13.11.1990, s. 30).
[ 2?ZLAG£7" indsættes følgende :
Østrig

Osterreichische Elektrizitätswirtschaft AG

Vorarlberger Kraftwerke AG
Vorarlberger Illwerke AG
Imatran Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy
Teollisuuden Voimansiirto Oy

Højspændingsnet
Højspændingsnet
Højspændingsnet
Højspændingsnet«
Højspændingsnet
Højspændingsnet«

Affärsverket svenska kraftnät

Højspændingsnet« .

Tiroler Wasserkraftwerke AG

» Finland

»Sverige

S. 391 L 0296: Rådets direktiv 91 /296/EØF af 31 . maj 1991 om transit af naturgas gennem de
overordnede net (EFT nr. L 147 af 12.6.1991 , s. 37).

[ BILAGET indsættes følgende :
»Østrig

ÖMV Aktiengesellschaft

» Finland

Meste Oy

» Sverige

Vattenfall Naturgas AB
Sydgas AB

Højtryksgasnet«
Højtryksgasnet«
Højtryksgasnet
Højtryksgasnet« .

7. 392 D 0167: Kommissionens afgørelse af 4. marts 1992 om oprettelse af et ekspertudvalg for
transit af elektricitet gennem de overordnede net (92/167/EØF)(EFT nr. L 74 af 20.3.1992,
s. 43).
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Artikel 4 affattes således :
»Artikel 4

Sammensætning

1.

Udvalget har 20 medlemmer:

— Femten repræsentanter for højspændingsnet i Fællesskabet (en repræsentant fra hver
medlemsstat)

— tre uafhængige eksperter, hvis faglige erfaring og kompetence på området transit af elek
tricitet i Fællesskabet er almindelig anerkendt
— en repræsentant fra Eurelectric
— en repræsentant fra Kommissionen.

2. Udvalgets medlemmer udpeges af Kommissionen. De seksten repræsentanter for
højspændingsnettene og repræsentanten fra Eurelectric udpeges efter høring af de berørte
kredse, fra en liste, som indeholder mindst to forslag for hver post.«;

XIII. TOLD OG BESKATNING

A. TOLD

— Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af
Ceuta og Melilla

I teiqsjjsk TILPASNING AF TOLDKODEKSEN OG
DENS GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

— Den Franske Republiks område, med undtagelse
af de oversøiske territorier og de territoriale
samfund

a) Toldkodeksen

392 R 2913: Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12.
oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT
nr. L 302 af 19.10.1992, s. 1 )
a) Artikel 3, stk. 1 , affattes således :
»Fællesskabets toldområde omfatter :

— Kongeriget Belgiens område

— Kongeriget Danmarks område, med undtagelse af
Færøerne og Grønland
— Forbundsrepublikken
undtagelse af øen
området (traktat af
Forbundsrepublikken

Tysklands område, med
Helgoland og BOsingen
23. november 1964 mellem
Tyskland og Schweiz)

— Den Hellenske Republiks område
— Irlands område

— Den Italienske Republiks område, med undtagelse
af kommunerne Livigno og Campione d'Italia
samt den til det italienske område hørende del af

Luganosøen mellem bredden og den politiske
grænse for den mellem Ponte Tresa og Porto
Ceresio beliggende zone
— Storhertugdømmet Luxembourgs område

— Kongeriget Nederlandenes område i Europa
— Republikken Østrigs område
— Den Portugisiske Republiks område

— Republikken Finlands område, herunder Ålands
øerne, forudsat at der afgives en erklæring i
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 227,

— Den Hellenske Republiks område

stk. 5 .
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5) I artikel 62, stk. 3, tilføjes følgende efter »emitido a
posteriori« :

— Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nord
irlands område samt Kanaløerne og øen Man.«

»— annettu jålkikåteen/utfårdat i efterhånd,

b) Artikel 3, stk. 2, litra a), ophæves.

b) Gennemførelsesbestemmelser

393 R 2454: Kommissionens forordning (EØF) nr.
2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om
indførelse af en EF-toldkodeks (EFT nr. L 253 af
11.10.1993, s. 1 ), som ændret ved

— 393 R 3665: Kommissionens forordning (EF) nr.
3665/93 af 21 . december 1993 (EFT nr. L 335 af
31.12.1993, s. 1 )

1 ) Artikel 26, stk. 1 , tredje afsnit, affattes således :

»De kaldes ægthedscertifikater for druer, whisky og
tobak, certifikater for oprindelsesbetegnelse for vine
og kvalitetscertifikater for chilesalpeter.«
2) Tabellen nedenfor artikel 26

a) Under løbenummer 2 udgår følgende :
»Østrig« i kolonne 4

»Agrarmarkt Austria AMA« i kolonne 6

utfårdat i efterhånd.«

6) I artikel 75, stk. 1 , litra c), udgår føleende :
»Østrigs, Finlands, Norges, Sveriges eller«

7) Artikel 80 affattes således :

»Artikel RO

Varer med oprindelsesstatus i henhold til denne
afdeling kan indføres i Fællesskabet med de toldpræ
ferencer, der er omhandlet i artikel 66, såfremt der

forelægges et oprindelsescertifikat formular A, der
er udstedet af toldmyndighederne i Norge eller
Schweiz på grundlag af et oprindelsescertifikat
formular A, der er udstedt af de kompetente
myndigheder i det præferenceberettigede udførsels
land, forudsat at betingelserne i artikel 75 er opfyldt,
og forudsat at Norge eller Schweiz ved sine told
myndigheders mellemkomst bistår Fællesskabet ved
kontrollen med ægtheden og rigtigheden af de
udstedte oprindelsescertifikater formular A. I denne
forbindelse finder den i artikel 95 anførte kontrol

procedure tilsvarende anvendelse. Den i artikel 95,
stk. 3, første afsnit, anførte frist forlænges til otte
måneder.«

J) Artikel 96 affattes således :

»Wien« i kolonne 7.
»Artikel 96

b) Løbenummer 5 udgår.

J) Artikel 27, stk. 2, andet led, affattes således :

»— hvidt med gul kant og veje mindst 40 g/m2, når
det skal benyttes for de varer, der er anført

Bestemmelserne i artikel 75, stk. 1 , litra c), og
artikel 80 finder kun anvendelse, for så vidt Norge
siler

Schweiz

anvender

tilsvarende

bestemmelser

inden for rammerne af de toldpræferencer, som af
dette land indrømmes visse varer med oprindelse i
udviklingslande.«

under løbenummer 4 i den artikel 26 omhand
lede tabel«

)) I artikel 107, stk. 3, tilføjes føleende :

I) Artikel 29, stk. 1 , tredje led, affattes således :

»— annettu jålkikåteen/utfårdat i efterhånd,

»— seks måneder for de varer, der er anført under
løbenummer 7 i den nævnte tabel«

— utfårdat i efterhånd.«
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— SÄRSKILT ÄNDAMAL : VARORNA SKALL
STÄLLAS TILL MOTTAGARENS F6RFO
GANDE (ARTIKEL 298/FORORDNING
(EEG) Nr 2454/93).«

10) I artikel 108, stk. 2, tilføjes følgende :

»— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

15) Følgende tilføjes i artikel 299, stk. 3 :
— DUPLIKAT.«

»— TIETTY

KAYTTOTARKOITUS/SÄRSKILT

ÄNDAMÅL

11 ) Artikel 163, stk. 2, affattes således :
— SÄRSKILT ÄNDAMAL.«

»For varer, der efter indførsel i Fællesskabets

toldområde transporteres til bestemmelsesstedet i en
anden del af dette område gennem Bulgariens,
Rumæniens, Schweiz', Ungarns, Hvideruslands,
Ruslands, Tjekkiets, Slovakiets, det tidligere Jugo
slaviens (dvs. Jugoslavien pr. 1 . januar 1991 ), Polens,
Estlands, Letlands eller Litauens territorium, lægges
det første indførselssted i Fællesskabets toldområde

til grund ved fastsættelsen af toldværdien, forudsat
at varerne transporteres direkte til bestemmelses
stedet gennem disse landes territorier ad en
sædvanlig transportvej gennem disse.«

16) Følgende tilføjes i artikel 303, stk. 1 :
»— TIETTY

KÄYTTÖTARKOITUS :

VIETÄ

VIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA
(ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA :
El SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUS
MAKSUA

EIKÄ

MAATALOUSTUKEA/

SÄRSKILT ÄNDAMÅL : VAROR AVSEDDA

FOR EXPORT (ARTIKEL 303/FORORD
NING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA
UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKS
BIDRAG UTESLUTNA)

12) Artikel 163, stk. 4, affattes således :

— SÄRSKILT ÄNDAMAL : VAROR AVSEDDA

»Stk. 2 og 3 gælder også, når varerne udelukkende
af transportmæssige grunde er blevet losset, omladet
eller midlertidigt immobiliseret på Bulgariens,
Rumæniens, Schweiz', Ungarns, Hvideruslands,
Ruslands, Tjekkiets, Slovakiets, det tidligere Jugo
slaviens (dvs. Jugoslavien pr. 1 . januar 1991 ), Polens,
Estlands, Letlands eller Litauens territorium.«

FOR EXPORT (ARTIKEL 303/FORORD
NING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA
UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKS
BIDRAG UTESLUTNA).«

17) Følgende tilføjes i artikel 318 :
»— annettu jalkikateen/utfärdat i efterhånd,
utfärdat i efterhånd.«

13) Følgende tilføjes i artikel 280, stk. 3 :

18 ) Følgende tilføjes i artikel 335, stk. 2, tredje afsnit:
»— Yksinkertaistettu vienti/Förenklad export

»— ote/utdrag,

— Förenklad export.«

utdrag.«

19) I artikel 361, stk. 2, indsættes følgende efter
»— toepassing van artikel 361 , punt 2, van Verorde

14) Følgende tilføjes i artikel 298, stk. 2, box 104 :

ning (EEG) nr. 2454/93,«:
»— TIETTY KAYTTOTARKOITUS : SIIRRON

SAAJAN

KÄYTTÖÖN

ASETETTAVIA

TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93,

298

ARTIKLA)/SÄRSKILT

VARORNA

SKALL

MOTTAGARENS

ÄNDAMÅL:

STÄLLAS

TILL

FORFOGANDE

(ARTI

KEL 298/FORORDNING (EEG) Nr 2454/93 )

»— asetuksen (ETY) n:o 2454/93, 361 artiklan 2
kohtaa sovellettu/tillampning av artikel 361.2 i
forordning (EEG) nr 2454/93,

— tillampning av artikel 361.2 andra stycket i
forordning (EEG) nr 2454/93,«.
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20) I artikel 371 indsættes følgende efter »BEPERKTE
GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL

1

1 . 05

26) Følgende tilføjes i artikel 464 efter »Verlaten van de
Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,« :

371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,«:

— VOIMASSA RAJOITETUSTI : ASETUKSEN
(ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVEL
LETTU/BEGRÅNSAD
GILTIGHET
-

TILLÄMPNING

AV

ARTIKEL

371 ,

FORORDNING (EEG) Nr. 2454/93
— BEGRÅNSAD GILTIGHET — TILLÄMP
NING AV ARTIKEL 371 FORORDNING
(EEG) Nr 2454/93,«.

»— Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från
Gemenskapen underkastad avgifter,
— Export

från

Gemenskapen

underkastad

avgifter.«

27) Følgende tilføjes i artikel 481 , stk. 3 :

»— tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/varor
21 ) Følgende tilføjes i artikel 392, stk. 2 :

ej under transitering,
— varor ej under transitering.«

»— yksinkertaistettu menettely/förenklat förfaran
de,

28) Følgende tilføjes i artikel 485, stk. 4 :
— förenklat förfarande.«.

»— Ote valvontakappaleesta :
22) Følgende tilføjes i artikel 393, stk. 2 :

(numero,

päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur
kontrollexeraplar :
(nummer och datum samt
utfärdande kontor och land)

»— vapautettu allekirjoituksesta/befriad från under
skrift

— Utdrag ur kontrollexemplar:
— befriad från underskrift.«.

23) Følgende tilføjes i artikel 402, stk. 1 :

»— yksinkertaistettu menettely/förenklat förfaran
de,

(nummer och

datum samt utfärdande kontor och land).«

29) Følgende tilføjes i artikel 485, stk. 5 :

»— ... annettuja otteita ... (lukumäärä) — kopiot
oheisina/... (antal) utfärdade utdrag — kopior
bifogas,

— förenklat förfarande.«.

— ... (antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas,«

24) Følgende tilføjes i artikel 404, stk. 2 :
30) Følgende tilføjes i artikel 486, stk. 2 :

o— vapautettu allekirjoituksesta/befriad från under
skrift

»— Annettu jalkikateen/Utfårdat i efterhånd,
— befriad från underskrift.«.
— I Utfärdat i efterhånd.«.

25) Følgende tilføjes i artikel 464, efter »Verlaten van de
Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,«:

»— Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från
Gemenskapen underkastad restriktioner,

31 ) Følgende tilføjes i artikel 492, stk. 1 :

»— Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfaran
de,

— Export från Gemenskapen underkastad restrik
tioner.«

— Förenklat förfarande.«.
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32) Følgende tilføjes i artikel 494, stk. 2 :
»— Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från under
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40) Følgende tilføjes i artikel 818 stk. 4 :
»— TK-tavaroita/VH-varor,

skrift,
— VH-varor.«.

— Befriad från underskrift.«.

33) Følgende tilføjes i artikel 522, stk. 4 :
»— TK-tavaroita/NB-varor,

41 ) Følgende tilføjes i artikel 849, stk. 2 :
»— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita
määriä/Inga bidrag eller andra belopp har
beviljats vid exporten,

— NB-varor.«.

— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid

34) Følgende tilføjes i artikel 601 , stk. 3 :
»— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
— DUPLIKAT.«.

exporten,«.

42) Følgende tilføjes i artikel 849, stk. 3 :
»— Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät
maksettu takaisin
(määrä) osalta/De vid

exporten beviljade bidragen eller andra belopp

35) Følgende tilføjes i artikel 610, stk. 1 :
»— SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor,

har betalats tillbaka for ... (kvantitet);

— De vid exporten beviljade bidragen eller andra
belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet).«.

— AF/S-varor.«.

43) Følgende tilføjes i artikel 849, stk. 3 efter »eller«

36) Følgende tilføjes i artikel 610, stk. 2 :
»— Oikeus

»— Kauppapolitiikka/Handelspolitik,
— Handelspolitik.«.

37) Følgende tilføjes i artikel 644, stk. 1 :

vientitukeen

tai

muihin

vietäessä

maksettuihin määriin peruutettu .... (määrä)
osalta/ Rätt till utbetalning av bidrag och andra
belopp vid exporten har annullerats f6r ...
(kvantitet);

— Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp
vid exporten har annullerats for ... (kvantitet).«.

»— SJ/T-tavaroita/AF/R-varor,

44) Følgende tilføjes i artikel 855 :
— AF/R-varor.«.

»— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

38) Følgende tilføjes i artikel 711 :
— DUPLIKAT,«
»— VM-tavaroita/TI varor,

45) Følgende tilføjes i artikel 882, stk. 1 :
— TI varor.«.

»— Yhteisön tulliskoodeksin 185 artiklan 2 kohdan

39) Følgende tilføjes i artikel 778, stk. 3 :

b alakohdan mukaista palautustavaraa/Retur 
varor enligt artikel 185 2 b) i gemenskapens
tullkod

»— KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
— DUPLIKAT.«.

— Returvaror enligt artikel 185 2 b) i gemenska
pens tullkod.«
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46) Bilag 1 ændres således :
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c) Note III, litra b), nr. 3), på bagsiden af formular
A (på engelsk) affattes således :

I rubrik 13 i eksemplar 4 og 5 i formularen til
meddelelse af bindende tariferingsoplysninger
indsættes følgende :
»FI«, »SE«

»Japan, Switzerland and the European Commu
nity enter the letter »W« in box 8 followed by the
Customs Cooperation Council Nomenclature
(harmonized system) heading of the exported
product (example : »W«96.18)«;

47) Bilag 6 ændres således :
Formularen

»ÆGTHEDSCERTTFIKAT

FOR

FINSK VODKA« erstattes med følgende :
»Ophævet«

d) Note III, litra b), nr. 3), på bagsiden af formular
A (på fransk) affattes således :
»Japon, Suisse et Communauté européenne : il y a
lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre »W« suivie

48) Bilag 6 A ændres således :
Formularen

»ÆGTHEDSCERTIFIKAT

FOR

SVENSK VODKA« erstattes med følgende :

de la position tarifaire occupée par le produit
exporté dans la Nomenclature du Conseil de
coopération douanière (système harmonisé)
(exemple : »W«96.18)«.

»Ophævet«
50) Bilag 18 ændres således :
49) Bilag 17 ændres således :

a) De fire kolonner begyndende med »Australia*«
indtil »United Kingdom« i note I, første afsnit,
på bagsiden af formular A (på engelsk) erstattes
med følgende :
»Australia*
Canada
Japan

European Community :
Austria
Italy
Belgium
Luxembourg

New Zealand

Denmark

Netherlands

Switzerland
United States

France
Germany

Portugal
Spain

of America

Greece

Sweden

Finland

United

Ireland

Kingdom«.

a) Note I, første afsnit, i del 2 af formular APR (på
engelsk) affattes således :
»Switzerland

European Community:
Austria
Italy
Belgium
Luxembourg
Denmark

Netherlands

France
Germany

Portugal
Spain

Greece

Sweden

Ireland

United

Kingdom«.

b) Note I, første afsnit, i del 2 af formular APR (på
fransk) affattes således :

b) De fire kolonner begyndende med »Australie*«
indtil »Royaume-Uni« i note I, første afsnit, på
bagsiden af formular A (på fransk) erstattes med
følgende :
»Australie*

Communauté européenne :

Canada

Autriche

Irlande

» Suisse

Communauté européenne :
Autriche

Irlande

Allemagne
Belgique

Italie

Finlande

Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

France

Suède«.

États-Unis

Allemagne

Italie

Danemark

d Amérique

Belgique

Luxembourg

Espagne

Japon
Danemark
Nouvelle-Zélande Espagne
Suisse
Finlande
France
Grèce

Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

Grèce

Suède«.

51 . I bilag 25 tilføjes følgende :
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»LISTE IX (Sverige)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande

1

2

Göteborg

Malmö

Norrköping

Stockholm

3

4

5

6

I. EUROPA

Albanien

alle

77

88

88

85

Armenien

alle

90

95

94

94

Hviderusland

alle

72

86

33

80

Bosnien-Herzegovina
Bulgarien

alle
alle

48
80

60
92

87
89

80
86

Kroatien

alle

43

53

81

77

Cypern

se Asien

Estland

alle

48

48

73

92

Færøerne

alle

32

28

28

27

Den Tjekkiske

Brno

24

32

71

21

Republik

Ostrava

69

86

85

78

Prag

12

17

11

97

0

0

0

0

Den Slovakiske

Bratislava

Republik

Kosice, Presov

69

86

85

78

Georgien

alle

98

95

92

93

Gibraltar

alle

0

0

0

0

Ungarn

alle

72

69

86

77

Island

alle

60

54

67

65

Letland

alle

63

83

71

75

Litauen

alle

45

67

67

92

Tidligere Jugoslaviske
Republik)

alle

80

92

91

88

Malta

alle

4

4

4

4

Moldova

alle

82

90

87

89

Montenegro

alle

55

44

85

85

Norge

Ålesund

11

9

13

14

Bodø, Trondheim
Alta, Kirkenes
Bergen

93

59

56

54

Kristiansand
Oslo

67
36

38
18

42
20

34
15

Stavanger
Bydgoszcz,

79

51

52

41

Gdansk, Rzeszó,
Wroclaw,

44

64

64

50

Krakòw

66

83

79

73

Makedonien (Den

Polen

Szczecin (Stettin)
Rumænien

Rusland

0

0

0

0

Warszawa

58

74

70

67

Bukarest

81
78

91

86

85

alle andre lufthavne

97

84

39

Gorky, Kuiybshev, Perm,
Rostov, Volgograd
St Petersburg

87
73
85

94
59
85

90
92
85

98
95
97

84
86

85
87

88
92

90
95

Moskva, Orel
Voronezh,
Irkoutsk, Kirensk,

Krasnoyarsk, Novossibirsk
Khabarovsk, Vladivostok
Omsk, Sverdlovsk

7
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LISTE IX (Sverige) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande
1

2

Gøteborg

Malmø

Norrköping

Stockholm

3

4

5

6

L EUROPA

(fortsat)
Serbien

alle

78

92

83

83

Slovenien
Schweiz

alle
Basel

43
0

52
0

81
0

71
0

Bern

5

6

5

4

Genéve

8

8

6

6

Zütrich

6

4

3

2

alle
Adana, Afyon, Antalya, Erläzig,
Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu,
Konya, Malatya, Samsun, Trébizonde
(Trabson)
Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van

9

10

90

89

32
89

34
86

93
91

93
94

Bursa, Kütahya, Zonguldak

85

94

90

93

Kiev

77

89

82

87

Lvov, Odessa, Simferopol

85

91

88

88

Algier

11

12

5

10

Annaba, Constantine

10

11

10

9

El Golea

34

34

32

31

Angola

alle

65

68

65

64

Benin

alle

58

61

56

56

Botswana

alle

58

61

56

56

Burkina Faso

alle

56

59

54

53

Burundi

alle

56

58

59

55

Cameroon

alle

58

61

57

56

alle

26

27

25

36

Republik

alle

50

53

49

48

Tchad

alle

56

59

54

53

Comorerne

alle

65

67

64

64

Congo

alle

63

66

62

61

C6te d'Ivoire

alle

58

61

56

56

Djibouti
Egypten
Ækvatorialguinea
Ethiopien

alle
alle
alle
alle

22
22
57
48

23
23
60
51

22
22
57
48

22
22
53
48

Gabon

alle

58

61

57

56

Gambia

alle

26

27

25

36

Ghana

alle

58

61

56

56

Guinea

alle

51

53

49

48

Guinea-Bissau

alle

51

53

49

48

Tyrkiet (i Europa)
Tyrkiet (i Asien)

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma,
Ukraine

II. AFRIKA

Algeriet

Republikken Kap
Verde

Den Centralafrikanske

7
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LISTE IX (Sverige) (fortsat)
- Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande
1

2

Gøteborg

Malmd

NorrkOping

Stockholm

3

4

5

6

II. AFRIKA

Cfortsat)
Kenya

alle

57

60

57

53

Lesotho

alle

58

61

56

56

Liberia

alle

51

53

49

48

Libyen

Benghazi, Tripoli

14

18

16

16

Sebha

32

28

29

27

Madagaskar

alle

65

67

64

64

Malawi

alle

57

60

57

53

Mali

alle

56

59

54

53

Mauretanien

alle

26

27

25

23

Mauritius

alle

65

67

64

64

Marokko

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

andre lufthavne

10

10

9

9

Mozambique

alle

65

67

64

64

Namibia

alle

58

61

56

56

Niger

alle

56

59

54

53

Nigeria

alle

58

61

56

56

Rwanda

alle

56

58

59

55

Sao Tome og Principe

alle

51

53

49

48

Senegal

alle

26

27

25

36

Seychellerne

alle

65

67

64

64

Sierra Leone

alle

51

53

49

48

Somalia

alle

57

60

57

53

Den Sydafrikanske
Republik

alle

70

75

72

71

St. Helena

alle

51

53

49

48

Sudan

alle

42

45

42

42

Swaziland

alle

58

61

56

56

Tanzania

alle

57

60

57

53

Togo

alle

58

61

56

56

Djerba

11

12

10

10

Tunesien

Tunis

Uganda

alle

56

58

59

55

Zaire

alle

63

66

62

61

Zambia

alle

65

67

64

64

Zimbabwe

alle

65

67

64

64

7
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LISTE IX (Sverige) (fortsat)
Tredjelande

Afgangslufthavn

\

a

Ankomstlufthavn

Gøteborg

Malmö

Norrköping

Stockholm

3

4

5

6

Edmonton, Vancouver, Winnipeg
Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec,

84

83

81

80

Toronto

74

74

71

69

Grønland

alle

78

75

73

71

Amerikas Forenede
Stater

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore,
Boston, Buffalo, Charleston, Chicago,

74

74

70

68

59
86

62
81

60
84

59
83

1

2

III. AMERIKA

1 . Nordamerika

Canada

Cincinnati, Columbus, Detroit,

Indianapolis, Jacksonville, Kansas City,
New Orleans, Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New York, Philadelphia,
Pittsburgh, St Louis, Washington
Albuquerque, Austin, Billings, Dallas,
Denver, Houston, Las Vegas, Los
Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland,
Salt Lake City, San Francisco, Seattle
Anchorage, Fairbanks, Juneau
Honolulu

87

87

85

85

Miami

78

78

74

74

Porto Rico

76

75

72

72

Bahamas

alle

53

54

51

50

Belize

alle

61

61

59

58

Bermuda

alle

53

54

51

50

Costa Rica

alle

61

61

59

58

Cuba

alle

61

61

59

58

Curação

alle

58

59

56

56

Republik

alle

53

54

51

50

El Salvador

alle

61

61

59

68

Guatemala

alle

61

61

59

58

Haiti

alle

53

54

51

51

Honduras

alle

61

61

59

58

Jamaica

alle

61

61

59

58

Mexico

alle

68

66

68

65

Nicaragua

alle

61

61

59

58

Panama

alle

61

61

59

58

Jomfruøerne

se Vestindien

Vestindien

alle

58

59

56

56

2. Mellemamerika

Den Dominikanske

\
7
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LISTE IX (Sverige) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande

1

2

Goteborg

Malmd

NorrkQping

Stockholm

3

4

5

6

III. AMERIKA

(fortsat)

3. Sydamerika
Argentina

alle

64

66

63

62

Aruba

alle

58

59

56

56

Bolivia

alle

64

66

63

62

Brasilien

alle

58

59

56

56

Chile

alle

64

66

63

62

Colombia

alle

58

59

56

56

Ecuador

alle

58

59

56

56

Guyana

alle

58

59

56

56

Paraguay

alle

64

66

63

62

Peru

alle

68

59

56

58

Surinam

alle

58

59

56

58

Trinidad og
Tobago

alle

58

59

56

56

Uruguay

alle

64

66

63

62

Venezuela

alle

58

59

56

56

Afghanistan

alle

94

97

96

97

Aserbajdsjan

alle

98

95

92

93

Bahrain

alle

53

56

94

94

Bangladesh

alle

94

97

96

97

Bhutan

se Nepal

Brunei

se Malaysia

Burma

alle

94

97

96

97

Kina

alle

94

98

98

99

Cypern

alle

33

36

34

34

Hongkong

alle

96

99

97

98

Indonesien

alle

96

99

97

98

Indien

alle

94

97

96

97

Iran

alle

90

95

94

94

Irak

alle

79

95

93

94

Israel

alle

36

39

37

36

Japan

alle

96

98

98

99

IV. ASIEN

7
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LISTE IX (Sverige) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande
1

2

Gøteborg

MalmO

Norrkflping

Stockholm

3

4

5

6

V. ASIEN

(fortsat)
Jordan

alle

53

56

94

94

Kampuchea

alle

94

97

96

97

Kasakhstan

alle

92

96

94

96

Nordkorea

alle

94

98

98

99

Sydkorea

alle

96

99

97

98

Kuwait

alle

53

56

94

94

Kirgistan

alle

92

96

94

96

Laos

alle

94

97

96

97

Libanon

alle

36

39

37

36

Macao

alle

96

99

97

98

Malaysia

alle

96

99

97

98

Maldiverne

alle

95

98

96

97

Mongoliet

alle

95

97

97

99

Muscat og Oman

alle

53

56

94

95

Nepal

alle

94

97

96

97

Oman

se Muscat og Oman

Usbekistan

alle

92

96

94

96

Pakistan

alle

94

97

96

97

Filippinerne

alle

96

99

97

98

Qatar

alle

53

56

94

95

Saudi Arabien

alle

53

56

94

94

Singapore

alle

96

99

97

98

Sri Lanka

alle

95

98

96

97

Syrien

alle

35

38

36

36

Tadsjikistan

alle

92

96

94

96

Taiwan

alle

96

99

97

98

Thailand

alle

94

97

96

97

Tyrkiet

se Europa

Turkmenistan

alle

92

96

94

96

De Forenede Arabiske
Emirater

alle

53

56

94

95

Vietnam

alle

94

97

96

97

alle

53

56

94

94

alle

85

87

86

87

Yemen, Den Arabiske

Republik

V. AUSTRALIEN og
OCEANIEN

7

1 . 1 . 95

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 1/ 193

LISTE X (Østrig)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande
1

2

Innsbruck

Klagenfurt

Salzburg

Wien

3

4

5

6

7

I. EUROPA

Albanien

alle

71

95

78

87

Armenien

alle

85

95

89

97

Hviderusland

alle

50

76

81

93

Bosnien-Herzegovina
Bulgarien

alle
alle

60
72

92
96

66
76

80
86

Kroatien

alle

42

60

33

38

Cypern

se Asien

Estland

alle

70

85

75

95

Færøerne

alle

17

17

21

16

Den Tjekkiske

Brno

15

22

20

39

Republik

Ostrava

41

50

53

87

Prag

56

44

49

32

0

0

0

0

Den Slovakiske

Bratislava

Republik

Kosice, Presov

56

44

49

32

Georgien

alle

84

93

88

97

Gibraltar

alle

0

0

0

0

Ungarn

alle

32

55

33

72

Island

alle

41

38

40

39

Letland

alle

83

79

92

94

Litauen

alle

68

74

76

93

Tidligere Jugoslaviske
Republik)

alle

72

91

78

88

Malta

alle

8

8

9

7

Moldova

alle

69

82

77

96

Montenegro

alle

69

95

75

90

Norge

Ålesund
6

6

6

6

Bergen

29

26

29

27

Kristiansand

11

9

10

9

Oslo

17

16

17

17

Stavanger
Bydgoszoz, Krakòw
Gdansk, Rzeszó,
Wroclaw,
Szczecin (Stettin)

25
38
46

22
47
54

25
47
86

20
80
69

0

0

0

0

Warszawa

73

*61

82

82

Bukarest

69

86

75

92

alle andre lufthavne

62

78

69

89

Gorky, Kuiybshev, Perm,
Rostov, Volgograd
St Petersburg

81

81

84

97

82

83

88

96

Moskva, Orel
Irkoutsk, Kirensk,

80

86

86

96

Krasnoyarsk, Novossibirsk

94

97

96

99

Khabarovsk, Vladivostok
Omsk, Sverdlovsk

91

95

94

99

Makedonien (Den

Bodø, Trondheim
Alta, Kirkenes

Polen

Rumænien

Rusland
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LISTE X (Østrig) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande

1

2

Innsbruck

Klagenfurt

Salzburg

Wien

3

4

5

6

7

L EUROPA

{fortsat)
Serbien

alle

52

75

60

87

Slovenien

alle

34

35

36

34

Schweiz

Basel

0

0

0

0

Bern

38

32

40

24

Genéve

Tyrkiet (i Europa)
Tyrkiet (i Asien)

0

0

0

0

Zürich

38

18

24

14

alle
Adana, Afyon, Antalya, Erläzig,
Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu,
Konya, Malatya, Samsun, Trébizonde
(Trabson)
Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van

13

15

14

16

40
85

44
94

42
89

46
97

Bursa, Kütahya, Zonguldak

30

34

31

35

Kiev

70

81

77

97

Lvov, Odessa, Simferopol

72

84

78

94

Algier

20

19

19

17

Annaba, Constantine

20

19

18

16

El Golea

53

52

50

46

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma,
Ukraine

II. AFRIKA

Algeriet

Angola

alle

80

79

81

78

Benin

alle

75

76

74

72

Botswana

alle

84

85

83

83

Burkina Faso

alle

74

72

74

70

Burundi

alle

68

70

68

69

Cameroon

alle

74

73

72

72

alle

33

32

32

30

Republikken Kap
Verde

I

Den Centralafrikanske

Republik

alle

67

69

66

66

Tchad

alle

74

72

74

70

Comorerne

alle

77

77

78

77

Congo

alle

78

78

79

77

Cöte d'Ivoire

alle

75

76

74

72

Djibouti

alle

61

60

68

62

Egypten
Ækvatorialguinea
Ethiopien

alle
alle
alle

29
74
61

31
73
60

30
72
68

31
72
62

Gabon

alle

74

73

72

72

Gambia

alle

33

32

32

30

Ghana

alle

75

76

74

72

Guinea

alle

64

63

53

60

Guinea-Bissau

alle

64

63

53

60
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LISTE X (Østrig) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande
1

2

Innsbruck

Klagenfurt

Salzburg

Wien

3

4

5

6

7

II. AFRIKA

(fortsat)
Kenya

alle

69

69

71

70

Lesotho

alle

84

85

83

83

Liberia

alle

64

63

53

60

Libyen

Benghazi, Tripoli

45

48

45

44

Sebha

28

30

27

27

Madagaskar

alle

77

77

7%

77

Malawi

alle

69

69

71

70

Mali

alle

74

72

74

70

Mauretanien

alle

33

32

32

30

Mauritius

alle

77

77

78

77

Marokko

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

andre lufthavne

14

13

13

12

Mozambique

alle

77

77

78

77

Namibia

alle

84

85

83

83

Niger

alle

74

72

74

70

Nigeria

alle

75

76

74

72

Rwanda

alle

68

70

68

69

Sao Tome og Principe

alle

74

73

72

72

Senegal

alle

33

32

32

30

Seychellerne

alle

77

77

78

77

Sierra Leone

alle

64

64

53

60

Somalia

alle

69

69

71

70

Den Sydafrikanske
Republik

alle

84

85

83

83

St. Helena

alle

74

73

72

72

Sudan

alle

55

55

57

56

Swaziland

alle

84

85

83

83

Tanzania

alle

69

69

71

70

Togo

alle

75

76

74

72

Djerba

22

22

21

19

Tunesien

I

Tunis

Uganda

alle

68

70

68

69

Zaire

alle

78

78

79

77

Zambia

alle

77

77

78

77

Zimbabwe

alle

77

77

78

77
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LISTE X (Østrig) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Tredjelande

Afgangslufthavn
Innsbruck

Klagenfurt

Salzburg

Wien

3

4

5

6

Edmonton, Vancouver, Winnipeg
Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec,

88

86

86

85

Toronto

82

79

80

78

Grønland

alle

64

62

63

61

Amerikas Forenede
Stater

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore,
Boston, Buffalo, Charleston, Chicago,

75

73

74

71

65
91

63
88

64
89

62
87

Honolulu

79

77

78

76

Miami

60

59

59

57

Porto Rico

58

56

56

55

Bahamas

alle

57

56

56

54

Belize

alle

65

63

64

62

Bermuda

alle

57

56

56

54

Costa Rica

alle

65

63

64

62

Cuba

alle

65

63

64

62

Curacao

alle

71

70

70

69

Republik

alle

57

56

56

54

El Salvador

alle

65

63

64

62

Guatemala

alle

57

56

56

54

Haiti

alle

57

56

56

54

Honduras

alle

65

63

64

62

Jamaica

alle

65

63

64

62

Mexico

alle

72

70

71

69

Nicaragua

alle

65

63

64

62

Panama

alle

65

63

64

62

Jomfruøerne

se Vestindien

Vestindien

alle

71

71

70

69

1

2

II. AMERIKA

1 . Nordamerika

Canada

Cincinnati, Columbus, Detroit,

Indianapolis, Jacksonville, Kansas City,
New Orleans, Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New York, Philadelphia,
Pittsburgh, St Louis, Washington
Albuquerque, Austin, Billings, Dallas,
Denver, Houston, Las Vegas, Los
Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland,
Salt Lake City, San Francisco, Seattle
Anchorage, Fairbanks, Juneau

2. Mellemamerika

Den Dominikanske

7
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LISTE X (Østrig) (fortsat)

Afgangslufthavn

Tredjelande
1

2

\

Ankomstlufthavn
Innsbruck

Klagenfurt

Salzburg

Wien

3

4

5

6

IH. AMERIKA

(fortsat)
3. Sydamerika
Argentina

alle

71

71

70

69

Aruba

alle

66

65

65

63

Bolivia

alle

71

71

70

69

Brasilien

alle

66

65

65

63

Chile

alle

71

71

70

69

Colombia

alle

66

65

65

63

Ecuador

alle

66

65

65

63

Guyana

alle

66

65

65

63

Paraguay

alle

71

71

70

69

Peru

alle

66

65

65

63

Surinam

alle

66

65

65

63

Trinidad og
Tobago

alle

66

65

65

63

Uruguay

alle

71

71

70

69

Venezuela

alle

66

65

65

63

Afghanistan

alle

71

75

73

75

Aserbajdsjan

alle

84

93

88

97

Bahrain

alle

52

55

53

55

Bangladesh

alle

71

75

73

75

Bhutan

se Nepal

Brunei

se Malaysia

Burma

alle

94

97

96

97

Kina

alle

95

98

97

99

Cypern

alle

22

48

22

49

Hongkong

alle

80

82

80

82

Indonesien

alle

80

82

80

82

Indien

alle

71

75

73

75

Iran

alle

89

96

92

97

Irak

alle

56

60

58

61

Israel

alle

28

30

28

30

Japan

alle

96

98

97

100

IV. ASIEN

\
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LISTE X (Østrig) (fortsat)

Tredjelande

Afgangslufthavn

1

2

I

Ankomstlufthavn
Innsbruck

Klagenfurt

Salzburg

Wien

3

4

5

6

[V. ASIEN

Cfortsat)

Jordan

alle

28

30

28

30

Kampuchea

alle

94

97

96

97

Kasakhstan

alle

92

96

94

99

Nordkorea

alle

95

98

97

99

Sydkorea

alle

80

82

80

82

Kuwait

alle

52

55

53

55

Kirgistan

alle

92

96

94

99

Libanon

alle

28

30

28

30

Macao

alle

80

82

80

82

Malaysia

alle

80

82

80

82

Maldiverne

alle

75

77

73

77

Mongoliet

alle

95

97

96

99

Muscat og Oman

alle

52

55

53

55

Nepal

alle

71

75

73

75

Oman

se Muscat og Oman

Usbekistan

alle

92

96

94

99

Pakistan

alle

71

75

73

75

Filippinerne

alle

80

82

80

82

Qatar

alle

52

55

53

55

Saudi Arabien

alle

52

55

53

55

Singapore

alle

80

82

80

82

Sri Lanka

alle

75

77

73

77

Syrien

alle

29

32

29

31

Tadsjikistan

alle

92

96

94

99

Taiwan

alle

80

82

80

82

Thailand

alle

79

81

80

82

Tyrkiet

se Europa

Turkmenistan

alle

92

96

94

99

De Forenede Arabiske
Emirater

alle

52

55

53

55

Vietnam

alle

79

81

80

82

alle

61

60

68

62

alle

87

88

87

87

Yemen, Den Arabiske

Republik

V. AUSTRALIEN og
OCEANIEN
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Nr. L 1 / 199

OSTE XI (Finland)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande
1

2

Helsinki

Tampere

Turku

3

4

5

I. EUROPA

Albanien

alle

98

94

97

Armenien

alle

100

93

95

Hviderusland

alle

100

81

88

Bosnien-Herzegovina
Bulgarien

alle
alle

98
98

92
92

98
97

Kroatien

alle

74

69

74

Cypern

se Asien

Estland

alle

100

29

34

Færøerne

alle

35

37

38

Den Tjekkiske

Brno

51

60

66

Republik

Ostrava

97

88

95

Prag

62

59

65

Den Slovakiske

Bratislava

Republik

Kosice

0

0

0

97

88

95

Georgien
Gibraltar

alle

100

92

95

alle

0

0

0

Ungarn

alle

98

43

98

Island

alle

60

63

64

Letland

alle

91

67

63

Litauen

alle

100

97

90

Tidligere Jugoslaviske
Republik)

alle

98

92

97

Malta

alle

4

3

4

Moldova

alle

100

92

93

Montenegro

alle

98

92

97

Norge

Ålesund

9

10

10

36
20
8

41
21
14

41
23
16

32

39

38

Makedonien (Den

Bodø, Trondheim
Alta, Kirkenes
Bergen
Kristiansand
Oslo

Polen

Stavanger
Bydgoszcz, Krakόw,

97

84

97

Gdansk, Rzeszó, Wroclaw,
Szczecin (Stettin)

95
0

76
0

90
0
96

96

84

Rumænien

Warszawa

alle

100

93

94

Rusland

Gorky, Kuiybshev, Perm,
Rostov, Volgograd
St Petersburg

100
67

88
33

93
43

Moskva, Orel
Irkoutsk, Kirensk,

100
96

77
95

67
67

95

91

90

Krasnoyarsk, Novossibirsk
Khabarovsk, Vladivostok
Omsk, Sverdlovsk

6
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LISTE XI (Finland) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande

Helsinki

Tampere

Turku

3

4

5

alle

94

93

96

Slovenien

alle

72

68

74

Schweiz

Basel

0

0

0

Bern

5

5

6

Genéve

86

83

88

Zürich

2

2

2

alle
Adana, Afyon, Antalya, Erläzig,
Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu,
Konya, Malatya, Samsun, Trébizonde

100

93

97

(Trabson)

100

95

96

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van

100

94

96

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma,
Bursa, Ktitahya, Zonguldak

100

93

96

Kiev

100

87

92

Lvov, Odessa, Simferopol

100

90

93

Algier

9

9

9

Annaba, Constantine

8

8

8

El Golea

28

28

29

Angola

alle

62

61

62

Benin

alle

55

54

55

Botswana

alle

67

66

67

Burkina Faso

alle

50

49

50

Burundi

alle

54

53

34

Cameroon

alle

54

53

54

alle

23

22

23

54

1

2

I. EUROPA

(fortsat)
Serbien

Tyrkiet (i Europa)
Tyrkiet (i Asien)

Ukraine

II. AFRIKA

Algeriet

Republikken Kap
Verde

Den Centralafrikanske

Republik

alle

54

53

Tchad

alle

50

49

50

Comorerne

alle

63

62

63

Congo

alle

60

59

60

C6te d'Ivoire

alle

55

54

55

Djibouti

alle

49

47

47

Egypten
Ækvatorialguinea
Ethiopien

alle
alle
alle

22
45
49

21
45
47

22
45
47

Gabon

alle

54

53

53

Gambia

alle

23

22

23

Ghana

alle

55

54

55

Guinea

alle

45

45

45

Guinea-Bissau

alle

45

45

45

6
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LISTE XI (Finland) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Tredjelande

Afgangslufthavn

1

2

Helsinki

Tampere

Turku

3

4

5

II. AFRIKA

(fortsat)
Kenya

alle

56

55

56

Lesotho

alle

67

66

67

Liberia

alle

45

45

45

Libyen

Benghazi, Tripoli

15

15

15

Sebha

26

26

26

Madagaskar

alle

63

62

63

Malawi

alle

56

55

56

Mali

alle

50

49

50

Mauretanien

alle

23

22

23

Mauritius

alle

63

62

63

Marokko

Tanger, Tetuan

0

0

0

andre lufthavne

8

8

8

Mozambique

alle

63

62

63

Namibia

alle

67

66

67

Niger

alle

50

49

50

Nigeria

alle

55

54

55

Rwanda

alle

54

53

54

Sao Tome og Principe

alle

45

45

45

Senegal

alle

23

22

23

Seychellerne

alle

63

62

63

Sierra Leone

alle

45

45

45

Somalia

alle

56

55

56

Den Sydafrikanske
Republik

alle

67

66

67

St. Helena

alle

45

45

45

Sudan

alle

42

40

41

Swaziland

alle

67

66

67

Tanzania

alle

56

55

56

Togo

alle

55

54

55

9

9

9

Tunesien

Djerba
Tunis

Uganda

alle

54

53

54

Zaire

alle

60

59

60

Zambia

alle

63

62

63

Zimbabwe

alle

63

62

63

6
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LISTE XI (Finland) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande
1

2

Helsinki

Tampere

Turku

3

4

5

III. AMERIKA

1 . Nordamerika

Canada

Edmonton, Vancouver, Winnipeg
Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec,

76

77

78

Toronto

65

65

66

Grønland

alle

65

67

68

Amerikas Forenede
Stater

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore,
Boston, Buffalo, Charleston, Chicago,
Cincinnati, Columbus, Detroit,
Indianapolis, Jacksonville, Kansas City,
New Orleans, Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New York, Philadelphia,
Pittsburgh, St Louis, Washington
Albuquerque, Austin, Billings, Dallas,
Denver, Houston, Las Vegas, Los
Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland,
Salt Lake City, San Francisco, Seattle
Anchorage, Fairbanks, Juneau

64

65

66

56
80

56
80

57
81

Honolulu

81

82

83

Miami

69

69

70

Porto Rico

67

67

68

Bahamas

alle

47

47

48

Belize

alle

55

55

56

Bermuda

alle

47

47

48

Costa Rica

alle

55

55

56

Cuba

alle

55

55

56

Curacao

alle

54

53

54

Republik

alle

47

47

48

El Salvador

alle

55

55

56

Guatemala

alle

55

55

56

Haiti

alle

47

47

48

Honduras

alle

55

55

56

Jamaica

alle

55

55

56

Mexico

alle

62

62

63

Nicaragua

alle

55

55

56

Panama

alle

55

55

56

Jomfruøerne

se Vestindien

Vestindien

alle

54

53

54

2 . Mellemamerika

Den Dominikanske

6

7
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LISTE XI (Finland) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Afgangslufthavn

Tredjelande
1

2

Helsinki

Tampere

Turku

3

4

5

III. AMERIKA

(fortsat)
3. Sydamerika
Argentina

alle

60

60

60

Aruba

alle

54

53

54

Bolivia

alle

60

60

60

Brasilien

alle

54

53

54

Chile

alle

60

60

60

Colombia

alle

54

54

53

Ecuador

alle

54

53

54

Guyana

alle

54

53

54

Paraguay

alle

60

60

60

Peru

alle

54

53

54

Surinam

alle

54

53

54

Tobago

alle

54

53

54

Uruguay

alle

60

60

60

Venezuela

alle

54

53

54

Afghanistan

alle

100

97

97

Aserbajdsjan

alle

100

92

95

Bahrain

alle

100

96

96

Bangladesh

alle

100

97

97

Bhutan

se Nepal

Brunei

se Malaysia

100

97

97

Burma

alle

100

97

97

Kina

alle

100

98

97

Cypern

alle

100

98

97

Hongkong

alle

100

99

98

Indonesien

alle

100

99

98

Indien

alle

100

97

97

Iran

alle

100

95

97

Irak

alle

100

95

93

Israel

alle

100

94

95

Japan

alle

100

98

98

Trinidad og

IV. ASIEN

6

7
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LISTE XI (Finland) (fortsat)
Ankomstlufthavn

Tredjelande

Afgangslufthavn
Helsinki

1

2

3

| Tampere
4

Turku
5

IV. ASIEN

(fortsat)
Jordan

alle

100

94

94

Kampuchea

alle

100

97

97

Kasakhstan

alle

100

96

96

Nordkorea

alle

100

98

97

Sydkorea

alle

100

99

98

Kuwait

alle

100

96

96

Kirgistan

alle

100

96

96

Laos

alle

100

97

97

Macao

alle

100

99

98

Malaysia

alle

100

99

98

Maldiverne

alle

100

91

91

Mongoliet

alle

100

94

95

Muscat og Oman

alle

100

96

96

Nepal

alle

100

97

97

Oman

se Muscat og Oman

Usbekistan

alle

100

96

96

Pakistan

alle

100

97

97

Filippinerne

alle

100

99

98

Qatar

alle

100

96

96

Saudi Arabien

alle

100

96

96

Singapore

alle

100

99

98

Sri Lanka

alle

100

91

91

Syrien

alle

100

94

96

Tadsjikistan

alle

100

96

96

Taiwan

alle

100

99

98

Thailand

alle

100

97

97

Tyrkiet

se Europa

Turkmenistan

alle

100

96

96

Emirater

alle

100

96

96

Vietnam

alle

100

97

97

alle

49

47

47

alle

98

97

87

De Forenede Arabiske

Yemen, Den Arabiske

Republik

V. AUSTRALIEN og
OCEANIEN

6

7
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52) I bilag 27 tilføjes følgende kolonner:
»»HANDELSCENTRE , FRA HVILKE OPLYSNINGER DANNER GRUNDLAG FOR BEREG
NINGEN AF ENDHEDSVÆRDIER FOR HVER KODE I VARELISTEN

Østrig
Kode

1.10

1.20

KN-kode

0701 90 51

1

0701 90 59

J

0702 00 10

1

0702 00 90

J

1.30

0703 10 19

x

1.40

0703 20 00

x

1.50

ex 0703 90 00

x

1.60

ex 0704 10 10

1

ex 0704 10 90

J

1.70

0704 20 00

X

1.80

0704 90 10

X

1.90

ex 0704 90 90

x

(Broccoli)
1.100

ex 0704 90 90

x

(Kinakål)
1.110

0705 11 10

1

0705 11 90

J

1.120

ex 0705 29 00

x

1.130

ex 0706 10 00

X

1.140

ex 0706 90 90

x

1.150

0707 00 11

1

0707 00 19

J

1.160

0708 10 10

1

0708 10 90

J

1.170.1

ex 0708 20 10

1.170.2

ex 0708 20 10

1

ex 0708 20 90

J

ex 0708 20 90

\

J

(Vulgaris var.
Compressus savi)
1.180

ex 0708 90 00

x

1.190

0709 10 00

x

1.200.1

ex 0709 20 00

1.200.2

ex 0709 20 00

(Grønne asparges)
X

(Andre asparges)
1.210

0709 30 00

X

1.220

ex 0709 40 00

x

1.230

0709 51 30

X

1.240

0709 60 10

X

1.250

0709 90 50

X

1.260

0709 9070

x

1.270

0714 20 10

x

Finland

Sverige

De

Nr. L 1 /206
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Østrig
Kode

KN-kode

2.10

ex 0802 40 00

2.20

ex 0803 00 10

2.30

ex 0804 30 00

2.40

ex 0804 40 10
ex 0804 40 90

2.50

ex 0804 50 00

2.60.1

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

11
21
31
41

2.60.2

0805 10 15
0805 10 25
0805 10 35

0805 10 45
2.60.3

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

19
29
39
49

2.70.1

ex 0805 20 10

2.70.2

ex 0805 20 30

2.70.3

ex 0805 20 50

2.70.4

ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

2.80

ex 0805 30 10

2.85

ex 0805 30 90

2.90.1

ex 0805 40 00

x

(Grapefrugter, hvide)
2.90.2

ex 0805 40 00

(Grapefrugter, lyserode)
2.100

0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19

2.110

0807 10 10

2.120.1

ex 0807 10 90

(Meloner: Amarillo, osv.)
2.120.2

ex 0807 10 90

(Meloner: andre)
2.130

0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808
0808

10
10
10
10
10
10
10
10
10

31
33
39
51
53
59
81
83
89

Finland
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Sverige
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Østrig
Kode

2.140.1

Finland

Nr. L 1 /207

Sverige

KN-kode

ex 0808 20 31
ex 0808 20 33

ex 0808 20 35
ex 0808 20 39

(Pærer-Nashi)
2.140.2

ex 0808 20 31
ex 0808 20 33
ex 0808 20 35
ex 0808 20 39

(Pærer : andre)
2.150

0809 10 00

2.160

0809 20 10

2.170

ex 0809 30 90

0809 20 90

(Ferskner)
2.180

ex 0809 30 10

(Nektariner)
2.190

0809 40 11

2.200

0810 10 10

0809 40 19

0810 10 90
2.205

0810 20 10

2.210

0810 40 30

2.220

0810 90 10

2.230

ex 0810 90 80

2.240

ex 0810 90 80

2.250

ex 0810 90 30

(Granatæbler)
(Kakifrugter, Sharon)
(Litchiblommer)

53) Bilag 31 (enhedsdokument) ændres således :

Der tilføjes følgende i eksemplar 5 : »Palautetaan«,
»Ater till«.

54) Bilag 32 (databehandling af angivelserne) ændres
således :

Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget
Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den
Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxem
bourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken
Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken
Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland for de
beløb,
den
hovedforpligtede (3)

Der tilføjes følgende i eksemplar 4 og 5 : »Palaute
taan«, »Ater till«.

56) Bilag 49 ændres således :
55) Bilag 48 ændres således :

I afsnit I, punkt 1 , affattes det sætningsled, der
begynder med »som selvskyldnerkautionist« og
slutter med »den hovedforpligtede (*)«, således :
»som selvskyldnerkautionist over for Kongeriget
Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken

I afsnit I, punkt 1 , affattes det sætningsled, der
begynder med »som selvskyldnerkautionist« og
slutter med »den hovedforpligtede (3)«, således :
»som selvskyldnerkautionist over for Kongeriget
Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken
Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget
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Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den
Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxem
bourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken
Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken
Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede

Kongerige Storbritannien og Nordirland for de
beløb, den hovedforpligtede (J)
«
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b) I listen under rubrik 16 :
»ATS : østrigske schilling
FIM : finmark
SEK : svensker kroner«.

60) Bilag 63 (kontroleksemplar formular T5) ændres
således :

57) Bilag 50 ændres således :

Der tilføjes følgende i eksemplar 4 og 5 : »Palaute
taan«, »Ater till«.

I afsnit I, punkt 1 , affattes det sætningsled, der
begynder med »som selvskyldnerkautionist« og
slutter med »med undtagelse af bøder«, således :

61 ) Bilag 68/A ændres således :
Følgende indsættes i listen i punkt 3 i »BESTEM

»som selvskyldnerkautionist over for Kongeriget
Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken
Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget
Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den
Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxem
bourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken
Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken
Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Konge
rige Storbritannien og Nordirland med indtil et

MELSER VEDRØRENDE BEVILLINGEN TIL
AT DRIVE ET TOLDOPLAG ELLER TIL AT
BENYTTE PROCEDUREN«:

»AT for Østrig
FI for Finland

SE for Sverige«.
62) Bilag 81 ændres således :

maksimalt beløb af 7 000 ecu for hvert sikkerheds

dokument, for de beløb, som en hovedforpligtet som
følge af overtrædelser eller uregelmæssigheder,
begået under fællesskabsforsendelser, for hvilke
undertegnede gennem udstedelse af et sikkerhedsdo
kument har påtaget sig kaution, kommet til at skylde
de nævnte stater i told, skatter, landbrugsimportaf
gifter og andre afgifter, både som primære og
sekundære forpligtelser, og med omkostninger og
tillæg, dog med undtagelse af bøder.«

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 14, i bemærk
ningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 5 :
»— ATS for østrigske schilling
— FIM for finmark

— SEK for svenske kroner«.

63) Bilag 82 ændres således :

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 9, i bemærknin
gerne på bagsiden af oplysningsskema INF 1 :

58) Bilag 51 ændres således :

»— ATS for østrigske schilling
I rubrik 7 udgår følgende :

— FIM for finmark
— SEK for svenske kroner«.

»ØKONOMISKE«,

»ØSTRIG«,

»FINLAND«,

» SVERIGE«.

59) Bilag 60 ændres således :

64) Bilag 98 ændres således :
Følgende indsættes i afsnit B, punkt 13, i bemærk
ningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 6 :
»— ATS for østrigske schilling

Følgende indsættes i »BESTEMMELSER OM DE

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ

AFGIFTSFORMULAREN« :

— FIM for finmark
— SEK for svenske kroner«.

65) Bilag 99 ændres således :

a) I listen i afdeling I, første afsnit :
Følgende udgår:

»AT for Østrig

»Finland

FI for Finland

Sverige
Østrig«.

SE for Sverige«.
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66) Bilag 106 ændres således :
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— 379 L 1071 : Rådets direktiv 79/ 1071 /EØF af

6. december 1979 (EFT nr. L 331 af 27.12.1979,
a) Følgende indsættes i afsnit B, punkt 15, i
bemærkningerne på bagsiden af oplysningsskema
INF 2 :

s. 10)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

»— ATS for østrigske schilling
— FIM for finmark

tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

— SEK for svenske kroner«.

Artikel 22, stk. 2, affattes således :

b) Følgende indsættes i punkt 3 i de tekniske
bestemmelser
vedrørende
oplysningsskema
INF 2 :

»AT for Østrig
FI for Finland

SE for Sverige«.
67) I bilag 108 tilføjes følgende :

»2. Kommissionens
repræsentant
forelægger
udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal
træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden
for en frist, som formanden kan fastsætte under

hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål
haster. Udtalelsen vedtages med et flertal af 64
stemmer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles vægt
i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden

deltager ikke i afstemningen.«

»Finland : Suomen Vapaasatama Oy/
Finlands Frihamn Ab

10940 HANKO/HANG0

Sverige : Frihamnen i Stockholm
Frihamnen i Göteborg

2. 382 R 0636: Rådets forordning (EØF) nr. 636/82 af
16. marts 1982 om indførelse af en procedure for
økonomisk passiv forædling for visse tekstilvarer og
beklædningsgenstande, der genindføres til Fælles
skabet efter bearbejdning i visse tredjelande (EFT nr.
L 76 af 20.3.1982, s. 1 ), som ændret ved :

Frihamnen i Malmö

Frihamnen i Norrköping
Frihamnen vid Arlanda«.

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

68) Bilag 111 ændres således :

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 12 i bemærknin
gerne på bagsiden af »godtgørelses-/fritagelsesan
søgningen« :

»— ATS for østrigske schilling
— FIM for finmark

— SEK for svenske kroner«.

Artikel 12, stk. 3, litra a), affattes således :

»a) Kommissionens repræsentant forelægger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for
en frist, som formanden kan fastsætte under

hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål
haster. Udtalelsen vedtages med et flertal af 62
stemmer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles

II. TEKNISK TILPASNING AF BESTEMMELSER, DER

IKKE INDGÅR I TOLDKODEKSEN
1 . 376 L 0308 .- Rådets direktiv 76/ 308 /EØF af 15. marts

1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af
fordringer i forbindelse med de foranstaltninger, der
er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsim
portafgifter og told (EFT nr. L 73 af 19.3.1976, s. 18),
som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

vægt i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2.
Formanden deltager ikke i afstemningen.«

3. 383 R 2289: Kommissionens forordning (EØF) nr.
2289/83 af 29. juli 1983 om fastsættelse af gennemfø
relsesbestemmelserne til artikel 70-78 i Rådets forord

ning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning
vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter
(EFT nr. L 220 af 11.8.1983, s. 15), som ændret ved :
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),
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— 385 R 1745: Kommissionens forordning (EØF) nr.
1745/85 af 26. juni 1985 (EFT nr. L 167 af
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Følgende indsættes i artikel 3, stk. 2 :

27.6.1985, s. 23),

— 385 R 3399: Kommissionens forordning (EØF) nr.
3399/85 af 28 . november 1985 (EFT nr. L 322 af
3.12.1985, s. 10),

— 392 R 0735: Kommissionens forordning (EØF) nr.

»— »Unesco-tavarat : tullittomuus jatkuu, edellyttäen
että asetuksen (ETY) N:o 918/83/57 artiklan 2
kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaan«/
»Unesco-varor : Fortsatt tullfrihet under förut

sättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i
förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.«

735/92 af 25. marts 1992 (EFT nr. L 81 af
26.3.1992, s. 18).

— »UNESCO-varor : Fortsatt tullfrihet under förut

sättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i
förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.« «.

Følgende indsættes i artikel 3, stk. 2 :
»— »Vammaisille

tarkoitetut

tavarat :

tullittomuus

jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) N:o
918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja
noudatetaan/förmål för handikappade : Fortsatt
tullfrihet under förutsättning att villkoren i
artikel 77.2 andra stycket i förordning,«,
— »Föremål för handikappade : Fortsatt tullfrihet
under förutsättning att villkoren i artikel 77.2
andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83
uppfylls.« «.

B. BESKATNING

1 . 377 L 0799: Rådets direktiv 77/799/EØF af

19 .

december 1977 om gensidig bistand mellem medlems
staternes kompetente myndigheder inden for området
direkte og indirekte skatter (EFT nr. L 336 af
27.12.1977, s. 15), som ændret ved :
— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

4. 383 R 2290: Kommissionens forordning (EØF) nr.
2290/83 af 29. juli 1983 om fastsættelse af gennemfø
relsesbestemmelserne til artikel 50 til 59b og artikel
63a og 63b i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om
en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for
import- og eksportafgifter (EFT nr. L 220 af
11.8.1983, s. 21 ), som ændret ved :
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

— 385 R 1745: Kommissionens forordning (EØF) nr.
1745 / 85 af 26. juni 1984 (EFT nr. L 167 af
27.6.1985, s. 23),

— 385 R 3399: Kommissionens forordning (EØF) nr.
3399/85 af 28. november 1985 (EFT nr. L 322 af

tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 89)
— 379 L 1070: Rådets direktiv 79/ 1070/EØF af 6 .

december 1979 (EFT nr. L 331 af 27.12.1979, s. 8)
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og

tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)
— 392 L 0012 : Rådets direktiv 92/ 12/EØF al 25 .

februar 1992 (EFT nr. L 76 af 23.3.1992, s. 1 ).
a) Artikel 1 , stk. 3, affattes således :

3.12.1985, s. 10),

»3.

— 388 R 3893 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
3893/88 af 14. december 1988 (EFT nr. L 346 af
15.12.1988, s. 32),

— 389 R 1843 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
1843/ 89 af 26. juni 1989 (EFT nr. L 180 af
27.6.1989, s. 22),

— 392 R 0735 : Kommissionens forordning (EØF) nr.
735/92 af 25. marts 1992 (EFT nr. L 81 af
26.3.1992, s. 15 ).

På nuværende tidspunkt er de i stk. 2

omhandlede skatter især følgende :
i Belgien:
Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting
Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbela
sting
Impót

des

verblijfhouders

non-résidents/Belasting

der

niet

1 . 1 . 95

rv

i-«

•

f

ri

11

1

1_

J

J

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 1 /211

i Danmark :

i Italien :

Indkomstskat til staten

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Selsskabsskat

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Den kommunale indkomstskat

Imposta locale sui redditi

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidrag

i Luxembourg:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Sømandsskat

Impôt sur le revenu des collectivités
Den særlige indkomstskat
Kirkeskat
Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune
Impôt foncier
i Nederlandene :

i Tyskland:
Einkommensteuer

Korperschaftsteuer
Vermögensteuer

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting

Gewerbesteuer

i Østrig :

Grundsteuer

Einkommensteuer

i Grækenland:

Körperschaftsteuer
Grundsteuer

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
Φόρος ακινήτου περιουσίας

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben

i Spanien :

i Portugal:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Contribuição predial

Impuesto sobre Sociedades

Imposto sobre a indústria agrícola

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de

Contribuição industrial

las Personas Físicas

Imposto de capitais
i Frankrig:

Imposto profissional

Impôt sur le revenu

Imposto complementar

Imp6t sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Imposto de mais-valias
Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos prece

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

dentes

i Irland:

i Finland:

Income tax

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Corporation tax

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Capital gains tax

Kunnallisvero /kommunalskatten

Wealth tax

Kirkollisvero/kyrkoskatten
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Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäk 
ringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien
Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst
Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten
för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhets
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i Spanien :

El Ministro de Economia y Hacienda eller en
befuldmægtiget stedfortræder

i Frankrig:
Le ministre de l'économie eller en befuldmægtiget
stedfortræder

skatten

i Irland:

Kiinteistövero/fastighetsskatten

The Revenue Commissioners eller deres befuld

i Sverige:

i Italien:

Den statliga inkomstskatten

Il Ministro per le finanze eller en befuldmægtiget

mægtigede stedfortrædere

stedfortræder

Sjömansskatten

Kupongskatten
Den sårskilda
bosatta

i Luxembourg:
inkomstskatten

Den särskilda inkomstskatten
bosatta artister m.fl.

för

utomlands

Le ministre de finance eller en befuldmægtiget
stedfortræder

för

utomlands

Den statliga fastighetsskatten

i Nederlandene :

De minister van financiën eller en befuldmægtiget
stedfortræder

Den kommunala inkomstskatten

Fdrmdgenhetsskatten

i Østrig:
Der Bundesminister flür Finanzen eller en befuld

i Det Forenede Kongerige:

mægtiget stedfortræder

Income tax

i Portugal:
0 Ministro das Finanças eller en befuldmægtiget

Corporation tax
Capital gains tax

stedfortræder

Petroleum revenue tax

1 Finland:

Development land tax«.

Valtionvarainministerio eller en befuldmægtiget
stedfortræder

b) Artikel 1, stk. 5, affattes således :

»5.

Udtrykket »kompetent myndighed« betegner:

Finansministeriet eller en befuldmægtiget stedfor
træder

i Belgien:

i Sverige:

De Minister van financiën eller en befuldmægtiget

Ministeren med ansvar for skattefrågor eller en
befuldmægtiget stedfortræder

stedfortræder

Le Ministre des finances eller en befuldmægtiget
stedfortræder
i Danmark :

Skatteministeren eller en befuldmægtiget stedfor
træder

i Tyskland:

i Det Forenede Kongerige:
— The Commissioners of Customs and Excise

eller en befuldmægtiget stedfortræder vedrø
rende oplysninger om moms og punktafgifter,
— The Commissioners of Inland Revenue eller en

befuldmægtiget stedfortræder vedrørende alle
andre oplysninger.«

Der Bundesminister der Finanzen eller en befuld

mægtiget stedfortræder
i Grækenland:

2. 379 L 1072 : Rådets ottende direktiv (79/ 1072/EØF)
af 6. december 1979 om harmonisering af medlems
staternes lovgivning om omsætningsafgifter — foran

To Υπουργείο£µ Οικονομικών* eller en befuldmægtiget

staltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til

stedfortræder

afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1 . 1 . 95

indlandet (EFT nr. L 331 af 27.12.1979, s. 11 ), som
ændret ved :

Nr. L 1 /213

eller mindre end :
BEF/LUF ...

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

DKK ...
DEM ...

GRD ...

PTE ...
FRF ...

a) Afsnit D i bilag C affattes således :

IEP ...

»D. Ansøgningen skal indgives til de respektive
kompetente myndigheder i :

ITL ...

NLG ..."
ATS ...

— Belgien :

ESP ...

— Danmark :

FIM ...

— Tyskland :

SEK ...

— Grækenland :

GBP ...

— Spanien :
— Frankrig :

hvis den pågældende periode er et kalenderår

— Irland :

eller under tre måneder.«

— Italien :

3. 383 L 0182 : Rådets direktiv 83/ 182/EØF af 28 . marts

— Luxembourg :

1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved
midlertidig indførsel af visse transportmidler (EFT nr.

— Nederlandene :

— Østrig :
— Portugal :

L 105 af 23.4.1983, s. 59), som ændret ved :

— Finland :

— Sverige :
— Det Forenede Kongerige :

«

b) Afsnit I i bilag C affattes således :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Bilaget affattes således :

»I. Ansøgningen kan omfatte flere fakturaer eller
importdokumenter, men må dog ikke for året
19.. vedrøre et samlet merværdiafgiftsbeløb på
mindre end :

»BILAG

Fortegnelse over afgifter omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , andet
led

BEF/LUF ...
DKK ...
DEM ...
GRD ...

PTE ...
FRF ...

IEP ...

ITL ...
NLG ...

ATS ...
ESP ...
FIM ...

BELGIEN

— Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

(Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codifi
cation des dispositions légales relatives aux taxes
assimilées aux impôts sur les revenus — Moniteur
belge du 18 janvier 1966)
— Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Konink
lijk Besluit van 23 november 1965 houdende codi
ficatie van de wettelijke bepalingen betreffende de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde bela
stingen — Belgisch Staatsblad van 18 januari
1966)

SEK ...

GBP ...

DANMARK

hvis den pågældende periode er højst et kalen

— Vægtafgift af motorkøretøjer (Lovbekendtgørelse
nr. 163 af 31 . marts 1993)

derår, men mindst tre måneder,

Nr. L 1 /214
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TYSKLAND

LUXEMBOURG

— Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz —

— Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande

1979)

— Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung —
1979)

du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz)
maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du
26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août
1975 et les règlements grand-ducaux du 15
septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31
octobre 1975)

GRÆKENLAND

— Τέλη κυκλοφορίας (N. 2367/53 όπως ισχύει σήμερα)

NEDERLANDENE

SPANIEN

— Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtui
genbelasting 21 juli 1966, Stb 332 — wet van 18

— Tributos Locales sobre circulación de vehículos

automóviles (establecido en base a la Ley 41 / 1979,
de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y

december 1969/Stb 548)
ØSTRTG

al Real Decreto 3250/ 1976, de 30 de diciembre)

— Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/ 1992)
FRANKRIG
PORTUGAL

— Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi
n° 77-1467 du 30 décembre 1977)
— Taxe sur les véhicules d'une
supérieure à 16 CV immatriculés
des voitures particulières (Loi de
Article 1007 du code général des

puissance fiscale
dans la catégorie
finances 1979 —
impôts)

— Imposto sobre veículos (Decreto-Lei n? 143/78,
de 12 de Junho)

— Imposto

de

compensação

(Decreto-Lei

n? 354-A/82, de 9 de Setembro)
FINLAND

IRLAND

— Motor vehicle excise duties (Finance (Excise
duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and

— Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt
(Laki
moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motor
fordon 722/66)

Section 94, Finance Act 1973 as amended)
SVERIGE

ITALIEN

— Fordonsskatt (Fordonsskattelagen, 1988:327)

— Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU
delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato

DET FORENEDE KONGERIGE

con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive

modificazioni)

— Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971 )«.

XIV. UDDANNELSE

363 D 0266: Rådets afgørelse 63/266/EØF af 2. april
1963 om opstilling af almindelige principper for gennem
førelse af en fælles politik for faglig uddannelse (EFT
nr. 63 af 20.4.1963, s. 1338/63) og 363 X 0688:
Vedtægt for Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddan
nelse (63/68 8/EØF) af 18. december 1963 (EFT nr. 190
af 30.12.1963, s. 3090/63), som ændret ved :

Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979,
s. 17)

— 368 D 0189: Rådets afgørelse 68/ 189/EØF
9. april 1968 (EFT nr. L 91 af 12.4.1968, s. 26)

af

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og
Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23).
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Artikel 1 , stk. 1 , første afsnit, i 63/688 /EØF affattes
således :

» 1 . Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddan
nelse, der er nedsat i henhold til det fjerde princip i
Rådets afgørelse af 2. april 1963 om opstilling af

Nr. L 1 /215

almindelige principper for gennemførelse af en fælles
politik for faglig uddannelse, består af 96
medlemmer, heraf for hver medlemsstat to regerings
repræsentanter, to repræsentanter for arbejdstagernes
faglige forbund og to repræsentanter for arbejdsgi
vernes faglige organisationer.«

XV. STATISTIK

1 . 393 R 0696: Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af

b) Spørgeskema M40, A40, A40a :

15 . marts 1993 om de statistiske enheder til observa

tion og analyse af det produktive system i Det Euro
pæiske Fællesskab (EFT nr. L 76 af 30.3.1993, s. 1 ).
I bilaget, afdeling II, afsnit B, Geografisk kriterium,
affattes teksten i punkt 2 efter ordene »i Nederlan
dene« således :

Afdeling 1.2 :
»Østrig«, og »Sverige« udgår.
c) Spørgeskema M50, A50 og A50a og i punkt 2 og 3
i de forklarende bemærkninger II til spørgeskema
M50 /A50 :

» »Gemeinde« i Østrig, »concelho« i Portugal,
»kunta/kommun« i Finland, »primårkommun« i
Sverige og »ward« i Det Forenede Kongerige.«

» EUR 12« ændres til »EUR 16«.

4. 378 L 0546: Rådets direktiv 78/546/EØF af 12. juni
2. 391 S 0612 : Kommissionens beslutning 91 /612/EKSF
af 31 . januar 1991 om kulstatistikker (EFT nr. L 74 af
20.3.1991 , s. 1 ).

Spørgeskema Q60.A60 :

Afdeling 1.1 :
Efter »Nederlandene« indsættes følgende :
»Østrig«

1978 om statistisk registrering af vejgodstrafikken
inden for rammerne af en regional statistik (EFT nr.
L 168 af 26.6.1978, s. 29), som ændret ved :

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Den Hellenske
Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af
19.11.1979, s. 17)

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

Efter »Portugal« indsættes følgende :
— 389 L 0462 : Rådets direktiv 89/462/EØF af 18 .

»Finland«, »Sverige«.
3. 391 X 0141 : Kommissionens henstilling 91 / 141 /EKSF
af 31 . januar 1991 om kulstatistikker (EFT nr. L 74 af
20.3.1991 , s. 35).

a) Spørgeskema M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40,
A40, A40a, Q61 /A61 :

Afdeling 1.1 :

juli 1989 (EFT nr. L 226 af 3.8.1989, s. 8 ).

a) I bilag II indsættes følgende efter rubrikken vedrø
rende Nederlandene :

»Østrig:
Burgenland
Niederosterreich
Wien
Karnten

Efter »Nederlandene« indsættes følgende :

Steiermark

»Østrig«.

Oberosterreich

Efter »Portugal« indsættes følgende :

Tirol

»Finland«, »Sverige«.

Vorarlberg«

Salzburg

De Europæiske Fællesskabers Ildende

Nr. L 1 /216

og efter rubrikken vedrørende Portugal :
»Finland:

afventer
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b) I bilag III ændres landelisten således :
i) Del I affattes således :

afgørelse

om

NUTS-klassifikationen

(NUTS 2 skal anvendes)

»I. Lande i Det Europæiske Fællesskab

Sverige :

afventer afgørelse om
(NUTS 2 skal anvendes)«

NUTS-klassifikationen

01 . Belgien
02 . Danmark

03. Tyskland
04. Grækenland

b) I bilag III

indsættes følgende efter »Nederlandene«:
»Østrig«.

05. Spanien
06. Frankrig
07. Irland
08 . Italien

indsættes følgende efter »Portugal«:
»Finland«, »Sverige«.

09. Luxembourg

»Østrig«, »Sverige« og »Finland« udgår i listen

11 . Østrig
12. Portugal

over tredjelande.

10. Nederlandene

13 . Finland

5 . 380 L 1119: Rådets direktiv 80/ 1119/EØF af 17.

november 1980 om statistisk registrering af godstrans
porten ad indre vandveje (EFT nr. L 339 af
15.12.1980, s. 30), som ændret ved :
— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I bilag II indsættes følgende efter rubrikken vedrø

14. Sverige
15. Det Forenede Kongerige«.

ii) I del III udgår »Østrig« og nr. 13-25 bliver til
nr. 16-27.

c) I bilag IV, skema 7(A), 8(A) og 8(B) ændres over
skriften »EUR 12« til »EUR 15« og kolonne »A«
flyttes til »EUR 15« efter »L«.

rende Nederlandene :

d) I bilag IV, skema 10(A) og 10(B) ændres over
»Østrig:
Burgenland

skriften »EUR 12« i første kolonne til »EUR 15«.

Niederosterreich

Efter »Nederlandene« indsættes følgende :

Wien

»Østrig«.

Kårnten

Steiermark

Efter »Portugal« indsættes følgende :

Oberosterreich

»Finland«, »Sverige«.

Salzburg
Tirol

Den yderligere henvisning til Østrig udgår.

Vorarlberg«

og efter rubrikken vedrørende Portugal :
» Finland:

afventer

afgørelse

om

NUTS-klassifikationen

(NUTS 2 skal anvendes)

Sverige:
afventer afgørelse om
(NUTS 2 skal anvendes)«

NUTS-klassifikationen

6 . 380 L 1177:

Rådets

direktiv

80/ 1177/EØF

af

4. december 1980 om statistisk registrering af gods
transporten med jernbane inden for rammerne af en
regional statistik (EFT nr. L 350 af 23.12.1980, s. 23),
som ændret ved :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse
(EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).
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a) I artikel 1, stk. 2, litra a), tilføjes :

Nr. L 1 /217

Sverige :

»ÖBB :

österreichische Bundesbahnen

VR :

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna

SJ :

Statens järnvägar«

afventer

afgørelse

om

NUTS-klassifikationen

(NUTS 2 skal anvendes)«

c) I bilag III ændres landelisten således :
Første del affattes således :

b) I bilag II indsættes følgende efter rubrikken vedrø

»I. De Europæiske Fællesskaber

rende Nederlandene :

01 . Belgien
02 . Danmark

»Østrig :

Burgenland

03. Tyskland

Niederosterreich

04 . Grækenland

Wien

05 . Spanien
06. Frankrig

Kårnten

07 . Irland

Steiermark

08 . Italien

Oberosterreich

09. Luxembourg

Salzburg

10 . Nederlandene

Tirol

11 . Østrig
12 . Portugal

Vorarlberg«

13 . Finland

og efter rubrikken vedrørende Portugal :
» Finland:

afventer afgørelse om
(NUTS 2 skal anvendes)

NUTS-klassifikationen

14. Sverige
15. Det Forenede Kongerige«.

I anden del udgår »Østrig«, »Sverige«
»Finland« og nr. 13-28 bliver nr. 16-28.

XVI. FORBRUGERBESKYTTELSE

392 X 0579: Kommissionens henstilling 92/579/EØF af 27. november 1992 med opfordring
til medlemsstaterne om at indføre de nødvendige infrastrukturer til identifikation af farlige
produkter ved de ydre grænser (EFT nr. L 374 af 22.12.1992, s. 66)
I punkt V, stk. 4, tilføjes følgende :
»— Vaarallinen tuote — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY

— Farlig produkt — ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG«.

XVII. STRUKTUR- OG REGIONALPOLITIK

388 R 2052 : Rådets forordning (EØF) nr. 2052/ 88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes
opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med
interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle
instrumenter (EFT nr. L 193 af 31.7.1993, s. 9), senest ændret ved :
— 393 R 2081 : Rådets forordning (EØF) nr. 2081 /93 af 20. juli 1993 (EFT nr. L 193 af
31.7.1993, s. 5).

og
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1 ) Der indsættes følgende i artikel 12, stk. 1 :
»Som anført i bilag III beløber de yderligere midler, der vil være til rådighed for de tre nye
medlemsstater med henblik på mål nr. l -5b, sig til 4 006 mio. ecu i 1995-priser for perioden
1995 til 1999.

Den årlige fordeling af disse midler pr. medlemsstat fremgår af bilag III«.
2) Der indsættes følgende i bilag I :
»ØSTRIG : Burgenland«.

3) Der indsættes følgende bilag III :
» BILAG III

Vejledende forpligtelsesbevillinger for de nye medlemsstater
(mio. ecu i 1995-priser)

Strukturfondene

1995

1996

1997

1998

1999

1995-1999

760

783

802

821

840

4 006

(mål nr. l-5b)
og FIUF
heraf:

Østrig

308

317

325

332

341

1 623

Finland

225

233

239

245

251

1 193

Sverige

227

233

238

244

248

1 190

32

34

37

39

42

184

p.m. Mål nr. 1 regioner

1 . Disse tal er kun vejledende. De faktiske bevillinger pr. mål vil som for de nuværende
medlemsstater blive fastlagt ved anvendelse af strukturfondforordningen.

2. Disse tal omfatter alle forpligtelser i forbindelse med pilotprojekter, innovative aktioner,
undersøgelser og EF-initiativer i henhold til artikel 3 og artikel 12, stk. 5.«

XVIII. ANDRE OMRÅDER
EØF-retsakter

Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23).

358 R 0001 : Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den
ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økono
miske Fællesskab på det sproglige område (EFT nr. 17 af

i) Artikel 1 affattes således :

6.10.1958, s. 385/58 ), som ændret ved :
»Artikel 1

— 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af traktaterne — Kongeriget
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges
tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

— 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og
tilpasningerne af trakaterne — Den Hellenske Repu
bliks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

De officielle sprog og arbejdssprogene for Unionens
institutioner er dansk, engelsk, fransk, finsk, græsk,
italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og
tysk.«.
>) Artikel 4 affattes således :
»Artikel 4

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og

Forordninger og andre dokumenter, der er almengyl
dige, affattes på de elleve officielle sprog.«.
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c) Artikel 5 affattes således :
»Artikel 5

De Europæiske Fællesskabers Tidende udkommer på de
elleve officielle sprog.«.
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a) Artikel 1 affattes således :
»Artikel 1

De officielle sprog og arbejdssprogene for Unionens
institutioner er dansk, engelsk, fransk, finsk, græsk,
italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og
tysk.«.

Euratom-retsakter

358 R 5001(01): Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om
den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atom
energifællesskab på det sproglige område (EFT nr. 17 af

b) Artikel 4 affattes således :
»Artikel 4

Forordninger og andre dokumenter, der er almengyl
dige, affattes på de elleve officielle sprog.«.

6.10.1958, s. 401 /58 ), som ændret ved :

c) Artikel 5 affattes således :

— 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpas
ningerne af traktaterne — Kongeriget Spaniens og
Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af
15.11.1985, s. 23 ).

»Artikel 5

De Europæiske Fællesskabers Tidende udkommer -på de
elleve officielle sprog.«.
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RÅDETS AFGØRELSE

af 1. januar 1995

om fastsættelse af rækkefølgen for udøvelse af formandshvervet for Rådet
(95/2/EF, Euratom, EKSF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

— i andet halvår 1995 af Spanien,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 27, stk. 2,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 146, stk. 2,

— i de følgende halvår af de øvrige medlemsstater på
skift i følgende rækkefølge : Italien, Irland, Nederlan
dene, Luxembourg, Det Forenede Kongerige, Østrig,
Tyskland, Finland, Portugal, Frankrig, Sverige,
Belgien, Spanien, Danmark, Grækenland.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 139, og

2.

ud fra følgende betragtning:

formandshvervet i en anden periode end den, der følger

Rådet kan med enstemmighed på forslag fra ,de

berørte medlemsstater beslutte, at en medlemsstat udøver
af ovenstående.

Ovennævnte bestemmelser er ændret ved artikel 12 i den

akt, der er knyttet til traktaten om Kongeriget Norges,
Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Konge
riget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union, idet
det i nævnte artikel hedder, at Rådet fastsætter den

rækkefølge, hvori medlemsstaterne på skift udøver

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fælles
skabers Tidende.

formandshvervet for Rådet —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1
1.

Formandshvervet for Rådet udøves :

— i første halvår 1995 af Frankrig,

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . januar 1995.

På Rodets vegne
A. JUPPÉ
FnrmanA
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FÆLLES ERKLÆRING

om artikel 31 i afgørelsen om tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters
tiltrædelse af Den Europæiske Union

De nye medlemsstater deltager i den gældende rotationsordning, hvorefter tre general
advokater går på skrift efter alfabetisk orden. Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien og Det

Forenede Kongerige deltager dog ikke i denne ordning, da de har en fast generaladvokat. Den
alfabetiske orden er som følger : Belgien (1988-1994), Danmark (1991-1997), Grækenland
( 1994-2000), Irland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland og Sverige.
Fra tiltrædelsen udnævnes en spansk, en irsk og en italiensk generaladvokat. Den spanske
generaladvokats mandat udløber den 6. oktober 1997. Mandatet for den irske og italienske
generaladvokat, som er udnævnt fra tiltrædelsen, udløber den 6. oktober 2000.

Underretning om ikrafttrædelsesdatoen for traktaten mellem Kongeriget Belgien, Kongeriget
JL^ayiiifcark., Forbundsrepublik,ken Tyskland, l^)en Hellenske IRepublilc, Kiongenget Spanien, Ucii
Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Konge
riget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Det Forenede Kongerige Storbritannien og
Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Kongeriget Norge, Republikken Østrig,
Republikken Finland og Kongeriget Sverige om Kongeriget Norges, Republikken Østrigs,
Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union f)

Instrumenterne til ratifikation af traktaten mellem Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark,
Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske
Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget
Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nord
irland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Kongeriget Norge, Republikken
Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige om Kongeriget Norges, Republikken
Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union,
undertegnet den 24. juni 1994 i Korfu er inden den 1 . januar 1995 blevet deponeret af Konge
riget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik,
Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertug
dømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske
Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien
og Nordirland, og denne traktat, som ændret ved Rådets afgørelse af 1 . januar 1995 om tilpas
ning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union (2), er
i henhold til artikel 2, stk. 2, første punktum, heri trådt i kraft for disse stater pr. 1 . januar
1995 .

C) EFT nr. C 241 af 29. 8. 1994, s. 1 .
(2) jf. s. 1 i nærværende EFT.
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KONFERENCE MELLEM REGERINGSREPRÆSENTANTER
FRA MEDLEMSSTATERNE

AFGØRELSE
TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER

den 1 . januar 1995
om udnævnelse af medlemmerne af Kommissionen

(95/3/EF, Euratom, EKSF)
REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE
EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 9 og artikel
10, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157 og artikel 158,

vedrørende de nye medlemsstaters tiltrædelse af Den
Europæiske Union, særlig artikel 9 og 30,

under henvisning til den fælles aftale om de personer,
der er udpeget af henholdsvis Republikken Østrig, Repu
blikken Finland og Kongeriget Sverige —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 126 og
artikel 127, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af et fælles
Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fælles
skaber, særlig artikel 9,

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for
Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Konge
riget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de trak
tater, der danner grundlag for Den Europæiske Union,
særlig artikel 16 og artikel 156, stk. 1 , således som de
følger af afgørelsen truffet den 1 . januar 1995 af Rådet
for Den Europæiske Union om tilpasning af retsakterne

Eneste artikel

Følgende udnævnes til medlemmer af Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber fra den 1 . januar 1995 indtil
udløbet af Kommissionens mandatperiode :
Franz FISCHLER

Erkki LIIKANEN
Anita GRADIN.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . januar 1995.
P. DE BOISSIEU
Fnrm/tnd
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AFGØRELSE
TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER

den 1 . januar 1995

om udnævnelse af dommere og generaladvokater ved De Europæiske Fællesskabers Domstol
(95/4/EF, Euratom, EKSF)
REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE
EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER

der skal på et senere tidspunkt udnævnes en tredje
generaladvokat —

HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 32b,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 167,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 139,

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for
Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Konge
riget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de
traktater, der danner grundlag for Den Europæiske
Union, særlig artikel 17, 20, 21 og 157, som de fore
ligger efter afgørelse truffet af Rådet for Den Euro
pæiske Union den 1 . januar 1995 om tilpasning af rets
akterne vedrørende de nye medlemsstaters tiltrædelse af
Den Europæiske Union, særlig artikel 10, 11 , 12 og 31 ,

Til dommer ved Domstolen for perioden 1 . januar 1995
til 6. oktober 1997 udnævnes :
Leif SEVON.

Artikel 2

Til dommere ved Domstolen for perioden 1 . januar 1995
til 6. oktober 2000 udnævnes :

Peter JANN
Hans RAGNEMALM.

Artikel 3

Til generaladvokat ved Domstolen for perioden 1 . januar
under henvisning til Domstolens anmodning,
under henvisning til artikel 20 i akten vedrørende vilkå
rene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og
Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de
traktater, der danner grundlag for Den Europæiske
Union, i henhold til hvilken Domstolen bistås af otte

generaladvokater, og, at der imidlertid skal udnævnes en
niende generaladvokat fra tiltrædelsesdatoen til 6. ok
tober 2000, samt at Antonio Mario LA PERGOLA, der i

1995 til 6. oktober 1997 udnævnes :

Dåmaso RUIZ-JARABO COLOMER.
Artikel 4

Til generaladvokat ved Domstolen for perioden 1 . januar
1995 til 6. oktober 2000 udnævnes :
Antonio Mario LA PERGOLA.

øjeblikket er dommer, har erklæret sig villig til at lade
sig udnævne til dette hverv, og
ud fra følgende betragtninger:

der bør derfør udnævnes tre dommere og to general
advokater;

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . januar 1995.
P. DE BOISSIEU

Formand
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AFGØRELSE
TRUFFET AF REpRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER

den 1 . januar 1995
om udnævnelse af medlemmer af Retten i Første Instans

(95/5/EF, Euratom, EKSF)
REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE
EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

HAR —

Eneste artikel
1.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 168 A,

Til

dommer ved

Retten

i

Første

Instans

for

perioden 1 . januar til 31 . august 1995 udnævnes :
Pernilla LINDH.

under henvisning til Rådets afgørelse 88/591 /EKSF,
EØF, Euratom af 24. oktober 1988, særlig artikel 2,

2.

Til dommere ved Retten i Første Instans for

perioden 1 . januar 1995 til 31 , august 1998 udnævnes :

Josef AZIZI

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for
Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Konge
riget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de trak
tater, der danner grundlag for Den Europæiske Union,
særlig artikel 157, som den foreligger efter afgørelse
truffet af Rådet for Den Europæiske Union den
1 . januar 1995 om tilpasning af retsakterne vedrørende
nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske
Union, særlig artikel 10 og 31 —

Virpi TIILI.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . januar 1995.
P. DE BOISSIEU

Formand

