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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/97
af 20. december 1996

om eksport af visse EKSF- og EF-stålprodukter fra Slovakiet til Fællesskabet i
perioden 1 . januar til 31 . december 1997 (forlængelse af gyldigheden af ordningen
med dobbeltkontrol)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 3054/95 gælder fortsat i perioden 1 .
januar til 31 . december 1997 i overensstemmelse med

afgørelse nr. . . ./96 truffet af Associeringsrådet, dog med
de ændringer af forordningen, som er anført i artikel 2 i

ud fra følgende betragtninger:

Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den
ene side og Den Slovakiske Republik på den anden
side (') trådte i kraft den 1 . februar 1995;

nærværende forordning. I betragtningerne og i artikel 1 ,
stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 3054/95 ændres
»perioden 1 . januar til 31 . december 1996« til perioden » 1 .
januar til 31 . december 1997«. Artikel 1 , stk. 4, i samme
forordning udgår.
Artikel 2

ved afgørelse nr. . . ./96 truffet af Associeringsrådet, asso
cieringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres
medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Repu
blik på den anden side (2), besluttede parterne at forlænge
gyldigheden af den ordning med dobbeltkontrol, der
indførtes ved afgørelse nr. 2/95 (3), til at omfatte perioden
1 . januar til 31 . december 1997, dog med visse ændringer,

1 . Teksten til bilaget til nærværende forordning træder
i stedet for bilag I til forordning (EF) nr. 3054/95.
2. I bilag IV til forordning (EF) nr. 3054/95 ændres
»Export Licence« til »Export Document« og »eksportli
cens« til »eksportdokument«.
Artikel 3

det er derfor nødvendigt at forlænge gyldigheden af
Rådets forordning (EF) nr. 3054/95 af 22. december 1995

om eksport til De Europæiske Fællesskaber af en række
EKSF- og EF-stålprodukter fra visse tredjelande (4) —

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes med virkning fra den 1 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . december 1996.

På Rådets vegne
S. BARRETT

Formand

(')
(2)
(3)
(<)

EFT nr. L
Afgørelsen
EFT nr. L
EFT nr. L

359 af 31 . 12. 1994, s. 2.
er under offentliggørelse.
325 af 30. 12. 1995, s. 65.
325 af 30. 12. 1995, s. 1 .
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BILAG

»BILAG III

SLOVAKIET

Liste over produkter, der er undergivet dobbeltkontrol ( 1997)

Varmtvalsede bredband og bejsede
bredbånd
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208

10 00
25 00
26 00
27 00
36 00
37 10
37 90
38 10
38 90
39 10
39 90

7219 11 00
7219 12 10

7219
7219
7219
7219

12 90

Varmtvalsede bånd
7211
7211
7211
7211

14 10
14 90
19 20
19 90

7212 60 91
7220 1 1 00

7220 12 00
7220 90 31

7226
7226
7226
7226
7226
7226
7226

19
20
91
91
93
94
99

10
20
10
90
20
20
20

13 10
14 10
14 90

7225 19 10
7225 20 20
7225 30 00

Koldtvalsede bånd
7211 23 10
7211 23 51
7211 23 99
721 1 29 20
7211 90 19
7211 90 90

Pladeklip
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208

40
40
51
51
52
52
53
53
54

10
90

7226
7226
7226
7226

92
93
94
99

90
80
80
80

10
99

Varmtgalvaniserede plader, bredbånd og bånd

10

7210 11 90

99
10
90
10

7210 41 10

7208 54 90
7208 90 10
7208 90 90

7210 41 90
7210 49 10

7210 49 90
7210 61 10
7212 30 90

Hvidblik i bredbånd, plader og bånd
Koldtvalsede plader og bredbånd

7210 11 10
7210 12 11

7209 15 00

7209 16 90
7209
7209
7209
7209

17
18
18
25

90
91
99
00

7209 26 90
7209
7209
7209
7209

27
28
90
90

90
90
10
90

7210 70 31
7210 70 39

7212 10 99

Ikke-kornorienterede plader, bredbånd og bånd
til elektro-tekniske formål
7209 17 10
7209 27 10

7211 23 91 «
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Nr. L 10/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 41/97
af 13. januar 1997

om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96
af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevare
hjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for
fødevaresikkerheden ('), særlig artikel 24, stk. 1 , litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande
og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp, og fast
sætter de generelle kriterier for transport af føde
varehjælpen ud over fob-stadiet;

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
vegetabilsk olie;
disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (2), ændret
ved forordning (EØF) nr. 790/91 f);
det er blandt andet nødvendigt at præcisere frister og
leveringsbetingelser samt den fremgangsmåde, der skal
følges ved bestemmelsen af de heraf følgende omkostnin
ger,

store antal bestemmelsessteder for leveringerne åbnes
mulighed for, at de bydende kan angive to afskibnings
havne, som ikke nødvendigvis ligger i samme havne
zone

—

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bila
gene anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes vegetabilsk olie efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betingelser.
Tildeling af leveringerne sker ved licitation .
Leveringen omfatter tilvejebringelse af vegetabilsk olie
produceret i Fællesskabet. Tilvejebringelsen kan ikke
vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret
efter proceduren for aktiv forædling.
For hvert af de i bilaget anførte partier skal buddet
omfatte enten rapsolie eller solsikkeolie. For at komme i
betragtning skal buddet præcist anføre, hvilken type olie
det vedrører. Uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning

(EØF) nr. 2200/87 kan der i bud for parti A angives to
afskibningshavne, der ikke nødvendigvis ligger i samme
havnezone .

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

for at sikre, at leveringerne kan gennemføres, bør de
bydende have mulighed for at levere enten rapsolie eller
solsikkeolie; leveringen af hvert parti gives til den lavest
bydende; for et bestemt parti bør der under hensyn til de
små mængder, der skal leveres, emballeringsmåden og det

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europauke Fcellesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 166 af 5. 7. 1996, s. 1 .
(2) EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .
3 EFT nr. L 81 af 28 . 3 . 1991 , s. 108 .
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BILAG

PARTI A

1 . Aktion nr.('): 1194/95 (parti A 1 ); 1235/95 (parti A 2); 1236/95 (parti A3); 1266/95 (parti A4); 1296/95
(parti A 5).
2. Program : 1995.

3. Modtager (2): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag [tlf. (31-70) 33 05 757; fax: 36 41 701 ; telex
30960 EURON NL1.

4. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.

5. Bestemmelsessted eller -land: parti Al : Madagaskar, parti A 2 og A 3: Burkina Faso; parti A4: Cuba;
parti A 5: Peru.

6. Produkt, der skal tilvejebringes: vegetabilsk olie: dvs., enten raffineret rapsolie eller raffineret solsik
keolie .

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet ØOO 1): se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(III A 1 a) eller b)).

8. Samlet mængde: (tons netto): 260,5.

9. Antal partier: 1 i 5 delmængder (parti A 1 : 45 tons; parti A 2: 30 tons; parti A 3: 20,5 tons; parti A 4:
105 tons; parti A 5: 60 tons).

10. Emballering og mærkning (6)(8): se EFT nr. C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 ( 10.4 A, B og C2), se EFT nr. C
114 af 29. 4. 1991 , s . 1 (III A 3).

Mærkning på følgende sprog: parti A 1 , A 2 og A 3: fransk; parti A 4 og A 5: engelsk.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på: tilvejebringelse af raffineret vegetabilsk olie produceret i
Fællesskabet. Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter
proceduren for aktiv forædling.
12. Leveringsstadium: frit afskibningshavn (10).
13. Afskibningshavn: —
14. Lossehavn angivet af modtageren: —
15. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn: —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen: 24. 2. - 16. 3. 1997.
18 . Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation .
20. Sidste frist for indgivelse af bud: 28 . 1 . 1997, kl . 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud: 11 . 2. 1997, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 10. - 30. 3. 1997
c) sidste frist for leveringen: —
22. Licitationssikkerhedens størrelse: 15 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.

24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder ('): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr
T. Vestergaard, Båtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles (telex
25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04) (udelukkende).
25. Restitution , der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): —
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PARTI B

1 . Aktion nr. ('): 66/96.
2. Program : 1 996.

3. Modtager (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma (tlf. (39
6)579 71 ; telex 626675 WFP I).
4. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.
5. Bestemmelsessted eller -land (*): Sierra Leone.

6. Produkt, der skal tilvejebringes: vegetabilsk olie: dvs. enten raffineret rapsolie eller raffineret solsikke
olie .

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) Q ("): se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III
A 1 a) eller b)).
8. Samlet mængde (tons netto): 1 000 tons.
9. Antal partier: 1 .

10. Emballering og mærkning (6) (8) (9): se EFT nr. C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 ( 10 . 4 A, B og C 2) se EFT nr.
C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A3).
Mærkning på følgende sprog: engelsk.

11 . Den måde, produktet tilvejebringes på: tilvejebringelsen af raffineret vegetabilsk olie produceret i
Fællesskabet. Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter
proceduren for aktiv forædling.
12. Leveringsstadium: frit afskibningshavn.
13. Afskibningshavn: —
14. Lossehavn angivet af modtageren: —
15. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn: —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen: 3. - 23. 3. 1997.
18. Sidste frist for leveringen: —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation .

20. Sidste frist for indgivelse af bud: 28 . 1 . 1997, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud: 11 . 2. 1997, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen: 17. 3. - 6. 4. 1997
c) sidste frist for leveringen: —
22. Licitationssikkerhedens størrelse: 15 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.

24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder ('): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr
T. Vestergaard, Båtiment Loi/Wetstraat 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
(telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04) (udelukkende).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): —

Nr. L 10/ 5

Nr. L 10/6
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PARTI C

1 . Aktion nr.('): 1267/95.
2. Program : 1995.

3. Modtager (2): World Food Programme (WFP), Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma
(tlf. (39-6) 57 971 ; telex 626675 WFP I).
4. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.
5. Bestemmelsessted eller -land ^: Guatemala.

6. Produkt, der skal tilvejebringes: vegetabilsk olie: dvs. enten raffineret rapsolie eller raffineret solsikke
olie .

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (*) ("): se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(III A 1 a) eller b)).

8. Samlet mængde (tons netto): 200 .
9. Antal partier: 1 .

10. Emballering og mærkning (6)(9): se EFT nr. C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 ( 10.4 A, B og C 2), se EFT nr. C
114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A 3).
Mærkning på følgende sprog: spansk.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på: tilvejebringelse af raffineret vegetabilsk olie produceret i
Fællesskabet. Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter
proceduren for aktiv forædling.
12. Leveringsstadium: frit lossehavn, losset.
13. Afskibningshavn: —
14. Lossehavn angivet af modtageren: —
15. Lossehavn : Santo Tomas de Castilla.

16. Adresse pa lageret og eventuelt lossehavn: —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering
i afskibningshavn : 24. 2. - 9 . 3 . 1997.
18 . Sidste frist for leveringen : 6. 4. 1997.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation .

20. Sidste frist for indgivelse af bud: 28 . 1 . 1997, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation:

a) sidste frist for indgivelse af bud: 11 . 2. 1997, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering i
afskibningshavn : 10 . - 23 . 3 . 1997

c) sidste frist for leveringen: 20 . 4. 1997.
22. Licitationssikkerhedens størrelse: 15 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.

24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder ('): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr
T. Vestergaard, Båtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles telex
25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (udelukkende).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): —
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PARTI D

1 . Aktion nr.('): 1334/95.
2. Program : 1995.

3. Modtager (2): World Food Programme (WFP), Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma
(tlf. (39-6) 57 971 ; telex 626675 WFP I).

4. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.
5. Bestemmelsessted eller -land (5): Etiopien.

6. Produkt, der skal tilvejebringes: vegetabilsk olie: dvs. enten raffineret rapsolie eller raffineret solsikke
olie .

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (^ ("): se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(III A 1 a) eller b)).
8 . Samlet mængde (tons netto): 1 235.

9. Antal partier: 1 i 4 delmængder (parti Dl : 200 tons; parti D2: 360 tons; parti D3: 400 tons; parti D4:
275 tons).

10. Emballering og mærkning (6) ('): se EFT nr. C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 (10.4 A, B og C2). Se EFT nr. C
114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A 3).
Mærkning på følgende sprog: engelsk.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på: tilvejebringelse af raffineret vegetabilsk olie produceret i
Fællesskabet. Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter
proceduren for aktiv forædling.
12. Leveringsstadium: frit bestemmelsessted.
13. Afskibningshavn: —
14. Lossehavn angivet af modtageren: —
15. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn: M.O.A. warehouses in: parti Dl : Modjo; parti D2: Mekele;
parti D3: Kembolcha; parti D4: Awassa.

1 7. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering
i afskibningshavn : 3 . — 16. 3 . 1997.

18 . Sidste frist for leveringen: 27. 4. 1997.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation .
20. Sidste frist for indgivelse af bud: 28 . 1 . 1997, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation:

a) sidste frist for indgivelse af bud: 11 . 2. 1997, kl . 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering i
afskibningshavn: 17. — 30. 3. 1997
c) sidste frist for leveringen: 11 . 5. 1997.
22. Licitationssikkerhedens størrelse: 15 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.

24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder ('): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr
T. Vestergaard, Båtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles telex
25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (udelukkende).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): —

Nr. L 10/7

Nr. L 10/ 8
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Noter:

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Tilslagsmodtageren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren for at aftale, hvilke forsendel
sesdokumenter der er nødvendige.

(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede

produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af
cæsium 134 og 137 og af jod 131 .
(4) Med hensyn til udformningen af buddene finder artikel 7, stk. 3, litra g), i forordning (EØF) nr. 2200/87
ikke anvendelse .

(*) Kommissionens delegation, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren: se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s.
33 .

(6) Uanset EFT nr. C 114, punkt III A 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske Fællesskab«.
f7) Tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til modtageren eller hans stedfortræder et sanitært certifi
kat. (Parti A5: desuden dato for holdbarhed.

(8) Forsendelse i 20-fods containere i henhold til ordningen FCL/FCL (hver container skal netto indeholde
1 5 tons). Leverandøren bærer omkostningerne for containerne indtil »stack-stadiet« i containerterminalen
i udskibningshavnen .

Modtageren bærer alle efterfølgende lasteomkostninger, inklusive omkostningerne ved fjernelse af contai
nerne fra containerterminalen .

Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 2200/87 anvendes ikke.

Tilslagsmodtageren skal forelægge speditøren en fuldstændig pakningsliste for hver container med oplys
ning om antallet af dåser for hvert afskibningsnummer som oplyst i licitationsbekendtgørelsen.
Tilslagsmodtageren skal forsegle hver container med en nummereret forsegling (sysko locktainer 180
seal), hvis nummer skal meddeles speditøren.
(9) Der fritages for betaling af ventepenge for containerne i mindst 15 dage.
(10) Uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning (EØF) nr. 2200/87 kan der i bud angives to afskibningshavne,
der ikke nødvendigvis ligger i samme havnezone.
(") For at komme i betragtning skal der i buddet præcist anføres, hvilken type af olie det vedrører.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 42/97
af 13. januar 1997

om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingentet for
første kvartal af 1997 (anden periode)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93
af 13 . februar 1993 om den fælles markedsordning for
bananer ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/
94 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1442/93 af 10. juni 1993 om gennemførelsesbestem
melser for EF's importordning for bananer (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1409/96 (4), særlig artikel 9,
stk . 3 ,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
478/95 af 1 . marts 1995 om supplerende gennemførelses
bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EØF)
nr. 404/93, for så vidt angår ordningen vedrørende told
kontingentet for indførsel af bananer til Fællesskabet og
om ændring af forordning (EØF) nr. 1442/93 (^ ændret
ved forordning (EF) nr. 702/95 (% særlig artikel 4, stk. 3,

oprindelsessted, det være sig et land eller en gruppe af
lande, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 478/95, for en eller
flere kategorier af erhvervsdrivende, overstiger de dispo
nible mængder, anvendes der en nedsættelsesprocent for
hver af de ansøgninger, hvorpå dette oprindelsessted er
anført; denne bestemmelse gælder dog ikke for licensan
søgninger af kategori C og licensansøgninger af kategori
A og B, der vedrører en mængde på 1 50 tons eller derun
der, for så vidt den samlede mængde, der dækkes af disse
ansøgninger af kategori A og B, for en given oprindelse
ikke overstiger 1 5 % af de samlede mængder, der er
ansøgt om;

da den mængde, for hvilken der er ansøgt om licens for
oprindelsesstedet Colombia, kategori B, overstiger den
endnu disponible mængde, bør der anvendes en nedsæt
telseskoefficient; der kan udstedes importlicenser for den

mængde, der er angivet i alle de andre nye ansøgninger,
bestemmelserne i denne forordning bør få virkning straks,
så licenserne kan udstedes så hurtigt som muligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

°g

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2413/96
af 18 . december 1996 om udstedelse af importlicenser for
bananer inden for toldkontingentet for første kvartal af
1997 og om indgivelse af nye ansøgninger O, fastsættes de
mængder, der er til rådighed for nye ansøgninger om
importlicens inden for toldkontingentet for første kvartal
af 1997; i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 478/95 er
det fastsat, at der hurtigst muligt skal fastsættes de mæng
der, for hvilke der kan udstedes licenser vedrørende det

For så vidt angår nye ansøgninger som omhandlet i
artikel 4, stk. 1 , i forordning (EF) nr. 478/95, udstedes der
importlicenser for første kvartal af 1997 inden for told
kontingentet for indførsel af bananer:

1 ) for den mængde, der er anført i licensansøgningen for
oprindelsen Colombia justeret med nedsættel
seskoefficienten 0,2270 for licensansøgninger af kate
gori B med undtagelse af licensansøgninger, der
vedrører en mængde på 150 tons eller derunder

eller de pågældende oprindelsessted(er);
2) for den mængde, der er anført i licensansøgningen, for
en anden oprindelse end de i nr. 1 nævnte
i artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1442/93 er det
fastsat, at hvis de mængder, ansøgningen om importli
censer omfatter, vedrørende et kvartal eller et bestemt

(')
(2)
(3)
(<)
0
(6)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L
L

47 af 25. 2. 1993, s. 1 .
349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
142 af 12. 6. 1993, s. 6.
181 af 20. 7. 1996, s. 13.
49 af 4. 3. 1995, s. 13.
71 af 31 . 3. 1995, s. 84.
329 af 19. 12. 1996, s. 21 .

3) for den mængde, der er anført i licensansøgningen, for
licenser af kategori C.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. januar 1997.

Nr. L 10/ 10
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 10/ 11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 43/97
af 13. januar 1997

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag;
ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelsesbe
stemmelser til importordningen for frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2375/96 (2), særlig

importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

artikel 4, stk. 1 ,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 3813/92 af 28 . december 1992 om den regningsenhed

og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles
landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 150/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . januar 1 997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 66.
(2) EFT nr. L 325 af 14. 12. 1996, s. 5.
(3) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(<) EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. januar 1997 om faste importværdier med henblik pa
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
Fast

KN-kode

Tredjelandskode (')

0702 00 15

052

42,0

204

56,5

0707 00 10

0709 10 10

0709 90 71

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

0805 20 1 1

importværdi

624

175,4

999

91,3

053

198,8

624

112,4

999

155,6

220

192,2

999

192,2

052

130,0

999

130,0

052

39,0

204

50,3

448

28,4

600

55,4

624

39,3

999

42,5

052

58,2

204

66,4

999

62,3

052

65,9

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

I

Il
0808 20 31

Il

464

86,0

624

76,0

999

76,0

052

76,3

528

45,5

600

81,5

999

67,8

052

53,0

060

48,1

064

64,7

400

87,7

404

76,2

720

58,5

999

64,7

052

74,6

064

71,6

400

101,5

624

75,5

999

80,8

(') Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT nr. L 14 af 19. 1 .
1996, s. 6). Koden «999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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Nr. L 10/ 13

RÅDETS DIREKTIV 96/82/EF
af 9. december 1996

om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1 ,

oplysninger mellem medlemsstaterne; i femte hand
lingsprogram, hvis hovedlinjer godkendtes i resolu

tionen af 1 . februar 1993 f), vedtaget af Rådet og
repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,
forsamlet i Rådet, lægges der ligeledes vægt på en
bedre risikoforvaltning og forebyggelse af ulykker,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmaden i traktatens artikel 189
C (3), og

(4) ulykkerne i Bhopal og Mexico har vist risikoen ved,
at farlige områder ligger for tæt på beboelsesområder,
og er baggrunden for, at Rådet i sin resolution af 1 6.
oktober 1989 opfordrede Kommissionen til i direktiv
82/501 /EØF at indføje bestemmelser om kontrol
med fysisk planlægning i forbindelse med tilladelser
til nye anlæg og byplanlægning omkring bestående
anlæg;

ud fra følgende betragtninger:

(1 ) Rådets direktiv 82/501 /EØF af 24. juni 1982 om risi
koen for større uheld i forbindelse med en række

industrielle aktiviteter (4), omhandler forebyggelse af
større uheld, som kan indtræffe i forbindelse med

visse industrielle aktiviteter, og begrænsning af
følgerne heraf for mennesker og miljø;

(2) sigtet med og principperne for Fællesskabets miljø
politik, som er fastsat i traktatens artikel 1 30 R, stk. 1
og 2, og nærmere udformet i Det Europæiske Fælles
skabs handlingsprogrammer på miljøområdet (*), er
navnlig at bevare og beskytte miljøkvaliteten og
beskytte menneskets sundhed gennem forebyggende
foranstaltninger,

(3) i resolutionen om fjerde handlingsprogram pa miljø
området (6), vedtaget af Rådet og repræsentanterne for
medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet,
understreges behovet for en mere effektiv gennemfø
relse af direktiv 82/501 /EØF, og der opfordres til at
ændre direktivet, herunder om nødvendigt at udvide

(5) i samme resolution opfordrede Rådet Kommissionen
til at samarbejde med medlemsstaterne om at skabe
en bedre gensidig forståelse og en mere fuldstændig
harmonisering af principperne og de nationale frem
gangsmåder i forbindelse med sikkerhedsrapporter;
(6) de indhøstede erfaringer bør udnyttes i fællesskab
gennem forskellige foranstaltninger som led i
styringen af farer, som kan fremkalde større uheld;
Kommissionen og medlemsstaterne bør bevare deres
forbindelser med de kompetente internationale
organer og bestræbe sig på, at der over for tredjelande
træffes foranstaltninger, som svarer til dem, der er
indeholdt i dette direktiv;

(7) De Forenede Nationers Økonomiske Kommission
for Europas konvention om de grænseoverskridende
følger af industriuheld indeholder bestemmelser om
foranstaltninger til forebyggelse, beredskab og
imødegåelse af industriuheld, der kan få grænseover
skridende følger, såvel som bestemmelser om inter
nationalt samarbejde på dette område;

dets anvendelsesområde og øge udvekslingen af
(') EFT nr. C 106 af 14. 4. 1994, s. 4, og EFT nr. C 238 af 13. 9.
1995, s. 4.

(2) EFT nr. C 295 af 22. 10. 1994, s. 83.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 16. februar 1995 (EFT nr. C

56 af 6. 3. 1995, s. 80), Rådets fælles holdning af 19. marts
1996 (EFT nr. C 120 af 24. 4. 1996, s. 20) og Europa-Parla
mentets afgørelse af 15. juli 1996 (EFT nr. C 261 af 9. 9. 1996,

s. 24).

(4) EFT nr. L 230 af 5. 8. 1982, s. 1 . Direktivet er senest ændret
ved direktiv 9 1 /692/EØF (EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s.
48).

o EFT nr. C 112 af 20. 12. 1973, s. 1 .
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
C
C

139 af 13. 6. 1977, s. 1 .
46 af 17. 2. 1983, s. 1 .
70 af 18 . 3 . 1987, s. 1 .
138 af 17. 5. 1993, s. 1 .

(6) EFT nr. C 328 af 7. 12. 1987, s. 3.

(8) direktiv 82/501 /EØF udgør første etape i harmonise
ringen; det omhandlede direktiv bør ændres og
suppleres for konsekvent og effektivt at sikre høje
beskyttelsesniveauer i hele Fællesskabet; nærværende
harmonisering er begrænset til foranstaltninger, der
er nødvendige for at indføre en mere effektiv
ordning for forebyggelse af større uheld med
vidtrækkende virkninger og begrænse følgerne heraf;
(9) større uheld kan have følger på tværs af landegræn
serne; de økologiske og økonomiske omkostninger
ved et uheld bæres ikke blot af den berørte virksom

O EFT nr. C 138 af 17. 5. 1993.
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hed, men også af de berørte medlemsstater, der bør
derfor træffes foranstaltninger til at sikre hele Fælles-

beskyttelsesniveauer, der må fastsættes grundlæg
gende krav på fællesskabsplan til de kontrolsystemer,

skabet et højt beskyttelsesniveau;

medlemsstaterne opretter,

( 10) bestemmelserne i dette direktiv berører ikke fælles
skabsbestemmelserne om sundhed på arbejdsstedet;

(17) for at godtgøre, at de nødvendige forholdsregler er
truffet med hensyn til forebyggelse, beredskab og
nødforanstaltninger, skal driftslederen af en virksom

(11 ) anvendelse af en liste over bestemte anlæg, der bety
der, at andre lige så risikobetonede anlæg udelukkes,
er en uhensigtsmæssig praksis, der kan medføre, at
mulige kilder til større uheld falder uden for
reglerne; anvendelsesområdet for direktiv 82/501 /
EØF bør ændres, så bestemmelserne udvides til at

gælde for alle virksomheder, hvor der er farlige
stoffer til stede i tilstrækkeligt store mængder til, at

hed, hvor der er farlige stoffer til stede i betydelige
mængder, forelægge myndighederne en sikkerheds
rapport med nærmere oplysninger om virksomhe
den, de tilstedeværende farlige stoffer, anlægget eller
lageret, risikoen for større uheld og ledelsessyste
merne, således at risikoen for større uheld kan mind

skes, og der kan træffes de nødvendige foranstalt
ninger til at begrænse følgerne heraf;

der skabes fare for større uheld;

(18) for at mindske risikoen for en dominoeffekt, bør der
( 12) medlemsstaterne kan inden for traktaten og i over
ensstemmelse med de relevante fællesskabsbestem

melser opretholde eller vedtage passende foranstalt
ninger vedrørende aktiviteter i tilknytning til trans
port til sorteringsdokker, -kajer og -banegårde, der er
undtaget fra dette direktiv, for at opnå et sikkerheds
niveau svarende til det, der er fastsat i dette direktiv;

problemet med transport af farlige stoffer i rørled
ninger bør undersøges yderligere;

( 13) transport af farlige stoffer i rørledninger indebærer
også en risiko for større uheld; Kommissionen bør
efter indsamling og evaluering af oplysninger om
eksisterende mekanismer i Fællesskabet til regulering
af sådanne aktiviteter og om hyppigheden af rele
vante hændelser udarbejde en meddelelse med en
redegørelse for situationen og i givet fald forslag om

de mest passende foranstaltninger på dette område;

i tilfælde, hvor virksomhedernes beliggenhed og
indbyrdes afstand vil kunne øge sandsynligheden og
muligheden for større uheld eller forværre følgerne af
sådanne, udveksles relevante oplysninger og etableres
et samarbejde om underretning af offentligheden;

(19) for at fremme adgangen til oplysninger om miljøet
bør offentligheden have adgang til de sikkerhedsrap
porter, driftslederne har udarbejdet, og personer, som
må påregnes at kunne blive berørt af større uheld,
skal have tilstrækkelige oplysninger til, at de kan
handle hensigtsmæssigt i tilfælde af et sådant uheld;

(20) for at sikre tilstrækkeligt beredskab i virksomheder,
hvor der er farlige stoffer til stede i betydelige mæng
der, bør der udarbejdes eksterne og interne bered
skabsplaner for større uheld og oprettes systemer til
at sikre, at planerne afprøves og revideres i nødven
digt omfang og føres ud i livet, hvis der opstår eller
kan opstå større uheld;

( 14) medlemsstaterne kan inden for traktaten og i over
ensstemmelse med de relevante fællesskabsbestem

melser opretholde eller vedtage foranstaltninger
vedrørende deponeringsanlæg, der ikke er omfattet af
dette direktivs anvendelsesområde;

(15) en analyse af de større uheld, der er indberettet i
Fællesskabet, viser, at de fleste skyldes mangelfuld
ledelse eller organisation; der bør derfor på fælles
skabsplan fastsættes nogle grundlæggende principper
for ledelsessystemerne, som gør det muligt at fore

bygge og styre farerne ved større uheld og begrænse
følgerne heraf;

( 16) forskelle i bestemmelserne om myndighedernes
tilsyn med virksomhederne kan skabe forskellige

(21 ) personalet i virksomheden skal høres om den interne
beredskabsplan, og offentligheden skal høres om den
eksterne beredskabsplan;

(22) for bedre at beskytte beboelsesområder, rekreative
områder og områder, som på grund af deres natur er
af særlig interesse eller særlig følsomme, bør der i
den fysiske planlægning og/eller anden planlægning
i medlemsstaterne tages hensyn til behovet for på
lang sigt at opretholde passende afstand mellem disse
områder og de virksomheder, som udgør sådanne
farer, samt, for så vidt angår de eksisterende virksom
heder, til behovet for supplerende tekniske foran
staltninger for derved at undgå at forøge risikoen for
mennesker,
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(23) for at sikre at der træffes passende foranstaltninger,

Nr. L 10/ 15

Artikel 3

hvis der indtræffer et større uheld, skal driftslederen

øjeblikkelig underrette de ansvarlige myndigheder
herom og meddele dem tilstrækkelige oplysninger
til, at de kan vurdere følgerne af uheldet;

(24) for at fremme informationsudvekslingen og forhindre
tilsvarende uheld i fremtiden skal medlemsstaterne

give Kommissionen oplysninger om større uheld, der
indtræffer på deres område, så Kommissionen kan
analysere farerne i forbindelse hermed og oprette et
system for videreformidling af oplysninger om større
uheld og erfaringerne hermed; denne informati
onsudveksling bør også omfatte »næsten-uheld«, som
medlemsstaterne anser for at have særlig teknisk
betydning for forebyggelse af større uheld og
begrænsning af følgerne heraf —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

1 ) »virksomhed«: hele det område, som er under en drifts
leders kontrol, og hvor der forekommer farlige stoffer i
et eller flere anlæg, herunder de fælles eller tilknyttede
kommunikations- og serviceanlæg eller aktiviteter

2) »anlæg«: en teknisk enhed på en virksomhed, hvor
farlige stoffer fremstilles, anvendes, håndteres eller
oplagres. Det omfatter alle former for udstyr, bygnin
ger, rørledninger, maskineri, værktøj, private banespor,
dokker, kajanlæg til anlægget, moler, depoter og
lignende strukturer, herunder flydende, som er
nødvendige for at anlægget kan fungere

3) »driftsleder«: en fysisk eller juridisk person, der driver
eller ejer virksomheden eller anlægget, eller som efter
national lovgivning har fået overdraget afgørende
økonomisk dispositionsret med hensyn til driften heraf

Artikel 1

Formål

Dette direktiv vedrører forebyggelse af større uheld, hvori

farlige stoffer indgår, og begrænsning af følgerne heraf for
mennesker og miljø med det formål på en sammenhæn
gende og effektiv måde at sikre et højt beskyttelsesniveau
i hele Fællesskabet.

4) »farligt stof«: et stof, en blanding eller et præparat, der
er opført i bilag I, del 1 , eller som opfylder kriterierne
i bilag I, del 2, og som er til stede som råstof, produk
ter, biprodukter, reststof eller mellemprodukt,
herunder stoffer, der kan dannes i tilfælde af uheld

5) »større uheld«: en hændelse, som f.eks. udslip, brand
eller eksplosion af større omfang som følge af ukon
trollerede hændelsesforløb under driften af en virk

Artikel 2

somhed omfattet af dette direktiv, og som straks eller
senere medfører alvorlig fare for menneskers sundhed i
eller uden for virksomheden og/eller for miljøet, og
hvori et eller flere farlige stoffer indgår

Anvendelsesområde

1 . Direktivet gælder for virksomheder, hvor farlige
stoffer forekommer i mængder, der er lig med eller større
end de mængder, der er opført i bilag I, del 1 og 2,
kolonne 2, med undtagelse af artikel 9, 11 og 13, som kun

gælder for virksomheder, hvor farlige stoffer forekommer i
mængder, der er lig med eller større end de mængder, der
er opført i bilag I, del 1 og 2, kolonne 3.
I dette direktiv forstås ved »forekomst af farlige stoffer«:
faktisk forekommende stoffer eller stoffer, som må

påregnes at forekomme i virksomheden eller sådanne,

6) »fare«: den iboende egenskab ved et farligt stof eller en
fysisk tilstand, som kan forårsage skade på menneskers
sundhed og/eller miljøet

7) »risiko«: sandsynligheden for, at en bestemt virkning
vil indtræffe i en nærmere bestemt periode eller under
nærmere bestemte omstændigheder

8) »lager«: tilstedeværelse af en mængde farligt stof med
henblik på opmagasinering, sikker forvaring eller
oplagring.

som formodes at kunne dannes, såfremt en industriel

kemisk proces kommer ud af kontrol, i mængder lig med
eller over de i del 1 og 2 i bilag I anførte tærskelmængder.
2.

Bestemmelserne i dette direktiv berører ikke anven

delsen af fællesskabsbestemmelser om arbejdsmiljøet,

herunder navnlig Rådets direktiv 89/391 /EØF af 12. juni
1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af

Artikel 4

Undtagelser
Dette direktiv omfatter ikke :

arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (').

a) militære virksomheder, anlæg eller lagre

(<) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1 .

b) farer som følge af ioniserende stråling

Nr. L 10/ 16
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c) transport uden for virksomheder omfattet af dette
direktiv af farlige stoffer ad vej, jernbane, indre og ydre
vandveje eller luftvejen, og midlertidig oplagring
undervejs, herunder lastning, losning og omladning til
og fra et andet transportmiddel på dokanlæg, kajer
eller godsbanegårde

d) transport af farlige stoffer i rørledninger, herunder
pumpestationer, uden for virksomheder omfattet af
dette direktiv

e) udvindingsindustriens aktiviteter i forbindelse med
efterforskning og udvinding af mineraler i miner og
stenbrud og ved boringer
f) deponeringsanlæg.
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d) tilstrækkelige oplysninger til identifikation af de

pågældende farlige stoffer eller kategori af farlige
stoffer

e) det eller de farlige stoffers mængde og fysiske tilstand
f) aktivitet eller påtænkt aktivitet på virksomheden eller
på lageret
g) virksomhedens nærmeste omgivelser (forhold, der kan
forårsage et større uheld eller forværre følgerne heraf).
3.

Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse kræves ikke for

bestående virksomheder, for hvilke driftslederen allerede

har tilsendt den kompetente myndighed alle de i stk. 2
omhandlede oplysninger i henhold til bestemmelser i
national lovgivning, der var gældende på datoen for dette
direktivs ikrafttræden .

Artikel 5

4.

Driftslederen underretter straks den kompetente

myndighed i tilfælde af:

Driftslederens generelle forpligtelser

— en væsentlig forøgelse af mængden eller en væsentlig
ændring i det tilstedeværende farlige stofs karakter
eller fysiske tilstand i forhold til det, som driftslederen
har angivet i den i medfør af stk. 2 foretagen anmel
delse, eller ændringer i den proces, hvortil det anven

1 . Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen er
forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler til at
forebygge større uheld og begrænse følgerne heraf for
mennesker og miljø.

des, eller

— en definitiv lukning af anlægget.
2. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen til
enhver tid er forpligtet til, især i forbindelse med de i
artikel 18 omhandlede inspektioner og kontrolforanstalt
ninger, over for den i artikel 16 omhandlede kompetente
myndighed, i det følgende benævnt »den kompetente
myndighed«, at kunne godtgøre, at han har truffet alle de
nødvendige foranstaltninger i henhold til dette direktiv.

Artikel 6
Anmeldelse

Artikel 7

Plan for forebyggelse af større uheld
1.

Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen er

forpligtet til at udarbejde et dokument, der beskriver hans
plan for forebyggelse af større uheld, og til at gennemføre
denne plan korrekt. Den plan for forebyggelse af større
uheld, som driftslederen iværksætter, skal sikre et højt
beskyttelsesniveau for mennesker og for miljøet ved hjælp
af egnede midler, herunder anlægs opbygning og ledelses
systemer.

1 . Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen er
forpligtet til at sende den kompetente myndighed en
anmeldelse inden for følgende frister:

— i rimelig tid inden opførelsen eller driften påbegyndes
af nye virksomheder
— senest et år efter den i artikel 24, stk. 1 , anførte dato

2. Dokumentet skal bygge på principperne i bilag III
og skal stilles til rådighed for de kompetente myndighe
der, navnlig i forbindelse med anvendelsen af artikel 5,
stk. 2, og artikel 18 .
3.

Denne artikel gælder ikke for de i artikel 9 omhand

lede virksomheder.

for bestående virksomheder.

2.

Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse skal indeholde

følgende oplysninger:

a) driftslederens navn eller firmanavn samt fuldstændig
adresse på den pågældende virksomhed
b) driftslederens registrerede hovedsæde og dets fuldstæn
dige adresse

c) navn eller stilling på den ansvarlige for virksomheden,
hvis det ikke er den samme person som under litra a)

Artikel 8
Dominoeffekt

1 . Medlemsstaterne sørger for, at den kompetente
myndighed ud fra de oplysninger, den har modtaget fra
driftslederen i henhold til artikel 6 og 9, identificerer de

virksomheder eller grupper af virksomheder, hvor der må
påregnes mulighed for, at følgerne af større uheld kan
være øget på grund af disse virksomheders placering og
nærhed samt deres beholdning af farlige stoffer.
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og dobbeltarbejde fra driftslederens eller den kompetente
myndigheds side.

a) modtager de nødvendige oplysninger på en hensigts
mæssig måde, der gør det muligt for virksomhederne
at tage hensyn til arten og omfanget af den samlede
potentielle fare for et større uheld i deres plan for fore
byggelse af større uheld, ledelses- og sikkerhedssyste
mer, sikkerhedsrapporter og interne beredskabsplaner
b) har bestemmelser om orientering af offentligheden og
om oplysninger til de kompetente myndigheder med
henblik på udarbejdelsen af eksterne beredskabsplaner.

3. Den i stk. 1 nævnte sikkerhedsrapport sendes til den
kompetente myndighed inden for følgende frister:

— i rimelig tid inden opførelsen eller driften påbegyndes
af nye virksomheder
— tre år efter den i artikel 24, stk. 1 , anførte dato for

bestående virksomheder, der ikke tidligere var
omfattet af bestemmelserne i direktiv 82/501 /EØF

— to år efter den i artikel 24, stk. 1 , anførte dato for
andre virksomheder

Artikel 9

Sikkerhedsrapport
1 . Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen er
forpligtet til at udarbejde en sikkerhedsrapport med
henblik på at:

a) godtgøre, at der er iværksat en plan for forebyggelse af
større uheld og et sikkerhedsledelsessystem til
gennemførelse heraf i overensstemmelse med de i
bilag III nævnte elementer
b) godtgøre, at faren for større uheld er identificeret, og at
der er truffet de nødvendige foranstaltninger til fore
byggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld
for mennesker og miljø

c) godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret
del af konstruktionen, bygningen, driften og vedlige
holdelsen af anlæg, lagre, udstyr og kommunikations
og servicesystemer, der har indflydelse på faren for
større uheld på virksomheden
d) godtgøre, at der er udarbejdet interne beredskabspla
ner, og give de oplysninger, der er nødvendige for at
udforme den eksterne plan med henblik på at træffe
de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af større
uheld

e) godtgøre, at de kompetente myndigheder har tilstræk
kelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om
placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller
udviklingen omkring bestående virksomheder.
2. Sikkerhedsrapporten skal omfatte mindst de data og
oplysninger, der er anført i bilag II. Den skal desuden
indeholde en ajourført fortegnelse over de farlige stoffer,
der findes på virksomheden.
Sikkerhedsrapporter, dele af rapporter eller andre tilsva
rende rapporter, som er udarbejdet i henhold til anden
lovgivning, kan på betingelse af, at alle kravene i denne
artikel opfyldes, samles til én enkelt sikkerhedsrapport,
hvis der hermed undgås unødig gentagelse af oplysninger

— i forbindelse med den regelmæssige gennemgang i
henhold til stk. 5: straks .

4. Inden driftslederen påbegynder opførelse eller drift
eller, de i stk. 3, andet, tredje og fjerde led, omhandlede
tilfælde, skal den kompetente myndighed inden for en
rimelig frist efter at have modtaget rapporten :
— meddele driftslederen sine konklusioner af gennem
gangen af sikkerhedsrapporten, eventuelt efter at have
anmodet om yderligere oplysninger, eller

— forbyde idriftsætning eller fortsat drift af den pågæl
dende virksomhed i overensstemmelse med de i

artikel 17 fastsatte beføjelser og procedurer.

5.

Sikkerhedsrapporten gennemgås regelmæssigt og

ajourføres om nødvendigt således:
— mindst hvert femte år

— på et hvilket som helst andet tidspunkt, på driftslede
rens initiativ eller på den kompetente myndigheds
anmodning, hvis nye oplysninger begrunder dette,
eller for at tage hensyn til ny teknisk viden om sikker
hed, f.eks. på baggrund af uheld og, i det omfang det
er muligt, på baggrund af »næsten-uheld«, og om
vurdering af faren .

6.a) Hvis det godtgøres til den kompetente myndigheds
tilfredshed, at nogle af de stoffer, der findes i virk
somheden eller dele af virksomheden, forekommer i

en tilstand, hvor de ikke kan forårsage et større
uheld, kan medlemsstaten efter kriterierne i litra b)
begrænse kravet om oplysninger i sikkerhedsrap
porten til kun at omfatte de spørgsmål, som er rele
vante for forebyggelse af den resterende fare for
større uheld og begrænsning af følgerne heraf for
mennesker og miljø.

b) Kommissionen fastlægger inden dette direktivs
ikrafttræden efter fremgangsmåden i artikel 16 i
direktiv

82/501 /EØF

ensartede

kriterier for den

kompetente myndigheds beslutning om, at en virk
somhed ikke udgør fare for et større uheld, jf. litra a).
Litra a) finder først anvendelse, når kriterierne er
udarbejdet.

Nr. L 10/ 18
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c) Medlemstaterne sørger for, at den kompetente
myndighed tilsender Kommissionen en liste med
tilhørende begrundelse over de pågældende virk
somheder. Kommissionen tilsender hvert år det i

artikel 22 nævnte udvalg denne liste.

2.
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Beredskabsplaner udarbejdes med det formål :

— at begrænse og kontrollere forløbet af uheld for at
mindske følgerne heraf og begrænse skaderne for
mennesker, miljø og goder

— at gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af
mennesker og miljø mod virkningerne af større uheld
Artikel 10

— at give offentligheden og andre berørte instanser og
myndigheder i området de relevante oplysninger

Ændring af et anlæg, en virksomhed eller et lager

— at genoprette og rense miljøet efter et større uheld.

Ændres et anlæg, en virksomhed, et lager, en proces eller

Beredskabsplanerne skal indeholde oplysninger som
anført i bilag IV.

farlige stoffers egenskaber eller mængde på en måde, der
kan have væsentlig indflydelse på faren ved større uheld,
skal medlemsstaterne sikre, at driftslederen

— gennemgår og om nødvendigt reviderer planen for
forebyggelse af større uheld og ledelsessystemerne og
-procedurerne som omhandlet i artikel 7 og 9;
— gennemgår og om nødvendigt reviderer sikkerheds
rapporten og underretter den i artikel 16 omhandlede
kompetente myndighed om de nærmere enkeltheder i
den pågældende revision, inden ændringen foretages.

Artikel 11

Beredskabsplaner

3 . Medlemsstaterne sørger for, at de interne bered
skabsplaner, der udarbejdes i henhold til dette direktiv,
udarbejdes med høring af virksomhedens personale, og at
offentligheden høres om de eksterne beredskabsplaner,
uden at de kompetente myndigheders forpligtelser dog
derved anfægtes.

4. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederne og de
udpegede myndigheder med passende intervaller og
mindst hvert tredje år gennemgår, afprøver og om
nødvendigt reviderer og ajourfører de interne og eksterne
beredskabsplaner. Ved gennemgangen af planerne skal
der tages hensyn til ændringer, der er sket i de pågæl
dende virksomheder, hos de pågældende beredskabsmyn
digheder, ny teknisk viden og viden om indsats i tilfælde
af større uheld.

1 . Medlemsstaterne sørger for, at der for alle virksom
heder, der er omfattet af artikel 9 træffes følgende foran
staltninger:

a) driftslederen udarbejder en intern beredskabsplan

5. Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen og om
nødvendigt den dertil udpegede kompetente myndighed
straks iværksætter beredskabsplaner,

inden for følgende frister:

— hvis der indtræder et større uheld, eller

— inden driften påbegyndes af nye virksomheder

— hvis der indtræder en ukontrolleret hændelse, som på

grund af sin art med rimelighed kan forventes at ville

— tre år efter den i artikel 24, stk. 1 , anførte dato for
bestående virksomheder, der ikke tidligere var

føre til et større uheld .

omfattet af direktiv 82/501 / EØF

— to år efter den i artikel 24, stk. 1 , anførte dato for
andre virksomheder

b) driftslederen skal give de kompetente myndigheder de

nødvendige oplysninger, således at disse kan udarbejde
eksterne beredskabsplaner inden for følgende frister:

6. Den kompetente myndighed kan på grundlag af
oplysningerne i sikkerhedsrapporten med angivelse af
begrundelsen herfor bestemme, at kravene om udarbej
delse af en ekstern beredskabsplan i henhold til stk. 1 ,
ikke finder anvendelse .

— før driften påbegyndes af nye virksomheder

Artikel 12

— tre år efter den i artikel 24, stk. 1 , anførte dato for

bestående virksomheder, der ikke tidligere var

Fysisk planlægning

omfattet af direktiv 82/ 501 /EØF

— to år efter den i artikel 24, stk. 1 , anførte dato for
andre virksomheder

c) de myndigheder, medlemsstaten har udpeget hertil,
udarbejder en ekstern beredskabsplan for foranstaltnin
ger, der skal gennemføres uden for virksomheden.

1.

Medlemsstaterne sørger for, at målene med hensyn

til forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne
heraf tages i betragtning i deres politik vedrørende fysisk

planlægning og/eller andre relevante politikker. Disse mål
søges opfyldt gennem kontrol med:
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a) placering af nye virksomheder

lige til, at den pågældende medlemsstat om nødvendigt
kan anvende de relevante bestemmelser i artikel 11 og 12

b) ændringer i bestående virksomheder som omhandlet i

samt i denne artikel .

artikel 10

c) nyudvikling i nærheden af bestående virksomheder,

såsom transportforbindelser, bygninger og anlæg med
offentlig adgang samt boligområder, såfremt place
ringen eller nyudviklingen vil kunne øge faren for
større uheld eller forværre følgerne heraf.

3.

Hvis en medlemsstat har konstateret, at en virk

somhed beliggende tæt på en anden medlemsstats område

ikke udgør en fare for et større uheld, der vil få virkning
uden for virksomhedens område, jf. artikel 11 , stk. 6 —
hvorved der ikke er krav om udarbejdelse af en ekstern
beredskabsplan som omhandlet i artikel 11 , stk. 1 —
underretter den førstnævnte medlemsstat den anden

Medlemsstaterne sørger for, at der i deres fysiske planlæg
ning og/eller anden planlægning samt ved gennemfø
relsen heraf tages hensyn til behovet for på lang sigt at
opretholde passende afstand mellem virksomheder
omfattet af dette direktiv og boligområder, rekreative
områder og områder, som på grund af deres natur er af
særlig interesse eller særlig følsomme, samt, for så vidt
angår eksisterende virksomheder, til behovet for supple
rende tekniske foranstaltninger, jf. artikel 5, for derved at
undgå at forøge risikoen for mennesker.

2. Medlemsstaterne sørger for, at alle kompetente
myndigheder og instanser med ansvar for afgørelser på
dette område indfører passende høringsprocedurer for at
lette gennemførelsen af den planlægning, der er fastlagt i
overensstemmelse med stk. 1 . Procedurerne skal udformes

således at der, når der træffes afgørelser, foreligger en
teknisk vurdering af de farer, der er forbundet med en
virksomhed, enten for det enkelte tilfælde eller generelt
for virksomhedstypen .

medlemsstat herom .

4. Medlemsstaterne sørger for, at sikkerhedsrapporten
gøres tilgængelig for offentligheden. Driftslederen kan
anmode den kompetente myndighed om ikke at udlevere
bestemte dele af rapporten til offentligheden under

henvisning til erhvervshemmeligheder, personlige
forhold, den offentlige sikkerhed eller det nationale
forsvar. I sådanne tilfælde skal driftslederen efter tilladelse

fra den kompetente myndighed levere denne en ændret
rapport uden disse dele, og stille den til rådighed for
offentligheden .

5. Medlemsstaterne sørger for, at offentligheden høres
om følgende:
— planlægning af nye virksomheder som omhandlet i
artikel 9

— ændringer i bestående virksomheder som omhandlet i

artikel 10, hvis sådanne ændringer er underlagt de i
dette direktiv fastsatte krav om fysisk planlægning
— nyudvikling omkring bestående virksomheder.
Artikel 13

6.

For virksomheder, der omfattes af artikel 9, sørger

medlemsstaterne for, at den i artikel 9, stk. 2, omhandlede

Oplysning om sikkerhedsforanstaltninger

fortegnelse over farlige stoffer, gøres tilgængelig for
offentligheden .

1 . Medlemsstaterne sørger for, at personer, som må
påregnes at kunne blive berørt af et større uheld på en i
artikel 9 omfattet virksomhed, modtager oplysninger om
sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i
tilfælde af et sådant uheld, hvilket skal ske, uden at de

pågældende skal anmode herom.
Oplysningerne skal gennemgås hvert tredje år og ajour
føres om nødvendigt, og under alle omstændigheder hvis
der foretages ændringer som omhandlet i artikel 10 .
Oplysningerne skal altid være offentligt tilgængelige. De
oplysninger, der er bestemt til offentligheden, skal i alle
tilfælde ajourføres mindst hvert femte år.

Artikel 14

Oplysninger, som driftslederen skal give efter et
større uheld

1 . Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen efter et
større uheld er forpligtet til hurtigst muligt og på den
mest hensigtsmæssige måde:

a) at underrette den kompetente myndighed

b) at give denne følgende oplysninger, så snart de forelig
Oplysningerne skal mindst indeholde de i bilag V anførte
punkter.

ger:

— omstændighederne ved uheldet
— de involverede farlige stoffer

2. Medlemsstaterne giver samtidig andre medlemssta
ter, der må påregnes at kunne blive berørt af de grænse
overskridende følger af et større uheld på en virksomhed
som omhandlet i artikel 9, oplysninger, der er tilstrække

— de oplysninger, der er til rådighed til vurdering af
uheldets følger for mennesker og miljø
— de nødforanstaltninger, der er truffet.
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c) at oplyse nævnte myndighed om, hvilke foranstalt
ninger der påtænkes

førelse af retssager, hvor meddelelsen af dem kan have
indflydelse på retssagens forløb.

— for at afhjælpe følgerne af uheldet på mellemlang
og lang sigt
— for at undgå en gentagelse af et sådant uheld

3 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og
adresse på instanser, som er i besiddelse af relevante
oplysninger om større uheld, og som kan rådgive de

d) at ajourføre de afgivne oplysninger, hvis en nærmere
undersøgelse afslører andre forhold, som ændrer de
pågældende oplysninger eller de konklusioner, der er
draget på grundlag af dem .

kompetente myndigheder i andre medlemsstater, der skal
gribe ind i tilfælde af et sådant større uheld.
Artikel 16

Kompetent myndighed

Medlemsstaterne pålægger den kompetente myndig

2.
hed:

a) at sikre, at de nødforanstaltninger og de forholdsregler
på mellemlang og lang sigt, der måtte visse sig
nødvendige, straks bliver truffet

b) at den gennem inspektion, undersøgelser og på anden
hensigtsmæssig måde, indhenter de oplysninger, der
kræves til en fuldstændig analyse af de tekniske, orga

Uden at dette berører driftslederens ansvar, opretter eller
udpeger medlemsstaterne den eller de kompetente
myndigheder, som skal gennemføre de aktiviteter, der er
fastsat i dette direktiv, samt om nødvendigt instanser, der
skal bistå de kompetente myndigheder på teknisk plan.
Artikel 17

nisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af det pågæl
Driftsforbud

dende større uheld

c) at træffe passende forholdsregler for at sikre, at driftsle
deren træffer alle nødvendige afhjælpende foranstalt
ninger

d) at fremsætte anbefalinger vedrørende fremtidige fore
byggende foranstaltninger.
Artikel 15

Oplysninger,

som

medlemsstaterne

skal

give

1 . Medlemsstaterne forbyder drift eller idriftsætning af
virksomheder, anlæg eller lagre eller dele heraf, hvis
driftslederen klart har truffet utilstrækkelige foranstalt
ninger til at forebygge eller begrænse faren for større
uheld.

Medlemsstaterne kan forbyde drift eller idriftsætning af
virksomheder, anlæg eller lagre eller dele heraf, hvis
driftslederen ikke inden for den påbudte frist har indgivet
anmeldelse, rapporter eller andre oplysninger, som kræves
i henhold til dette direktiv.

Kommissionen

2.

1 . Med henblik på at forebygge og begrænse følgerne
af større uheld underretter medlemsstaterne hurtigst

muligt Kommissionen om større uheld, som er indtruffet
på deres område, og som opfylder kriterierne i bilag VI.
De skal give den følgende oplysninger:

Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen overfor

en relevant instans, der fastsættes i henhold til national

lovgivning og procedurer, kan påklage et forbud, den
kompetente myndighed har meddelt i henhold til stk. 1 .
Artikel 18

a) medlemsstatens navn samt navn og adresse på den
myndighed, der er ansvarlig for rapporten

b) dato, tidspunkt og sted for det større uheld, herunder
driftslederens fulde navn og den pågældende virksom
heds adresse

c) kort beskrivelse af omstændighederne ved uheldet,
herunder de involverede farlige stoffer og de umiddel
bare følger for mennesker og miljø

d) kort beskrivelse af de trufne nødforanstaltninger og af
de umiddelbare forholdsregler, der er nødvendige for
at undgå en gentagelse af uheldet.
2. Så snart de i artikel 14 omhandlede oplysninger er
indhentet, meddeler medlemsstaterne Kommissionen

resultaterne af deres analyse og deres anbefalinger på en
formular, der udarbejdes og ajourføres løbende af
Kommissionen efter proceduren i artikel 22.
Medlemsstaterne må kun udsætte meddelelsen af disse

oplysninger i det omfang, det er nødvendigt til gennem

Inspektion

1 . Medlemsstaterne sørger for, at de kompetente
myndigheder gennemfører inspektioner eller andre
kontrolforanstaltninger, som er passende for den pågæl
dende virksomhedstype. Disse inspektioner eller kontrol
foranstaltninger gennemføres uafhængigt af modtagelse af
sikkerhedsrapporter eller af andre fremsendte rapporter.
Inspektioner eller andre kontrolforanstaltninger skal
tilrettelægges således, at de udgør planlagte og systema
tiske undersøgelser af de systemer, der anvendes i virk
somheden, hvad enten de er af teknisk, organisatorisk
eller ledelsesmæssig art, navnlig med henblik på at sikre:

— at driftslederen kan godtgøre, at han har truffet
passende foranstaltninger til at forebygge større uheld
i forbindelse med virksomhedens forskellige aktivi
teter

— at driftslederen kan godtgøre, at han har truffet
passende forholdsregler til at begrænse følgerne af
større uheld i og uden for virksomhedsområdet
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— at de data og oplysninger, der er indeholdt i sikker
hedsrapporten eller andre indgivne rapporter, afspejler
forholdene på virksomheden i tilstrækkeligt omfang

— at de i artikel 13, stk. 1 , omhandlede oplysninger er
gjort tilgængelige for offentligheden.

Nr. L 10/21

c) at sende oplysninger til de kompetente myndigheder
om forebyggende foranstaltninger

d) at oplyse, hvilke organisationer der kan rådgive eller
give relevante oplysninger om større uhelds opståen og
om forebyggelse og begrænsning af følgerne af
sådanne uheld .

2. Det i stk. 1 omhandlede inspektionssystem skal
opfylde følgende krav:

a) alle virksomheder er omfattet af et inspektionspro
gram. Medmindre den kompetente myndighed ud fra
en systematisk vurdering af faren for større uheld i den
pågældende virksomhed har opstillet et inspektions
program med længere frister mellem inspektionerne,
indebærer programmet, at den kompetente myndighed
mindst foretager en inspektion på stedet hver tolvte

Registret og informationssystemet skal mindst indeholde :
a) de oplysninger, medlemsstaterne har fremsendt i
henhold til artikel 15, stk. 1

b) en analyse af årsagerne til uheldene
c) de erfaringer, der kan uddrages af uheldene

måned i alle virksomheder omfattet af artikel 9

d) nødvendige forebyggende foranstaltninger til at undgå
gentagelser.

b) efter hver inspektion udarbejder den kompetente
myndighed en rapport
3.

c) hver inspektion fra den kompetente myndigheds side
følges om nødvendigt op i samarbejde med virksomhe
dens ledelse inden for en rimelig frist efter inspektio
nen .

Ministerierne i medlemsstaterne, virksomheds- eller

brancheorganisationer, fagforeninger, ikke-statslige orga
nisationer, der er virksomme på miljøområdet, og andre
internationale organisationer og forskningsinstanser på
området skal have adgang til registret og informationssy
stemet, jf. dog artikel 20 .

3 . Den kompetente myndighed kan pålægge driftsle
deren at tilvejebringe yderligere oplysninger, så den fuldt
ud kan vurdere muligheden for større uheld, bedømme
omfanget af mulig øget sandsynlighed for og/eller alvorli
gere følger af større uheld, som grundlag for at udarbejde
en ekstern beredskabsplan samt tage hensyn til stoffer,
som kræver særlig opmærksomhed på grund af deres
fysiske tilstand, særlige betingelser eller placering.

Artikel 19

Informationsudveksling og informationssystem
1.

Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler oplys

ninger om de indvundne erfaringer med hensyn til fore
byggelse af større uheld og begrænsning af følgerne heraf.
Disse oplysninger skal navnlig vedrøre direktivets prak
tiske anvendelighed.

2. Kommissionen opretter et register og et informa
tionssystem, som den stiller til rådighed for medlemssta
terne, og som indeholder oplysninger om større uheld,
der er indtruffet på medlemsstaternes område, med
henblik på:

a) hurtigt at formidle oplysninger indgået fra medlems
staterne i henhold til artikel 15, stk. 1 , til alle de

kompetente myndigheder

b) at sende de kompetente myndigheder analyser af arsa
gerne til større uheld samt de indhøstede erfaringer

4.

Medlemsstaterne forelægger efter proceduren i

Rådets direktiv 9 1 /69 2/EØF af 23 . december 1991 om

standardisering og rationalisering af rapporterne om
gennemførelse af en række miljødirektiver (') Kommis
sionen en treårig rapport for de virksomheder, der er
omfattet af artikel 6 og 9. Kommissionen offentliggør
hvert tredje år et resumé af disse oplysninger.

Artikel 20

Tavshedspligt
1 . Medlemsstaterne sørger for, at de kompetente
myndigheder for at opfylde kravet om åbenhed stiller
oplysninger, som modtages i forbindelse med anvendelsen
af dette direktiv, til rådighed for fysiske eller juridiske
personer, der anmoder derom .
De oplysninger, som myndighederne og Kommissionen
modtager, kan, hvis de nationale bestemmelser kræver det,
undergives tavshedspligt, såfremt de berører:

— fortrolige drøftelser hos de kompetente myndigheder
og i Kommissionen
— internationale forbindelser og det nationale forsvar
— den offentlige sikkerhed
(') EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s. 48 .
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— fortrolige oplysninger vedrørende retlige forundersø
gelser eller verserende retssager
— erhvervshemmeligheder, herunder intellektuel ejen
domsret

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder, regnet

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

— data og/eller registre indeholdende personoplysninger
— oplysninger meddelt af en tredjemand, som den
ønsker oplysningerne omfattet af tavshedspligt.
2.

Dette direktiv er ikke til hinder for, at en medlems

stat kan indgå aftaler med tredjelande om udveksling af
oplysninger, som den internt råder over.
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Artikel 23

Ophævelse af direktiv 82/501 /EØF

1.

Direktiv 82/501 /EØF ophæves 24 måneder efter

nærværende direktivs ikrafttræden .

2. Anmeldelser, beredskabsplaner og oplysninger til
offentligheden, der er forelagt eller udarbejdet i henhold

Artikel 21

til direktiv 82/501 /EØF, forbliver i kraft, indtil de erstattes

Udvalgets mandat

i henhold til de tilsvarende bestemmelser i nærværende
direktiv.

Fremgangsmåden i artikel 22 anvendes ved tilpasningen
af bilag II-VI til den tekniske udvikling og udarbejdelsen
af de i artikel 9, stk. 6, litra b), omhandlede kriterier og
den i artikel 15, stk. 2, omhandlede rapporteringsformu
lar.

Artikel 22

Udvalg

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsen
tanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens
repræsentant som formand.
Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget
afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyntagen til, hvor
meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig

Artikel 24
Gennemførelse

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest 24 måneder efter dette direktivs
ikrafttræden . De underretter straks Kommissionen herom .

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

Medlemsstaterne

meddeler

Kommissionen

de

væsentligste nationale forskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 25
Ikrafttrædelse

med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148 , stk.

2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på
forslag af Kommissionen. Ved afstemningen i udvalget
tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for
medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte arti
kel . Formanden deltager ikke i afstemningen.

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 26
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

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

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse
med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet
nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet
et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal .

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 1996.

På Rådets vegne
B. HOWLIN

Formand
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BILAG I

DIREKTIVETS ANVENDELSE

INDLEDNING

1 . Dette bilag vedrører tilstedeværelse af farlige stoffer i virksomheder som defineret i artikel 3 i dette
direktiv og angiver, hvorledes direktivets artikler skal anvendes.
2. Blandinger og præparater behandles sidestillet med rene stoffer, forudsat at de overholder de koncentra
tionsgrænser, der er fastsat i overensstemmelse med deres egenskaber i de relevante direktiver eller deres
seneste tilpasning heraf til den tekniske udvikling som anført i del 2, note 1 , i dette bilag, medmindre
den procentvise sammensætning eller anden form for beskrivelse specifikt er anført.

3. De nedenfor anførte tærskelmængder er tærskelmængderne pr. virksomhed.

4. De mængder, der skal lægges til grund for anvendelsen af artiklerne, er de maksimumsmængder, som er
eller kan være til stede på et hvilket som helst tidspunkt. Farlige stoffer, der kun er til stede i en virk

somhed i mængder svarende til højst 2 % af den anførte tærskelmængde, tages ikke i betragtning ved

beregning af den samlede tilstedeværende mængde, hvis den er placeret på en sådan måde i den givne
virksomhed, at den ikke kan fremkalde et større uheld andetsteds på virksomhedsområdet.
5. De i del 2, note 4, anførte regler om sammenlægning af farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer
anvendes, hvor det er relevant.
DEL 1

Navngivne stoffer
Hvis et stof eller en gruppe stoffer opført i del 1 også falder ind under en kategori i del 2, skal de i del 1
anførte tærskelmængder anvendes.
Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Tærskelmængde (tons) for anvendelse af
Farligt stof

artikel 6 og 7

artikel 9

Ammoniumnitrat

350

2 500

Ammoniumnitrat

1 250

5 000

Arsenpentaoxid, Arsen (V) syre og/eller salte heraf
Arsentrioxid, Arsen (III) syrlinge og/eller salte heraf

1

II

2

0,1

Brom

20

100

Chlor

10

25

Ethylenimin

10

20

Fluor

10

20

Formaldehyd (koncentration > 90 %)

5

50

Hydrogen
Hydrogenchlorid (flydende gas)

5

50

25

250

Nikkelforbindelser i pulverform, der kan indåndes (nikkel
monoxid, nikkeldioxid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkel
trioxid)

Blyalkyler
Yderst letantændelig flydende gas (inklusive F-gas) og naturgas

1

5

50

50

200

Acetylen

5

50

Ethylenoxid
Propylenoxid

5

50

5

50

500

5 000

Methanol

4,4'-Methylen-bis
pulverform

(2-chloranilin)

og/eller

salte

heraf

i
0,01
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Kolonne 2

Kolonne 3

Tærskelmængde (tons) for anvendelse af

Farligt stof

artikel 6 og 7

artikel 9

Methylisocyanat

0,15

Oxygen
Toluylendiisocyanat

200

2 000

10

100

Carbonyldichlorid (phosgen)
Arseniktrihydrid (arsin)

0,2

1

Phosphortrihydrid (phosphin)

0,2

1

0,3

Svovldichlorid
Svovltrioxid

1

1

15

75

Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin
(inklusive TCDD), beregnet i TCDD-ækvivalent
Følgende CARCINOGENER:
4-Aminobiphenyl og/eller salte heraf, Benzidin og/eller
salte heraf, Bischlormethylether (dichlormethylether),
Chlormethyl-methylether, Dimethylcarbamoyl chlorid,
Dimenthylnitrosamin, Hexamethylphosphortriamid, 2
Naftylamin og/eller salte heraf, og 1,3-Propansulton og
4-Nitrodiphenyl
Motorbenzin og mineralsk terpentin

0,75

0,001

0,001

0,001

5 000

50 000

NOTER

1 . Ammoniumnitrat (350/2 500)

Dette gælder for ammoniumnitrat og blandinger af ammoniumnitrat, hvori indholdet af nitrogen afledt
af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent (og som ikke omfattes af note 2), og vandige opløsninger af
ammoniumnitrat, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 90 vægtprocent.
2. Ammoniumnitrat (1 250/5 000)

Dette gælder for rene ammoniumnitratgødningsstoffer, som er i overensstemmelse med direktiv 80/876/
EØF, og for sammensatte gødningsstoffer, hvor indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat over
stiger 28 vægtprocent (et sammensat gødningsstof indeholder ammoniumnitrat sammen med phosphat
og/eller kaliumcarbonat).

3. Polycblordibenzofuran og polychlordibenzodioxin
Mængderne af polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin beregnes med følgende vægtningsfakto
rer:

International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)

2,3,7,8 -TCDD
1,2,3,7,8-PeDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1 .2.3.6.7.8-HxCDD
1 .2.3.7.8.9-HxCDD

1

0,5

} 01

1 ,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,001

2,3,7,8-TCDF
2,3,4,7,8 -PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
1 .2.3.4.7.8-HxCDF
1 .2.3.7.8 .9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF

1 .2.3.4.6.7.8-HpCDF
1.2.3.4.7.8.9-HpCDF
OCDF

(T — tetra, P — penta, Hx « hexa, HP « hepta, O « octa)

0,1
0,5
0,05

►

0,1

>

0,01

/

0,001

HDA !
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DEL 2

Kategorier af stoffer og præparater, der ikke udtrykkeligt er anført i del 1
Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Tærskelmængde (tons) for farligt stof, jf.
artikel 3, stk. 4, for anvendelse af

Kategorier af farlige stoffer klassificeret som :

artikel 6 og 7
1.

MEGET GIFTIGE

2.

artikel 9

5

20

GIFTIGE

50

200

3.

BRANDNÆRENDE

50

200

4.

EKSPLOSIVE (når stoffet eller præparatet omfattes af
definitionen i note 2a)

50

200

EKSPLOSIVE (når stoffet eller præparatet omfattes af
definitionen i note 2b)

10

50

ANTÆNDELIGE (når stoffet eller præparatet omfattes
af definitionen i note 3a)

5 000

50 000

LETANTÆNDELIGE (når stoffet eller præparatet
omfattes af definitionen i note 3b)

50

200

LETANTÆNDELIGE væsker (når stoffet eller præpa
ratet er omfattet af definitionen i note 3, litra b), nr. 2)

5 000

50 000

10

50

200

500

500

2 000

100

500

50

200

5.

6.

7a.

7b.

8.

9.

YDERST LETANTÆNDELIGE (når stoffet
præparatet omfattes af definitionen i note 3c)

eller

MILJØFARLIGE kombineret med risikosætningerne:

i) R50: »Meget giftig for organismer, der lever i vand«
ii) R51 : »Giftig for organismer, der lever i vand« og
R53: »Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet«
10 .

ENHVER KLASSIFIKATION, der ikke falder ind
under de ovenstående, kombineret med risikosætnin
gerne:

i) R 1 4: »Reagerer voldsomt med vand« (herunder
Ri 4/ 1 5)

ii) R29: »Udvikler giftig gas ved kontakt med vand«

NOTER

1 . Stoffer og præparater er klassificeret i henhold til følgende direktiver (som ændret) og den seneste tilpas
ning heraf til den tekniske udvikling;
— Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivningen om klassificering, embal
lering og etikettering af farlige stoffer (')
— Rådets direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og
administrative bestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af farlige præpa
rater (2)
(') EFT nr. 196 af 16. 8 . 1967, s. 1 . Direktivet er senest ændret ved direktiv 93/ 105/EF (EFT nr. L 294 af 30 . 11 . 1993, s. 21 ).
O EFT nr. L 187 af 16. 7. 1988, s. 1 .
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— Rådets direktiv 78/631 /EØF af 26. juni 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgiv
ningen om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider) (').
For stoffer og præparater, der ikke er klassificeret i henhold til de ovennævnte direktiver, men som ikke
desto mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser, der
hersker i virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber med hensyn til muligheden for at
bevirke større uheld, følges procedurerne for midlertidig klassificering i henhold til den relevante artikel i
det relevante direktiv.

For stoffer og præparater, som på grund af deres egenskaber kan henføres til mere end én kategori, skal de
laveste tærskelværdier anvendes i forbindelse med dette direktiv.

Med henblik på dette direktiv udarbejdes der en liste med oplysninger om stoffer og præparater, listen
ajourføres og godkendes efter proceduren i artikel 22.

2. Ved »eksplosivt stof« forstås:
a) i) et stof eller præparat, der giver anledning til eksplosionsrisiko ved stød, gnidning, ild eller andre
antændelseskilder (risikosætning R 2)
ii) fyrværkeristof: et stof (eller en blanding af stoffer) beregnet til at frembringe varme, lys, lyd, gas eller
røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme, ikke-detonerende kemiske reaktioner, der
holder sig selv i gang, eller
iii) et eksplosivt stof eller præparat eller et fyrværkeristof indeholdt i genstande

b) et stof eller præparat, der giver anledning til store eksplosionsrisici ved stød, gnidning, ild eller andre
antændelseskilder (risikosætning R 3).

3. Ved »antændelig«, »letantændelig« og »yderst letantændelig« (kategori 6, 7 og 8) forstås:
a) antændelige væsker:

stoffer og præparater, der har et flammepunkt mellem 21 °C og 55° C (risikosætning R 10) og er
brandnærende

b) letantændelige væsker:

1 ) — stoffer og præparater, som ved normal temperatur og uden energitilførsel kan udvikle varme og
derefter antændes (risikosætning R 17)

— stoffer, som har et flammepunkt på under 55 0 C, og som forbliver flydende under tryk, såfremt
særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større
uheld

2) stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 21 °C, og som ikke er yderst letantænde
lige (risikosætning Ril , andet led)

c) yderst letantændelige gasser og væsker:

1 ) flydende stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 0 °C og et kogepunkt (eller, for
stoffer med kogepunktsinterval, begyndelseskogepunkter), der ved normalt tryk er mindre end eller
lig med 35° C (risikosætning R 12, første led), og

2) gasformige stoffer og præparater, som er antændelige ved luftens påvirkning ved normal temperatur
og normalt tryk (risikosætning R 12, andet led), uanset om de holdes i gasformig eller flydende

tilstand under tryk, undtagen yderst letantændelig flaskegas (herunder LPG) og naturgas som nævnt
i del 1 , og

3) flydende stoffer og præparater, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt.
4. Sammenlægning af farlige stoffer til bestemmelse af, hvilken mængde der er til stede i en virksomhed,
udføres efter følgende formel:
Hvis summen

qi /Q + qz/Q + qs/Q + qVQ + qj/Q + • • • > i

(■) EFT nr. L 206 af 29. 7. 1978, s. 13. Direktivet er senest ændret ved direktiv 92/32/EØF (EFT nr. L 154 af 5. 6. 1992, s. 1 ).
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hvor qx = den tilstedeværende mængde farlige stoffer eller kategori af farlige stoffer x under del 1 eller
2 i dette bilag
Q = den relevante tærskelmængde fra del 1 eller 2
omfattes virksomheden af dette direktivs bestemmelser.

Denne formel gælder for følgende omstændigheder:
a) for stoffer og præparater under del 1 i mængder, som er mindre end deres respektive tærskelmængde,
og som er til stede sammen med stoffer, der hører til samme kategori i del 2, og for sammenlægning af
stoffer og præparater tilhørende samme kategori i del 2

b) for sammenlægning af kategori 1 , 2 og 9, der er til stede i en virksomhed på samme tid
c) for sammenlægning af kategori 3, 4, 5, 6, 7a, 7b og 8 , der er til stede i en virksomhed på samme tid.
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BILAG II

DATA OG OPLYSNINGER, DER SOM MINIMUM SKAL TAGES I BETRAGTNING I DEN I
ARTIKEL 9 OMHANDLEDE SIKKERHEDSRAPPORT

I. Oplysninger om virksomhedens ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse
af større uheld

Disse oplysninger skal omfatte elementerne i bilag III.

II. Redegørelse for virksomhedens miljø
A. beskrivelse af dens beliggenhed og dens omgivelser, herunder den geografiske beliggenhed, de mete
orologiske, geologiske, hydrografiske data og eventuelt dens historie
B. identificering af anlæg og andre aktiviteter i virksomheden, som kan udgøre en fare for et større
uheld

C. beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld.
III . Beskrivelse af virksomheden

A. beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele af virksomheden, som er vigtige ud fra
et sikkerhedssynspunkt, af kilder til risiko for større uheld samt af de forhold, hvorunder et sådant
uheld kunne indtræffe, tillige med en beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger
B. beskrivelse af processer, navnlig driftsforholdene
C. beskrivelse af de farlige stoffer:

1 ) oversigt over de farlige stoffer med:
— identificering af de farlige stoffer: kemisk navn. CAS-nummer, navn efter IUPAC-nomenkla
turen

— den maksimale mængde af det eller de stoffer, der er til stede, eller som kan være til stede
2) fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika samt angivelse af såvel umiddelbare som senere
risici for mennesker eller miljø
3) fysisk eller kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser eller forudseelige ulykkesbetin
gelser.

IV. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler

A. detaljeret beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og mulighederne eller betingelserne for,
at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på initiering af
disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller eksterne forhold

B. en vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede større uheld
C. beskrivelse af de tekniske parametre og det udstyr, der er installeret med henblik på anlæggenes
sikkerhed .

V. Beskyttelses- og sikringsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld
A. beskrivelse af det udstyr, der er opstillet i anlægget for at begrænse følgerne af større uheld
B. tilrettelæggelse af alarmering og indsats
C. beskrivelse af de midler, der kan mobiliseres internt eller eksternt

D. sammenfatning af de i litra A, B og C ovenfor beskrevne forhold, som er nødvendig for at udarbejde
den interne beredskabsplan, der er nævnt i artikel 1 1 .
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BILAG III

PRINCIPPERNE I ARTIKEL 7 OG OPLYSNINGERNE I ARTIKEL 9 VEDRØRENDE VIRK

SOMHEDENS LEDELSESSYSTEM OG ORGANISATION MED HENBLIK PÅ FOREBYG
GELSE AF STØRRE UHELD

Ved gennemførelsen af driftslederens plan for forebyggelse af større uheld og sikkerhedsledelsessystem tages
der hensyn til nedenstående principper. Kravene i det i artikel 7 omhandlede dokument skal stå i forhold til
den fare for større uheld, der er forbundet med virksomheden.

a) Planen for forebyggelse af større uheld skal udarbejdes skriftligt og skal omfatte driftslederens generelle
mål og principper for foranstaltninger med hensyn til kontrol med risikoen for større uheld.
b) Sikkerhedsledelsessystemet skal omfatte den del af det generelle ledelsessystem, der omfatter organisa
tionsstruktur, ansvar, praksis, procedurer, processer og ressourcer til fastlæggelse og gennemførelse af
planen for forebyggelse af større uheld.
c) Der tages i sikkerhedsledelsessystemet højde for følgende punkter:
i) Organisation og personale; roller og ansvar for det personale, der skal forebygge større uheld på alle
niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette personales uddannelsesbehov og gennemførelse af
den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og eventuelt underleverandører.
ii) Identifikation og vurdering af større farer, vedtagelse og gennemførelse af procedurer til systematisk
identifikation af større farer i forbindelse med normal og unormal drift og vurdering af deres sand
synlighed og alvor.
iii) Driftskontrol — vedtagelse og gennemførelse af procedurer og instruktioner for sikker drift (herunder
vedligeholdelse af anlæggene), processer, udstyr samt sikkerhed under midlertidige driftsstop.
iv) Kontrol/styring af ændringer — vedtagelse og gennemførelse af procedurer til planlægning af
ændringer i eksisterende anlæg eller lagre eller til udformning af nye anlæg, processer eller lagre.
v) Beredskabsplanlægning — vedtagelse og gennemførelse af procedurer til identifikation af forudselige
nødsituationer gennem systematisk analyse samt forberedelse, af prøvning og revision af beredskabs
planer for at kunne imødegå sådanne nødsituationer.
vi) Overvågning af planen for forebyggelse af større uheld; vedtagelse og gennemførelse af procedurer for
løbende evaluering af overensstemmelse med de målsætninger, der er opstillet i driftslederens plan
for forebyggelse af større uheld og sikkerhedsledelsessystem, og indførelse af rutiner for undersøgelse
og korrigerende indsats i tilfælde af manglende overensstemmelse. Procedurerne skal omfatte driftsle
derens ordning for rapportering af større uheld eller næsten uheld (near miss), navnlig hvor der er

tale om et svigt i beskyttelsesforanstaltninger, samt undersøgelse og opfølgning heraf på grundlag af

erfaringer, der er opnået.
vii) Kontrol og analyse — vedtagelse og gennemførelse af procedurer til regelmæssig og systematisk
evaluering af planen for forebyggelse af større uheld og sikkerhedsledelsessystemets effektivitet og
hensigtsmæssighed. En dokumenteret analyse af resultaterne af den eksisterende plan, af sikkerheds
ledelsessystemet og dens ajourføring foretaget af virksomhedens ledelse.
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BILAG IV

DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL INDGÅ I DE I ARTIKEL 11 OMHANDLEDE BERED
SKABSPLANER

1 . Interne beredskabsplaner

a) Navn og stilling på de personer, der er bemyndiget til at udløse beredskabsprocedurerne, og på den
person, der er ansvarlig for og koordinerer den uheldsbegrænsende indsats på virksomheden.
b) Navn og stilling på den person, der er ansvarlig for forbindelsen med den myndighed, hvorunder den
eksterne beredskabsplan hører.
c) For forudselige situationer eller hændelser, som vil kunne spille en vigtig rolle for udløsning af et
større uheld; en beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at kontrollere de pågældende
situationer eller hændelser og begrænse følgerne heraf, herunder en beskrivelse af sikkerhedsudstyret
og de tilgængelige ressourcer.
d) Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomheden, herunder alarmsystemet, og
angivelse af hvordan personer på virksomheden skal forholde sig i tilfælde af alarm.
e) Foranstaltninger til hurtig anmeldelse af uheld til den myndighed, der er ansvarlig for at udløse den
eksterne beredskabsplan, angivelse af, hvilke oplysninger den første anmeldelse bør indeholde, og
foranstaltninger til formidling af mere detaljerede oplysninger, efterhånden som de foreligger.
f) Foranstaltninger til uddannelse af medarbejderne i de opgaver, de forventes at udføre, og om nødven
digt koordinering heraf med redningsberedskabet uden for virksomheden.
g) Aftaler om at yde bistand med uheldsbegrænsende foranstaltninger uden for virksomheden .
2. Eksterne beredskabsplaner

a) Navn og stilling på de personer, der er bemyndiget til at iværksætte beredskabsprocedurerne, og på de
personer, der er bemyndiget til at lede og koordinere indsatsen uden for virksomheden.
b) Foranstaltninger til hurtigt at modtage meddelelse om uheld samt procedurer for alarmering og
anmodning om indsats .

c) Foranstaltninger til koordinering af de ressourcer, der kræves til at gennemføre den eksterne bered
skabsplan.
d) Foranstaltninger til at yde bistand med de uheldsbegrænsende foranstaltninger på virksomheden.
e) Uheldsbegrænsende foranstaltninger uden for virksomheden.
f) Foranstaltninger til at forsyne offentligheden med specifikke oplysninger om uheldet og om, hvordan
den bør forholde sig.

g) Foranstaltninger til formidling af oplysninger til andre medlemsstaters beredskabstjenester i tilfælde af
et større uheld, der kan få følger på tværs af grænserne.
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BILAG V

OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES OFFENTLIGHEDEN I HENHOLD TIL ARTIKEL
13 , STK. 1

1 . Driftslederens navn og virksomhedens adresse.

2. Angivelse af stillingen på den person, der giver oplysningerne.
3. Bekræftelse af, at virksomheden er underlagt forskrifter og/eller administrative bestemmelser til dette
direktivs gennemførelse, og at den i artikel 6, stk. 3, omhandlede anmeldelse eller den i artikel 9, stk. 1 ,
omhandlede sikkerhedsrapport er forelagt den kompetente myndighed.
4. En alment forståelig redegørelse for de aktiviteter, der foregår på virksomheden.
5. De almindelige betegnelser eller, for farlige stoffer omfattet af bilag I, del 2, fællesbetegnelserne eller den
generelle fareklassifikation for de stoffer og præparater, der er til stede i virksomheden, og som ville
kunne forårsage et større uheld, med angivelse af stoffernes og præparaternes vigtigste fareegenskaber.
6. Generelle oplysninger om arten af risikoen for større uheld, herunder deres mulige følger for befolk
ningen og miljøet.
7. Fyldestgørende oplysninger om, hvordan den berørte befolkning vil blive advaret og holdt underrettet i
tilfælde af et større uheld .

8 . Fyldestgørende oplysninger om, hvilke forholdsregler den berørte befolkning bør træffe, og hvordan den
bør forholde sig i tilfælde af et større uheld.
9. Bekræftelse af, at driftslederen er forpligtet til at træffe passende foranstaltninger på virksomheden,
herunder til at tage kontakt med beredskabstjensterne, for at sætte ind i tilfælde af større uheld og
mindske følgerne heraf mest muligt.
10. En henvisning til den eksterne beredskabsplan, der er opstillet til imødegåelse af eventuelle virkninger af
uheldet uden for virksomheden. Den berørte befolkning bør i forbindelse hermed opfordres til at efter
komme beredskabstjenesternes instrukser og anmodninger i tilfælde af et uheld.
11 . Angivelse af, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger, med forbehold af de fortrolighedskrav, der
er fastsat i den nationale lovgivning.
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BILAG VI

KRITERIER FOR UNDERRETNING AF KOMMISSIONEN OM UHELD, JF. ARTIKEL 15,
STK. 1

I. Kommissionen skal underrettes om alle uheld, der falder ind under punkt 1 , og som er forbundet med
mindst én af de følger, der er beskrevet i punkt 2, 3, 4 og 5 nedenfor.
1 . Stoffer

Enhver brand eller eksplosion eller utilsigtet udslip af farlige stoffer i en mængde, der svarer til mindst
5 % af den i kolonne 3 i bilag I anførte tærskelmængde.
2. Person- eller tingskade

Et uheld, som direkte skyldes et farligt stof med en af følgende konsekvenser:
— et dødsfald

— seks sårede i en virksomhed med efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 timer
— en person uden for virksomheden indlagt på hospital i mindst 24 timer
— bolig(er) uden for virksomheden, der er beskadigende) og ubeboelig(e) som følge af uheld
— evakuering eller opfordring til at holde sig inden døre i over to timer (personer x timer): værdi
mindst 500

— afbrydelse af forsyningen med drikkevand, elektricitet og gas samt af telefonen i over to timer
(personer x timer): værdi mindst 1 000.
3. Umiddelbare miljøskader

— Permanente eller langvarige skader på terrestriske levesteder

— Mindst 0,5 ha af et levested, der er vigtigt ud fra et miljøsynspunkt eller et bevaringssynspunkt,
og som er beskyttet i henhold til lovgivningen
— Mindst 10 ha af et mere udstrakt levested, herunder landbrugsjorder.

— Betydelige eller langvarige skader på levesteder i overfladevand eller i havet (*)
— Mindst 10 km af en flod, en kanal eller et vandløb
— Mindst 1 ha af en sø

— Mindst 2 ha af et delta

— Mindst 2 ha af et kystområde eller af havet.

— Betydelige skader på et grundvandsmagasin eller grundvandet (*)
— Mindst en ha

4. Materielle skader
— materielle skader i virksomheden : mindst 2 mio. ECU

— materielle skader uden for virksomheden : mindst 0,5 mio. ECU.
5. Grænseoverskridende skader

Ethvert uheld i direkte tilknytning til et farligt stof, som får følger uden for den pågældende
medlemsstats område.

II. Uheld og »næsten-uheld (near miss)«, som medlemsstaterne anser for at være af særlig teknisk interesse
med henblik på forebyggelse af større uheld og begrænsning af følgerne af sådanne uheld, og som ikke
svarer til ovennævnte kvantitative kriterier, bør meddeles Kommissionen .

(*) For at vurdere en skade kan man om nødvendigt anvende direktiverne 75/440/EØF, 76/464/EØF og de direktiver, der
vedrører anvendelserne af visse stoffer, nemlig 76/ 160/EØF, 78/659/EØF og 79/923/EØF, eller koncentrationsgraden
LC50 for at arter, der er repræsentative for det berørte miljø, som defineret i direktiv 92/32/EØF for så vidt angår kriteriet
»miljøfarlig«.
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(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 3 . december 1 996

om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af koniske rulle
lejer med oprindelse i Japan
(97/27/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

samlede produktion i Fællesskabet af koniske rulle
lejer.

(2)

Klagen indeholdt beviser for, at der fandt dumping
sted og forvoldtes væsentlig skade som følge heraf,
hvilket ansås for tilstrækkeligt til at begrunde
indledningen af en procedure . Efter konsultationer
i det rådgivende udvalg offentliggjorde Kommis
sionen derfor en meddelelse i De Europæiske
Fællesskabers Tidende (4) om indledning af en anti
dumpingprocedure vedrørende importen til Fælles
skabet af koniske rullelejer med oprindelse i Japan.

(3)

Kommissionen underrettede officielt producen
terne i Fællesskabet, importørerne og de japanske
producenter, som den vidste var berørt af sagen,
samt repræsentanterne for Japan om indledningen
af undersøgelsen og gav de berørte parter lejlighed
til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til
at anmode om at blive hørt mundtligt.

(4)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de
oplysninger, som den anså for nødvendige for at
træffe afgørelse i sagen .

(5)

Undersøgelsen omfattede perioden fra den 1 .

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af
22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport
fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab ('), særlig artikel 23,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2423/88
af 11 . juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller
subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af
Det Europæiske Fællesskab (2), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 522/94 (3), særlig artikel 9,
efter konsultationer i det rådgivende udvalg, der er nedsat
i henhold til nævnte forordning, og
ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE

oktober

1993

til

den

30 .

juni

1994.

Til

undersøgelse af de faktorer, der lå til grund for at

(1 )

I november 1993 modtog Kommissionen en klage
indgivet af FEBMA (Federation of European
Bearing Manufacturers' Associations) på vegne af
producenter i Fællesskabet, hvis samlede produk
tion angiveligt udgjorde en betydelig del af den

(') EFT nr. L 56 af 6. 3. 1996, s. 1 .
O EFT nr. L 209 af 2. 8 . 1988, s. 1 .

3 EFT nr. L 66 af 10 . 3. 1994, s. 10 .

fastslå, om den skade, der er påført EF-erhvervsgre
nen, var forårsaget af den pågældende dumping
import, benyttedes perioden fra den 1 . januar 1991
til den 30 . juni 1994. For at sikre, at de data, der
bedrørte undersøgelsesperioden, kunne sammen
lignes med tallene for de foregående kalenderår,
ekstrapoleredes disse data, så de afspjlede situatio
nenen i en periode på tolv måneder.
(<) EFT nr. C 181 af 2. 7. 1994, s. 7.
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Undersøgelsen afsluttedes ikke inden for den
normale frist på grund af den komplicerede vurde
ring af de aspekter af proceduren, der var forbundet
med at fastlægge skade og årsagssammenhæng,
hvilket hovedsagelig skyldtes det store antal og de
mange forskellige typer af den af undersøgelsen

(11 )

I Japan og i Fællesskabet sælges koniske rullelejer
hovedsagelig til to kategorier af kunder, nemlig
industrielle brugere og forhandlere .

(12)

Det konstateredes, at de koniske rullelejer, der
fremstilles i Japan og eksporteres til Fællesskabet,
har samme fysiske egenskaber og anvendelses
formål som de koniske rullelejer, der fremstilles af
EF-producenterne. De må derfor anses for at være

omfattede vare .

(7)

Den pågældende erhvervsgren
omfatter følgende producenter:

i

Fællesskabet

samme vare, som omhandlet i artikel 2, stk. 12 i

— FAG Kugelfischer Georg Schäfer
(Schweinfurt, Tyskland)
— SKF GmbH (Schweinfurt, Tyskland)

forordning (EØF) nr. 2423/88 .

KGaA

—
—
—
—

SKF Industrie SpA (Cascine Vica, Italien)
SKF Espagnola SA (Madrid, Spanien)
Timken France (Colmar, Frankrig)
British Timken (Northampton, Det Forenede
Kongerige) og
— Société Nouvelle de Roulements (Annecy,
Frankrig).

(8)

Nr. L 10/35

( 13)

I 1991 indledte Kommissionen på anmodning fra
den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet en
særskilt
antidumpingprocedure
vedrørende
importen af såkaldte »cups« (') og i 1993 indførtes
der en endelig antidumpingtold på denne vare (2).

(14)

I forbindelse med den foreliggende undersøgelse
fremførte EF-erhvervsgrenen argumenter for, at
Kommissionen burde betragte koniske rullelejer og
cups som en og samme vare, således at undersø
gelsen i henhold til den foreliggende procedure og
den samtidige fornyede undersøgelse af antidum
pingforanstaltningerne vedrørende importen af
cups med oprindelse i Japan (3) kunne slås
sammen . De japanske producenter støttede denne
fremgangsmåde. I overensstemmelse med den
begrundelse, der er fremført af Retten i Første
Instans (4), fastholder Kommissionen imidlertid den
holdning, at koniske rullelejer og cups er
forskellige varer, som hver især retmæssigt kan
gøres til genstand for en særskilt antidumpingpro

I undersøgelsesperioden eksporterede følgende
selskaber koniske rullelejer fra Japan til Det Euro
pæiske Fællesskab:

Koyo Seiko Co. Ltd (Osaka)
NTN Corporation (Osaka)
Nachi Fujikoshi Corporation (Tokyo)
NSK Ltd (Tokyo)
Maekawa Bearing Manufacturing Co. Ltd (Osaka)

cedure .

og

MC International Inc. (Osaka).

B. DEN

AF

UNDERSØGELSEN

C. DEFINITION AF ERHVERVSGREN
LESSKABET

OMFATTEDE

I

FÆL

VARE OG SAMME VARE

(9)

Den vare, der er omfattet af klagen, og for hvilken
proceduren indledtes, er koniske rullelejer,
herunder monteringssæt til koniske rullelejer,

(15)

inden for den frist, Kommissionen havde fastsat. I

betragtning af den manglende samarbejdsvilje, som
det pågældende selskab havde udvist, blev det ikke
anset for at være en del af den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet som fastsat i klagen, og

henhørende under KN-kode 8482 20 00 .

( 10)

Koniske rullelejer består af følgende komponenter:
( 1 ) en indvendig løbering som er konisk og er
fremstillet af samme materiale som den udvendige
løbering (den indvendige og udvendige løbering
udstandses ofte af samme stykke af det pågældende
materiale); (2) koniske antifriktionsruller, som er
fæstet til den indvendige løbering og som gør det

det blev derfor holdt uden for Kommissionens fast

læggelse af den forvoldte skade i forbindelse med
den foreliggende undersøgelse. I den resterende del
af denne undersøgelse forstås ved »erhvervsgren i
Fællesskabet« de samarbejdsvillige EF-producenter,
som støttede klagen, og hvis samlede produktion af
koniske rullelejer udgør en betydelig del af den
samlede produktion i Fællesskabet, som omhandlet
i artikel 4, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 2423/88 .

muligt for denne at bevæge sig i forhold til den
udvendige løbering; (3) en kugleholderring, som
holder rullerne på plads i den indvendige løbering,
og (4) en udvendig løbering en såkaldt »cup«, som
er den del, hvori den koniske komponent (bestå
ende af den indvendige løbering, rullerne og kugle

holderen) indpasses for at fremstille det færdige
koniske rulleleje . Det vigtigste anvendelsesområde
for koniske rullelejer er automobilindustrien.

En af EF-producenterne indgav ikke en tilfredsstil
lende besvarelse af Kommissionens spørgeskema

C)
f2)
(3)
(4)

EFT nr. C 2 af 4. 1 . 1991 , s. 8 .
EFT nr. L 9 af 15. 1 . 1993, s. 7.
EFT nr. C 292 af 20. 10 . 1994, s. 5.
Sag T-l 66/94: Koyo Seiko Co. Ltd mod Rådet for Den Euro
pæiske Union. Dom af 14. juli 1995.
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EF-erhvervsgrenens situation
Markedsandel

Forbrug

(20)
(16)

Mellem 1991 og udgangen af undersøgelses
perioden faldt forbruget af koniske rullelejer i Det
Europæiske Fællesskab fra ca. 150 mio. stk. til ca.
135 mio. stk., dvs. en nedgang på ca. 9 % . Denne
indskrænkning af markedet er en følge af de gene
relle
periodiske
konjunktursvingninger
på
markedet for koniske rullelejer, hvor størrelsen af
dette marked varierer i forhold til det generelle
aktivitetsniveau hos brugerne af koniske rullelejer.

Koniske rullelejer fremstillet af EF-erhvervsgrenen
tegnede sig i 1991 for en markedsandel (målt i stk.)
på 80,58 %, som faldt til 75,52 % ved udgangen af
undersøgelsesperioden . Endvidere steg markedsan
delen for koniske rullelejer, der fremstilledes på
veletablerede produktionsanlæg uden for Fælles
skabet (De Tolv), og som var forbundet med EF
erhvervsgrenen (navnlig i Østrig og De Forenede
Stater) fra 6,17 % til 10,08 % i samme periode .
Priser

Dumpingimportens omfang og markedsandel

( 17)

Mellem 1991 og undersøgelsesperioden faldt
importen, målt i tons, fra 5 800 til 5 000, dvs. en
nedgang på 13,8 % , og i samme periode faldt
salget, udtrykt i stk., fra 1 1 mio. til 8,5 mio. dvs. en
nedgang på 23 % .

( 18)

I samme periode faldt markedsandelen for
importen af koniske rullelejer med oprindelse i
Japan fra 7,4 % i 1991 til 6,2 % i undersøgelsespe

(21 )

rioden .

Det konstateredes, at EF-erhvervsgrenens videre
salgspriser i Fællesskabet for koniske rullelejer
udtrykt i ECU mellem 1991 og udgangen af under
søgelsesperioden faldt med 2,81 % i gennemsnit
for salg til alle kategorier af kunder. Fra 1993 var
nedgangen 0,98 % . For salget til industrielle
brugere, som tegner sig for hovedparten af EF
erhvervsgrenens samlede omsætning var nedgangen
mellem 1991 og udgangen af undersøgel
sesperioden 3,18 % og 1,87 % fra 1993 . For salg til
forhandlere udviste udviklingen mellem 1991 og
udgangen af undersøgelsesperioden en prisnedgang
på 0,88 % og en stigning på 3,74 % fra 1993 .

Salg
Importpriser

(19)

(22)

De priser, der opnåedes af de japanske producenter,
som havde indgivet prisoplysninger, sammenlig
nedes med EF-producenternes priser for de typer,
som de berørte parter anså for identiske; sammen

ligningen blev foretaget for hver kundekategori i
fire medlemsstater (Tyskland, Det Forenede Konge
rige, Frankrig og Italien), der ansås for repræsenta
tive for situationen i hele Fællesskabet.

På dette grundlag konstateredes der prisunderbud.
Den vejede gennemsnitlige underbudsmargen for
de eksportører der samarbejdede med Kommis
sionen om dette spørgsmål, udgør ca. 13 %
beregnet på grundlag af EF-producenternes omsæt
ning af de pågældende typer. Kommissionens
tjenestegrene har endvidere undersøgt eksportø
rernes prisfastsættelsespolitik i forbindelse med salg
til de to kundekategorier, der er omtalt i ellevte
betragtning, idet de har anvendt samme metode
som beskrevet ovenfor. Det fremgik af denne
undersøgelse, at der var tale om større prisunderbud
fra de japanske eksportørers side ved salg til
forhandlere end ved salg til industrielle brugere .

Rentabilitet

(23)

Med denne prispolitik gendrives EF-erhvervsgre

nens påstande om, at de pågældende eksportører
optrådte mere aggressivt i det markedssegment,
som var af størst betydning for dem, dvs. de indus
trielle brugere.

Mellem 1991 og undersøgelsesperioden faldt salget,
målt i stk., i Fællesskabet af koniske rullelejer frem
stillet af EF-erhvervsgrenen med 14 % . Som nævnt
var der i samme periode tale om en betydelig stig
ning i salget af koniske rullelejer, der fremstilles i
lande uden for Fællesskabet (De Tolv) af veletable
rede producenter forbundet med EF-erhvervsgre
nen og derefter importeres til og sælges i Fælles
skabet af den pågældende EF-erhvervsgren. Kombi
neres ovennævnte faldt EF-erhvervsgrenens salg af
koniske rullelejer med 10 % , hvilket er i overens
stemmelse med ovennænte procentsats for tilbage
gangen i forbruget i Fællesskabet, men det steg
med 8 % mellem 1993 og undersøgelsesperioden .

EF-erhvervsgrenens indtjening på salget af den af
undersøgelsen omfattede vare var negativ i den
betragtede periode, nemlig et tab på ca. 1 1 % i
1991 stigende til et tab på ca. 17 % i 1993 . Mellem
1993 og udgangen af undersøgelsesperioden
forbedredes EF-erhvervsgrenens situation imidlertid
med et tab på ca. 7 % .
Produktion

(24)

Mellem 1991 og undersøgelsesperioden faldt EF
erhvervsgrenens produktion med ca. 11 % .
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Kapacitet/kapacitetsudnyttelse, forskning og ud
vikling investering
(25)

EF-erhvervsgrenens kapacitet faldt med 9,3 % og
kapacitetsudnyttelsesgraden med 2,2 procentpoint.
Udgifterne til forskning og udvikling faldt i samme
periode med 62 % og nye investeringer gik betyde
ligt tilbage.

Nr. L 10/37

forhold til importen fra andre tredjelande (som steg
fra 5,86 % til 6,68 %) og den var større end
importen fra Japan, både målt i absolutte tal og
som markedsandel .

(30)

Trods underbud fra de japanske eksportørers side
var EF-erhvervsgrenens markedsandel kombineret

med importen fra nævnte forbundne producenter
stort set uændret i hele den periode, der er omfattet

Beskæftigelse
(26)

af undersøgelsen. Nedgangen i EF-erhvervsgrenens
markedsandel er derfor hovedsagelig forårsaget af
dens import fra nævnte produktionsanlæg i tredje
lande og således selvforskyldt. Ved en vurdering af
følgevirkningerne af importen fra Japan på ud

Beskæftigelsen i EF-erhvervsgrenen faldt med ca.
TI % mellem 1991 og undersøgelsesperioden . I
den pågældende periode flyttedes der imidlertid
produktionskapacitet inden for EF-erhvervsgrenens
globale produktionsstruktur, og der udfoldedes
betydelige omstruktureringsbestræbelser for at øge
produktiviteten i almindelighed, hvilket er kommet
til udtryk i tilbagegangen i beskæftigelsen.

viklingen i EF-erhvervsgrenens markedsandel i den
betragtede periode, herunder import fra forbundne
producenter i tredjelande, konkluderer Kommissio
nen, at der ikke er forvoldt væsentlig skade.

Konklusion vedrørende skade

(31 )

(27)

EF-erhvervsgrenen gjorde gældende, at den var

nødsaget til at tilpasse sine priser til de japanske
eksportørers lavere priser og pristilbud for at
fastholde sin markedsandel, og de meget lave priser
og den manglende mulighed for at hæve priserne
havde betydelige negative finansielle følgevirknin
ger, de japanske eksportører øvede således betydelig

På baggrund af ovenstående fastslås det, at EF
erhvervsgrenen havde økonomiske vanskeligheder i
den betragtede periode. De finansielle resultater
forbedredes imidlertid betydeligt, omend de fortsat
var negative.

indflydelse på prisniveauet i Fællesskabet trods
deres forholdsvis beskedne markedsandel .

E. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

(32)
(28)

I henhold til bestemmelserne i grundforordningen
undersøgte Kommissionen, om EF-erhvervsgrenens
situation kunne tilskrives omfanget af den pågæl
dende import og priserne på de importerede varer,
og om de skadelige virkninger heraf kunne anses
for væsentlige. Ved gennemførelse af undersøgelsen
sikredes det, at andre faktorers indvirkning på
EF-erhvervsgrenens vanskelige situation ikke blev
tilskrevet den pågældende import.

(29)

Markedsandelen for importen fra Japan faldt som
nævnt fra 7,4 % i 1991 til 6,2 % i undersøgelsespe
rioden . Disse tal bør sammenholdes med EF

producenternes markedsandel for koniske rullelejer
fremstillet i Fællesskabet, nemlig 80,58 % i 1991
og 75,52 % i undersøgelsesperioden, og det
forhold, at EF-erhvervsgrenen importerede betyde
lige mængder koniske rullelejer med henblik på
videresalg i Fællesskabet fra veletablerede produ
center, som er forbundet med EF-erhvervsgrenen
og er beliggende i bl.a. USA og Østrig. Markedsan

delen for denne import udgjorde 6,17 % i 1991 og
10,08 % i undersøgelsesperioden . Denne import
tegnede sig for den største andel af markedet set i

De konstaterede prisunderbud for visse transak
tioner i bestemte salgskanaler og størrelsen heraf
anses ikke for afgørende for resultatet af den fore
liggende undersøgelse. Ifølge bestemmelserne i
grundforordningen er det virkningerne heraf, der
har betydning. EF-erhvervsgrenen gjorde i den
forbindelse gældende, at den prisunderbudsmargen,
som Kommissionen havde beregnet, burde forhøjes
med en margen på 3 % svarende til den registre
rede gennemsnitlige stigning i produktionsomkost
ningerne inden for denne erhvervsgren i samme
periode og dermed en margen svarende til den
prisforhøjelse, der burde finde sted. EF-erhvervs
grenen anførte, at denne margen for en manglende
prisforhøjelse var særlig stor i henseende til salget
til den særlige kundekategori, der bestod af indu
strielle
brugere .
EF-erhvervsgrenen
gjorde
endvidere gældende, at den i perioden med lavkon
junktur (fra 1990 til begyndelsen af 1994) havde
søgt at fastholde sin markedsandel i konkurrencen
mod lavpristilbud fra de japanske konkurrenter.
Dette var angiveligt en nødvendig reaktion fra
EF-erhvervsgrenens side i en periode med lavkon
junktur, fordi nedgang i mængde og markedsandel
ville have øget enhedsomkostningerne ved fremstil
lingen af koniske rullelejer og således EF-erhvervs
grenens tab.

Nr. L 10/38

(33)

Hda !

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Kommissionen har fastslået, at priserne faldt i
perioden fra den 1 . januar 1991 til den 30. juni
1994. Hvis EF-erhvervsgrenen imidlertid havde
været tvunget til at sænke priserne for at fastholde
omsætning og markedsandel, hvilket faktisk
lykkedes i vid udstrækning, ville det have resulteret

produktionsfaciliteter i lande uden for Fællesskabet
(De Tolv).
(38)

i større finansielle tab . Ifølge undersøgelsesresulta
terne var det modsatte tilfældet, dvs. en forbedring
af EF-erhvervsgrenens resultater, og dette på et tids
punkt, hvor der ikke var indført antidumpingforan
staltninger vedrørende importen af den af undersø
gelsen omfattede vare .

(34)

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen
ikke godtage påstanden om, at den af
undersøgelsen omfattede import gav anledning til
pristryk eller hindrede EF-erhvervsgrenen i at hæve
priserne og således forvoldte skade, som kan anses
for væsentlig, især i betragtning af at den pågæl
dende periode var kendetegnet ved lavkonjunktur.

(35)

Hvad angår de japanske eksportørers prispolitik
konstateredes det, at deres prisunderbud i forhold
til EF-erhvervsgrenens priser for salg til industri
kunder, som er EF-erhvervsgrenens vigtigste

kundekategori, var lavere end det var tilfældet for
salg til forhandlere, som er den anden kundekate
gori. Den vejede gennemsnitlige underbudsmargen
omfattede således hovedsagelig større underbud fra
de japanske eksportørers side for så vidt angår salg

(39)

EF-erhvervsgrenen påstod, at importen fra Japan
indebærer en trussel om væsentlig skade, som defi
neret i artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2423/
88, og den gjorde gældende og fremlagde doku
mentation for, at importen fra især Japan steg i
absolutte tal efter undersøgelsesperioden, og den
anførte, at dette medførte yderligere prisfald og
hindrede muligheden for at hæve priserne.

(40)

Det skal erindres, at Kommissionen har fastslået, at
de japanske eksportørers markedsandel faldt i
undersøgelsesperioden, og at den pågældende
import ikke havde nogen væsentlig indvirkning på
EF-erhvervsgrenens priser i denne periode.

(41 )

På trods af den dokumentation, som EF-erhvervs
grenen har fremlagt, kan det ikke på dette grundlag
konkluderes, at en eventuel stigning i de importe
rede mængder vil påvirke udviklingstendensen for
EF-erhvervsgrenens markedsandel og priser i et
sådant omfang, at det kan betragtes som væsentlig
skade, som defineret i artikel 4, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 2423/88 , navnlig i betragtning af det
opsving på markedet, der er konstateret efter
undersøgelsesperioden .

(42)

Det er endvidere ikke over for Kommissionen
påvist, at der er tale om en forøgelse af produk
tionskapaciteten eller lagrene i Japan, eller at dette
vil ske i overskuelig fremtid.

(43)

Kommissionen konkluderer derfor, at det ikke klart
kan forudses, at importen fra Japan i nær fremtid
vil påføre EF-erhvervsgrenen væsentlig skade, og at
der derfor ikke foreligger nogen trussel om skade,
som kan begrunde, at der indføres antidumping
foranstaltninger.

til forhandlere, medens det bør bemærkes, at det

modsatte mønster (dvs. højere for salg til industri

elle brugere end for salg til forhandlere).
EF-erhvervsgrenen gjorde også gældende, at den
som følge af det lave prisniveau måtte reducere
kapaciteten i Fællesskabet og investeringerne i
undersøgelsesperioden for at sænke omkostnin
gerne og dermed mindske sine tab. Dette havde
ført til en situation, hvor EF-erhvervsgrenen ikke
var i stand til at tilfredsstille kundernes efter

spørgsel i 1995. For at investere i ny kapacitet var
det ifølge EF-erhvervsgrenen nødvendigt at opnå
en højere fortjeneste end den, der registreredes i
undersøgelsesperioden.

(37)

Kommissionen er imidlertid af den opfattelse, at
det er normal forretningspolitik at sænke omkost

ningerne, og dette så meget desto mere, når den
pågældende erhvervsgren befinder sig i en periode
med lavkonjunktur. På den anden side kan det i en
periode med højkonjunktur også anses for normalt
at øge kapaciteten og finansiere dette gennem
normale finansielle kanåler. Indskrænkningen af
kapaciteten bør derfor ikke tilskrives den pågæl
dende import, så meget mere som nedgangen i de
importerede mængder var større end nedgangen i
EF-erhvervsgrenens kapacitet. Hertil kommer, at
denne indskrænkning af kapaciteten må ses i
sammenhæng med den tilsyneladende udflytning
af EF-erhvervsgrenens produktion til nævnte

En vurdering af alle ovenstående faktorer foranle
diger Kommissionen til at fastslå, at importen fra
Japan ikke har påført EF-erhvervsgrenen skade i et
omfang, der kan anses for væsentlig, jf. artikel 4,
stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2423/88 .

F. TRUSSEL OM SKADE

begrænsede pristryk, der er konstateret, udviste det

(36)
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G. DUMPING

(44)

På baggrund af ovenstående konklusion anser
Kommissionen det ikke for påkrævet at undersøge,
om den pågældende import fandt sted til dumping
priser eller ej, for selv om der skulle være tale om
dumping, vil det ikke øve nogen indflydelse på
ovenfor omhandlede analyse og vil følgelig ikke
ændre de konklusioner, der er draget.
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H. KONKLUSION

Nr. L 10/39

rejste indvendinger mod denne fremgangsmåde i
Det Rådgivende Udvalg —

(45)

Under disse omstændigheder bør proceduren
afsluttes i overensstemmelse med artikel 9 i forord

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

ning (EØF) nr. 2423/88 .
(46)

Kommissionen underrettede de berørte parter,
herunder EF-erhvervsgrenen, om resultaterne af
undersøgelsen . Efter at Kommissionen havde
underrettet EF-erhvervsgrenen om ovennævnte
faktiske omstændigheder, undersøgelsesresultater
og konklusioner, fremsatte repræsentanter for
denne erhvervsgren yderligere bemærkninger, både
skriftligt og mundtligt, vedrørende virkningerne af
importen fra Japan for den pågældende erhvervs
gren i Fællesskabet. Kommissionen tog stilling til
disse bemærkninger, men fastslog, at de ikke kunne
ændre dens konklusioner. Nogle medlemsstater

Eneste artikel

Antidumpingproceduren vedrørende importen af koniske
rullelejer henhørende under KN-kode 8482 20 00 og med
oprindelse i Japan afsluttes.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 1996.

På Kommissionens vegne
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