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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 70/97
af 20 . december 1996

om ordningen for indførsel i Fællesskabet af produkter med oprindelse i Repu
blikken Bosnien-Hercegovina, Republikken Kroatien og Den Tidligere Jugosla
viske Republik Makedonien og om indførsel af vin med oprindelse i
Republikken Slovenien
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske
Union;

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

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

de handelsmæssige præferenceindrømmelser, der finder
anvendelse på landene fra det tidligere Jugoslavien, er
baseret på de indrømmelser, der er fastsat i samarbejdsaf
talen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og
Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien, der
blev undertegnet den 2. april 1980 og opsagt den 25.
november 1991 ;

Gyldigheden af forordning (EF) nr. 3355/94 ('), (EF)
nr. 3356/94 (2) og (EF) nr. 3357/94 (3), som fastlægger
ordningen for indførsel til Fællesskabet af varer med
oprindelse i republikkerne Bosnien-Hercegovina, Kroa
tien, Slovenien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien, udløber den 31 . december 1996;

denne ordning skal, når tiden er inde, erstattes af bestem
melser i bilaterale aftaler, der skal forhandles med disse
lande;

der bør tages hensyn til, at Europaaftalen mellem De
Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne på den ene
side og Republikken Slovenien på den anden side blev
undertegnet den 10 . juni 1996, og at interimsaftalen
anvendes fra 1 . januar 1997;

der bør også tages hensyn til, at Republikken Slovenien
nu er omfattet af bestemmelserne i den nævnte bilaterale

aftale, og at den autonome ordning derfor ikke længere
finder anvendelse på Slovenien;
derfor bør de handelsmæssige indrømmelser, der er fastsat
for de øvrige lande fra det tidligere Jugoslavien, tilpasses
på passende måde, idet der også tages hensyn til Østrigs,
(') EFT nr. L 353 af 31 . 12. 1994, s. 1 . Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 3032/95 (EFT nr. L 316 af 30.
12. 1995, s . 4).
(2) EFT nr. L 353 af 31 . 12. 1994, s . 55. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 3032/95 (EFT nr. L 316 af 30.
12. 1995, s . 4).

(3) EFT nr. L 353 af 31 . 12. 1994, s. 63. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 3032/95 (EFT nr. L 316 af 30.
12. 1995, s . 4).

præferenceindrømmelserne indeholder toldfritagelser og
ophævelse af de kvantitative restriktioner for industripro
dukter, bortset fra visse produkter, som er underlagt told
lofter, samt specifikke indrømmelser (toldfritagelser,
nedsættelse af landbrugselementerne, toldkontingenter)
for forskellige landbrugsprodukter;
et fællesskabstilsyn kan gennemføres ved anvendelse af en

forvaltningsmetode, der er baseret på, at indførsler af de
pågældende produkter på fællesskabsplan afskrives på
toldlofterne, efterhånden som disse produkter frembydes i
tolden med angivelse til fri omsætning, denne forvalt
ningsmetode bør åbne mulighed for at genindføre toldsat
serne, når nævnte lofter nås på fællesskabsplan;
denne forvaltningsmetode kræver et snævert og særdeles
hurtigt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommis
sionen, idet især Kommissionen skal kunne følge afskriv
ningerne i forhold til lofterne;
den ordning, der gælder for indførsel af tekstilvarer fra
Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugosla
viske Republik Makedonien er fastsat i Rådets forordning
(EF) nr. 517/94 (4);

da det endnu ikke har været muligt at indgå den aftale
om »vin og alkoholholdige drikkevarer«, der er forudset i
Europaaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
(4) EFT nr. L 67 af 10. 3. 1994, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/96 (EFT nr.
L 188 af 27. 7. 1996, s . 4).
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stakninger med tilsvarende virkning og uden told og
afgifter med tilsvarende virkning.

ser, indtil den nævnte aftale indgås;

2.

i betragtning af den øjeblikkelige vanskelige markedssitu
ation bør de tidligere indrømmelser for »baby beef«

begrænses, uden at foregribe fremtidige bilaterale
forhandlinger med de pågældende lande;
det bør navnlig sikres, at alle Fællesskabets importører har

lige og kontinuerlig adgang til toldkontingenterne, samt
at de for kontingenterne fastsatte satser anvendes uden

afbrydelse ved enhver indførsel af de pågældende
produkter i medlemsstaterne, indtil de er opbrugt;

Indførsel af vine med oprindelse i Republikken

Slovenien er omfattet af de i artikel 7 fastsatte indrøm
melser.

3 . Adgang til at benytte en af de præferenceordninger,
der er fastsat ved denne forordning, er betinget af overhol
delse af den definition af begrebet produkter med oprin
delsesstatus, der er fastsat i afsnit IV, kapitel 2, afdeling 3,
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli
1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om
indførelse af en EF-toldkodeks (').

det påhviler i henhold til dets internationale forpligtelser
Fællesskabet at bestemme åbningen af toldkontingen
terne; for at sikre en effektiv fællesskabsforvaltning af

Artikel 2

kontingentmængderne er der imidlertid intet til hinder
for, at medlemsstaterne kan trække de mængder på

Forarbejdede landbrugsprodukter

kontingenterne, der svarer til deres reelle indførsler;
denne form for forvaltning kræver et nært samarbejde
mellem medlemsstaterne og Kommissionen, som især
skal kunne følge udnyttelsesgraden af de samlede kontin

genter og underrette medlemsstaterne herom;
af rationaliserings- og forenklingshensyn bør Kommis
sionen kunne foretage de nødvendige tekniske ændringer
og tilpasninger af denne forordning efter at have

De importafgifter, dvs. told og landbrugselementer, der
anvendes ved indførsel i Fællesskabet af de i bilag B
opførte produkter, er angivet i dette bilag ud for hver af
disse produkter.

Artikel 3

indhentet udtalelse fra Toldkodeksudvalget, og uden at

det i øvrigt berører de i artikel 10 i denne forordning fast
satte specifikke procedurer;
disse indførselsordninger fornyes på grundlag af de betin

gelser, som Rådet opstiller under hensyn til udviklingen
af relationerne mellem Fællesskabet og hvert af de berørte
lande, herunder i forhold til regionen; derfor bør disse

Tekstilvarer

1.
De tekstilvarer, der har oprindelse i de i artikel 1 ,
stk. 1 , i denne forordning nævnte lande, og som er anført
i bilag III B til forordning (EF) nr. 517/94, er ved
indførsel i Fællesskabet omfattet af de årlige kvantitative
EF-lofter, der er fastsat i forordning (EF) nr. 517/94.

ordningers varighed begrænses til et år, for at det jævnligt
kan kontrolleres, om de overholdes, uden at dette dog

berører muligheden for til enhver tid at ændre forordnin
gens geografiske anvendelsesområde —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

2. Genindførsel efter passiv forædling i overensstem
melse med forordning (EF) nr. 3036/94 (2) kan finde sted
inden for de årlige kvantitative EF-lofter, der er fastsat i
bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94, for så vidt
angår de i artikel 1 , stk. 1 , i denne forordning nævnte
lande, og de er også fritaget for told.

Artikel 4

Industriprodukter — Toldlofter
Artikel 1

1 . Med forbehold af de særlige bestemmelser i
artikel 2-8 kan andre produkter med oprindelse i
Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugosla

viske Republik Makedonien end dem, der er anført i bilag
II til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fælles
skab og i bilag A til nærværende forordning, indføres i
Fællesskabet uden kvantitative restriktioner eller foran

1 . Fra 1 . januar til 31 . december hvert år undergives
indførsel i Fællesskab af visse produkter med oprindelse i
de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte lande som anført i bilag C I,
C II, C III og C IV toldlofter og et fællesskabstilsyn.
(') EFT nr. L 253 af 11 . 10. 1993. Forordningen er senest ændret
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 12/97 (EFT nr. L 9 af
13 . 1 . 1997, s. 1 ).
(2) EFT nr. L 322 af 15. 12. 1994, s. 1 .
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Beskrivelsen af de i stk. 1 omhandlede produkter, deres
KN-koder og størrelsen af lofterne er anført i ovennævnte
bilag. Lofternes størrelse forhøjes hvert år med 5 % .

2. Afskrivningen på lofterne foretages, efterhånden som
produkterne frembydes i tolden med angivelse til fri
omsætning, ledsaget af et varecertifikat, der er udstedt i
overensstemmelse med oprindelsesreglerne .

2008 60 91 finder stk. 1 anvendelse, forudsat at den af

Fællesskabet i overensstemmelse med bilag I B til forord
ning (EØF) nr. 426/86 ('), som ændret ved artikel 10a i
bilag XIV til forordning (EF) nr. 3290/94 (2), fastsatte
mindstepris ved indførsel overholdes. Hvis denne mind

stepris ikke overholdes, anvendes der en udligningsafgift.

Artikel 7

En vare kan kun afskrives på loftet, hvis varecertifikatet
indgives før datoen for genindførelsen af opkrævning af

Landbrugsprodukter — Toldkontingenter

told.

Lofternes udnyttelsesgrad konstateres på fællesskabsplan
på grundlag af de indførsler, der afskrives på de i første og
andet afsnit opstillede betingelser.
Medlemsstaterne giver regelmæssigt Kommissionen
meddelelse om de indførsler, der foretages i henhold til
de ovenfor anførte nærmere bestemmelser; disse oplys
ninger gives på de i stk. 4 fastsatte betingelser.

Nr. L 16/3

1.

Toldsatserne ved indførsel i Fællesskabet af de i

bilag E anførte produkter med oprindelse i de i artikel 1 ,
stk. 1 , nævnte lande suspenderes i de perioder til de
niveauer og inden for de fællesskabstoldkontingenter, som
er anført ud for hvert af disse produkter.

2. Ved indførsel skal spiritus af frugt benævnt »Sljivo
vica« og tobak af typen »Prilep« være ledsaget af ægt
hedscertifikater, der er i overensstemmelse med model

3.

Når lofterne er nået, kan Kommissionen indtil

udgangen af kalenderåret ved forordning genindføre
opkrævning af den told, som faktisk anvendes over for
tredjelande .

4. Senest den femtende dag i hver måned giver
medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om de
afskrivninger, der er foretaget i løbet af den foregående
måned.

Såfremt

Kommissionen

anmoder

herom,

meddeler de disse oplysninger om afskrivningerne hver
tiende dag, idet disse oplysninger fremsendes inden for en
frist på fem hele dage efter udløbet af hver periode på ti
dage.

lerne i bilag E, og som er udstedt af de kompetente
myndigheder i de pågældende lande .
3 . De i stk. 1 omhandlede toldkontingenter forvaltes af
Kommissionen, der kan træffe de nødvendige administra
tive foranstaltninger for at sikre en effektiv forvaltning af
disse .

4. Hvis en importør i en medlemsstat indgiver en angi
velse til fri omsætning med anmodning om præference
behandling for et produkt omhandlet i stk. 1 , og hvis
toldmyndighederne antager denne angivelse, trækker
denne medlemsstat ved meddelelse til Kommissionen på
den tilsvarende kontingentmængde en mængde svarende
til behovet.

Artikel 5

Anmodningerne om sådanne træk med oplysning om
datoen for antagelsen af de nævnte angivelser skal straks

Landbrugsprodukter

fremsendes til Kommissionen .

De produkter, der har oprindelse i de i artikel 1 , stk. 1 ,
nævnte lande, og som er anført i bilag D, kan indføres i
Fællesskabet under anvendelse af de i samme bilag
anførte toldindrømmelser.

mulighed herfor.

Artikel 6

Surkirsebær

1.

Surkirsebær med oprindelse i de i artikel 1 , stk. 1 ,

nævnte lande kan indføres i Fællesskabet med toldfrita

gelse inden for de i bilag D anførte lofter.
Hvis de i nævnte bilag fastsatte lofter overskrides, kan
udstedelsen af de for de nævnte produkter fastsatte
importlicenser suspenderes.
2.

For forarbejdede surkirsebær henhørende under

KN-kode

0812 10 00,

ex 081 1 90 19,

2008 60 51 ,

ex 081 1 90 39 ,

2008 60 61 ,

Sådanne træk tillades af Kommissionen afhængigt af
datoen for, hvornår toldmyndighederne i den pågældende
medlemsstat har antaget angivelserne til fri omsætning, og
forudsat at den resterende kontingentmængde giver

081 1 90 75,

2008 60 71

og

Hvis en medlemsstat ikke udnytter de trukne mængder,
tilbagefører den hurtigst muligt disse til den tilsvarende
kontingentmængde.

Hvis de mængder, der er anmodet om, overstiger den
disponible rest af kontingentmængden, sker tildelingen i
forhold til de mængder, der er anmodet om . Medlemssta
terne underrettes af Kommissionen om de trukne mæng
der.

(') EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EF) nr. 2314/95 (EFT nr. L 233 af 30. 9.
1995, s. 69).
(2) EFT nr. L 349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
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5. Medlemsstaterne sikrer importørerne af de pågæl
dende produkter lige og kontinuerlig adgang til kontin
genterne, så længe de resterende kontingentmængder

giver mulighed herfor.
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a) de tekniske ændringer og tilpasninger, i det omfang de
bliver nødvendige som følge af ændringer af den
kombinerede nomenklatur og Taric-koderne

b) de nødvendige tilpasninger som følge af indgåelse af
andre aftaler mellem Fællesskabet og de i denne
forordnings artikel 1 , stk. 1 , nævnte lande .
Artikel 8

1 . For de i bilag F anførte »baby-beef«-produkter
gælder bestemmelserne i stk. 2 og 3 .
2. Inden for et årligt toldkontingent på 11 725 tons,
udtrykt i vægt/hele kroppe, der fordeles mellem de i
artikel 1 , stk. 1 , nævnte lande, defineres de gældende told
satser i overensstemmelse med bilag G.
3 . Enhver anmodning om indførsel i henhold til det i
stk. 2 nævnte kontingent skal være ledsaget af et ægt
hedscertifikat, der er udstedt af de kompetente organer i
udførselslandet, og indeholde en bekræftelse af, at varen
har oprindelsesstatus i og hidrører fra det pågældende
land, samt at den svarer til den i bilag F fastsatte defini
tion . Certifikatet fastsættes af Kommissionen efter proce
duren i artikel 10 .

Artikel 12

1.

Med henblik på anvendelse af artikel 11 i denne

forordning bistås Kommissionen af Toldkodeksudvalget,
der er nedsat ved artikel 247 i forordning (EØF)
nr. 291 3/92 (2).

2. 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 hensyn til, hvor
meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig
med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148 ,
stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal
træffe på forslag af Kommissionen . Under afstemninger i
udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentan
terne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i
nævnte artikel . Formanden deltager ikke i afstemningen .

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder
Artikel 9

Almindelige bestemmelser

De i denne forordning fastsatte lofter, referencemængder
og kontingenter anvendes samlet på de i artikel 1 , stk. 1 ,
nævnte lande, med undtagelse af det i artikel 8 fastsatte
kontingent.

Artikel 10

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne
til landbrugsbestemmelserne i denne forordning efter den
fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 23 i Rådets forord
ning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles
markedsordning for korn (') i de tilsvarende bestemmelser
i de øvrige forordninger om fælles markedsordninger.

anvendelse . Hvis de ikke er i overensstemmelse med den

af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks
af Kommissionen . I så fald gælder følgende;
— Kommissionen udsætter gennemførelsen af de foran
staltninger, den har truffet afgørelse om, i tre måneder

regnet fra datoen for denne underretning
— Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden

afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i første
led.

3 . Udvalget kan undersøge ethvert spørgsmål vedrø
rende anvendelsen af denne forordning, som rejses af
formanden enten på dennes initiativ eller efter anmod
ning fra en medlemsstat.

Artikel 13

Medlemsstaterne og Kommissionen arbejder nært
sammen for at sikre, at denne forordning overholdes.

Artikel 11

De andre nødvendige bestemmelser for anvendelsen af
denne forordning end dem, der er fastsat i artikel 4, stk. 3,
artikel 5, stk. 2, og artikel 10, fastsættes efter fremgangs

Artikel 14

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

måden i artikel 12, stk. 2, og især

Den anvendes fra den 1 . januar til den 31 . december

(') EFT nr. L 181 af 1.7. 1996, s. 21 . Forordningen senest ændret
ved forordning (EF) nr. 923/96 (EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996,

(2) EFT nr. L 302 af 19. 10 . 1992. Forordningen er ændret ved til

s . 37).

1997 .

trædelsesakten af 1994.
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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
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BILAG A

Varer der ikke er omhandlet af artikel 1 , stk . 1

KN-kode

Varebetegnelse

0509 00

Naturlige animalske vaskesvampe:

0509 00 90

— Andre end rå varer

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og
andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegeta
bilske stoffer:

— Plantesafter og planteekstrakter:
1302 13 00
1302 20

— — Af humle

— Pectinstoffer, pectinater og pectater:

ex 1302 20 10

— — I tør form :

ex 1302 20 90

— — I andre tilfælde :

— Pectinstoffer og pectinater

1302 31 00

1302 32

1302 32 10
1505
1515

— Pectinstoffer og pectinater
— Planteslimer og gelatineringsmidler udvundet af vegetabilske stoffer:
— — Agar-agar
— — Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannes
brød eller af guarfrø:
— — — Af johannesbrød eller af frø af johannesbrød
Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)
Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf,
også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1515 60

— Jojobaolie og fraktioner deraf:

1515 60 90

— — Andre varer

1518

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede,
dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vacuum eller
i en inaktiv luftart eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhø
rende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske
eller vegetabilske fedtstoffer eller af fraktioner, ikke-spiselige blandinger eller tibered
ninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olie eller af fraktioner af
forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:
— Andre varer:

1518 00 91

— — Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, dehy
drerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vacuum
eller i en inaktiv luftart på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer
henhørende under pos . 1516
— — Andre varer

1518 00 95

— — — Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og
olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner

1518 00 99

— — — Andre varer

heraf

1520 00 00

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet

1521 10

(hvalrav), også raffineret eller farvet:
— Vegetabilsk voks :

1521 10 90

— — Andre varer

1521 90

— Andre varer:

1521 90 99

— — — Andre end rå varer

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form;
sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestof
fer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning, karamel :

— — Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet:

— Lactose og lactosesirup:
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Varebetegnelse

KN-kode

1702 11 00

— — Af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover

1702 30

— Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i
tør tilstand på under 20 vægtprocent:
— — Andre varer:

1702 30 51 og

— — — Med glycoseindhold i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover

59

1803

Kakaomasse, også affedtet

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt,
også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet
på et fuldstændigt fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler
fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af
kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig
fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

ex 1901 10 00

— Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg:
— Undtagen varer med indhold af kakao og tilberedt mælkepulver

1901 20 00

— Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

1901 90

— Andre varer:

1901 90 11 og

— — Maltekstrakt:

19

ex 1901 90 91 og

— — Andre varer:

99

— Undtagen varer med indhold af kakao og tilberedt mælkepulver til diætetisk
brug eller til madlavning
1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden
måde tilberedt, f. eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannel
loni ; couscous, også tilberedt:
— Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt:

1902 11 00

— — Med indhold af æg

1902 19

— — I andre tilfælde

1902 40

— Couscous :

1902 40 10

— — Ikke tilberedt

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn,
sigtemel o.lign.

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblat
kapsler, af den art der anvendes til lægemidler, segloblater, og lignende varer af mel
eller stivelse

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden
måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:
— Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:

2008 1 1

— — Jordnødder:

2008 11 10

— — — Jordnøddesmør

— Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:
2008 99
ex 2008 99 99

— — Andre varer:
_ _ _ _ _ Andre varer:

— Vinblade, humleskud o.lign . spiselige plantedele
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KN-kode

Varebetegnelse

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på
basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre
brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:
— Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse

2101

2101 11

ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:
— — Ekstrakter, essenser og koncentrater

2101 12

— — Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på
basis af kaffe :

2101 1292

— — — Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe

2101 20

— Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af
disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté:
— — Ekstrakter, essenser og koncentrater

2101 20 20

— — Tilberedte varer:
2101 20 92

— — — På basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté

2101 30

— Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og
koncentrater deraf

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen
vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere:

2102 20

— Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer:

2102 20 11 og

— — Inaktiv gær

19

2102 30

— Tilberedte bagepulvere

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater;
sennepsmel og tilberedt sennep

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede

2104

sammensatte næringsmidler

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106
2106 10

— Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer:

2106 10 20

— — Uden indhold af mælkfedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller
med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5
vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægt
procent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

2106 90

— Andre varer:

2106 90 20

— — Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis
af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

2106 90 30 til

— — Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

59

— — Andre varer:
ex 2106 90 92

— — — Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse,
eller med indhold af mælkefedt på under 1 ,5 vægtprocent, af saccharose på
under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på
under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent:
— Bortset fra proteinhydrolysater og autolysater af gær

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kusyre, tilsat sukker eller andre søde
midler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt
og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

2203 00

01

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer
Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller
derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholind

2207

holdet

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol;
spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

2209 00

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre
Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

2402
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KN-kode

Varebetegnelse

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstru

2403

eret tobak; ekstrakter og essenser af tobak
2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:
— Andre polyvalente alkoholer:

2905 43 00

— — Mannitol

2905 44

— — D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

— — Glycerol

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis

3302

af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien ; andre

tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikke
varer:

— Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien:

3302 10

— — Af den art der anvendes i drikkevareindustrien :

— — — Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en
bestemt drik :
3302 10 10

— — — — Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol

3501

Caseiner, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim :

3501 10

— Casein

3501 90

— Andre varer:

3501 90 90

— — Andre varer

3502

Albumin (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valle
proteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albumi
nater og andre albuminderivater:

3502 1 1 90 og
19 90

— Ægalbumin, andet end ægalbumin, uegnet eller som skal gøres uegnet til
menneskeføde

— Mælkealbumin (lactalbumin), herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner:

3502 20

3502 20 91 og
99

— — Mælkealbumin, andet end mælkealbumin, uegnet eller som skal gøres uegnet
til menneskeføde

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse);
lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

3505 10

— Dextrin og anden modificeret stivelse:

3505 10 10

— — Dextrin

— — Anden modificeret stivelse :
3505 10 90

— — — Andre varer

3505 20

— Lim

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer
samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af
den art der anvendes til tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærtstående
industrier, ikke andetsteds tariferet:

3809 10

— På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og restprodukter
fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke
andetsteds tariferet:

3824 60

— Sorbitol undtagen varer henhørende under pos. 2905 44
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BILAG B

Toldordningen og de nærmere bestemmelser for visse varer fremstillet på basis af land
brugsprodukter omhandlet i artikel 2

Varebetegnelse

KN - kode

Told

sats (')

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og
fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder

0403

eller kakao :

— Yoghurt:

0403 10

0403 10 51 til

— — Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

EA

99

— Andre varer:

0403 90

0403 90 71 til

— — Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

EA

99

Smør og andre mælkefedtstoffer, smørbare mælkefedtprodukter:

0405
0405 20

— Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20 10

— — Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

EA

0405 20 30

— — Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

EA

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 40 00

— Sukkermajs

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre
konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0711 90

— Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

EA

— — Grøntsager:
0711 90 30

— — — Sukkermajs

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller
olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedt
stoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

1517 10

— Margarine, undtagen flydende margarine:

1517 10 10

— — Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

151790

— Andre varer:

151790 10

— — Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

EA

EA

EA

1704

Sukkervaren uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade):

1704 10

— Tyggegummi, også overtrukket med sukker

1704 90

— Andre varer:

1704 90 10

— — Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer

1704 90 30

— — Hvid chokolade

EA

1704 90 51 til

— — Andre varer

EA

EA

9 %

99

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao:

1806 10

— Kakaopulver; tilsat sukker eller andre sødemidler:

1806 10 15

— — Uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker
beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på under 5 vægtprocent

toldfritagesle

1806 10 20

— — Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller iseglucose
beregnet som saccharose på 5 vægtprocent og derover, men under 65 vægtprocent

EA
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KN-kode

1806 10 30

1806 10 90

Nr. L 16/ 11
Told

Varebetegnelse

sats (')

— — Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose
beregnet som saccharose på 65 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent
— — Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose

EA

EA

beregnet som saccharose på 80 vægtrprocent og derover
1806 20

— Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller flydende, i pasta
form, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg

EA

1806 32

— Andre varer, i blokke, plader eller stænger:
Med fyld
— — Uden fyld

EA

1806 90

— Andre varer

EA

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af med, stivelse eller maltekstrakt, også med
indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedt
frit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhø
rende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre en 5

1806 31 00

ex 1901 10 00

vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag. Ikke andetsteds tariferet:
— Tilberedte næringsmidler til børn . I pakninger til detaillsalg:
— Med indhold af kakao og tilberedt mælkepulver

EA

\
EA

— Andre varer:

1901 90

— — I andre tilfælde :
ex 1901 90 91

— — — Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med
indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder
invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtproducent eller af
stivelse på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform henhø
rende under pos . 0401 til 0404:
— Med indhold af kakao og tilberedt mælkepulver til diætisk brug eller til madlavning

ex 1901 90 99

— — — I andre tilfælde :

— Med indhold af kakao og tilberedt mælkepulver til diætisk brug eller til madlavning
1902

Pastaprodukter: også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt,
f.eks . spaghetti , makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscouz

1902 20

— Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

12,8 %
EA

— — I andre tilfælde

EA

1902 30

— Andre pastaprodukter

EA

1902 40

— Couscous :

1902 40 90

— — I andre tilfælde

EA

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.
eks. cornflakes): korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn
(undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

EA

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike

1902 20 91 og
99

eller eddikesyre :
2001 90

— Andre varer:

2001 90 30

— — Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

EA

2001 90 40

— — Yamsrødder, søde kartofler og lignede spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5
vægtprocent og derover

EA

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre,
frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2004 10

— Kartofler:
— — I andre tilfælde :

2004 10 91
2004 90
2004 90 10

— — — I form af mel eller flager
— Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:
— — Sukkermajs (Zea mays car, saccharata)

EA

EA
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2005

Andre grøntsager, tilberedt:

2005 20

— Kartofler:

2005 20 10

— — I form af mel eller flager

EA

2005 80 00

— Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

EA

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også

2008

tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol , ikke andetsteds tariferet:

— Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:
2008 91 00

— — Palmehjerter

2008 99

— — Andre varer:

9 %

— — — Ikke tilsat alkohol :

— — — — Ikke tilsat sukker:
2008 99 85

— — — — — Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

EA

2008 99 91

— — — — — Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af
stivelse på 5 vægtprocent og derover

EA

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse
produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger
samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:
— Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter,
essenser og koncentrater eller på basis af kaffe:

2101 12

— — Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

2101 1298

— — — Andre varer

2101 20

— Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse
ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté:

2101 20 98

— — — I andre tilfælde

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhø
rende under pos . 3002); tilberedte bagepulvere:

EA

— — Tilberedte varer:

2102 10

— Levende gær:

2102 10 10

— — Kulturgær

2102 10 31 og

— — Bagegær

EA

8 %
EA

39

2102 10 90

— — Andre varer

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 10

— Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer:

2106 10 80

— — I andre tilfælde

2106 90

— Andre varer:

2106 90 10

— — Ostefondue (2)

10 %
EA

EA

EA

— — Andre varer:

ex 2106 90 92

2106 90 98

— — — Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med
indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af
isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på
under 5 vægtprocent:
— Proteinhydrolysater, autolyseret gær
— — — I andre tilfælde

toldfritagelse
EA

(') Størrelsen af de landbrugselementer (EA), for hvilke der kan opkræves maksimumssats, er fastsat i den fælles toldtarif (forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23 .
juli 1987).

(2) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
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Nr. L 16/ 13

BILAG C I (a) (b)

Løbe

KN-kode

Varebeskrivelse

nummer

01.0010

01.0020

Loftets
størrelse

(tons)
3102

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske:

3102 10 10

— — Urinstof med indhold af nitrogen på over 45 vægtprocent (beregnet på
grundlag af tørsubstansen)

3102 10 90

— — Andre varer

5 483

48 148

— Ammoniumsulfat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og
ammoniumnitrat:
3102 21 00

— — Ammoniumsulfat

3102 29 00

— — Andre varer

3102 30

— Ammoniumnitrat, også i vandig opløsning:

3102 30 10

— — I vandig opløsning

3102 30 90

— — I andre tilfælde

3102 40

— Blandinger af ammoniumnitrat med Calciumcarbonat èller andre uorga
niske stoffer uden gødningsværdi:

3102 40 10

— — Med indhold af nitrogen på 28 vægtprocent og derunder

3102 40 90

— — Med indhold af nitrogen på over 28 vægtprocent

3102 50

— Natriumnitrat:

3102 50 90

— — Andre varer

3102 60 00

— Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat

3102 70

— Calciumcyanamid:

3102 70 90

— — I andre tilfælde

3102 80 00

— Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk
opløsning

3102 90 00

— Andre varer, herunder blandinger, der ikke er nævnt i ovenstående under
positioner

01.0030

3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af
gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer;
varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i
pakninger af bruttovægt 10 kg eller derunder

01.0040

3915

Affald, afklip og skrot, af plast:

3915 90

— Af anden plast:
— — I andre tilfælde :

3915 90 91

— — — Af epoxyharpikser

3915 90 99

— — — Af anden plast

3916

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler,
også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast:

3916 90

— Af anden plast:

ex 3916 90 90

— — I andre tilfælde :

— Af regenereret cellulose
3917

Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker),
af plast:

3917 10

— Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast:

ex 3917 10 90

— — Af celluloseplast:

— Af regenereret cellulose
— Stive rør og slanger:

79 325

1 688

Nr. L 16/ 14

IDA !

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 1 . 97

Loftets

Løbe

Varebeskrivelse

KN-kode

nummer

størrelse

(tons)
3917 29

01.0040

(fortsat)

— — Af anden plast:

— — — Sømløse og afskåret i en længde, der overstiger det største tværmål,
også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet:
ex 3917 29 19

1 688

(fortsat)

— — — — I andre tilfælde :

— Af regenereret cellulose
3917 32

— — Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med
andre materialer, uden fittings:
— — — Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også
overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet:

ex 3917 32 51

— — — — I andre tilfælde:

— Af regenereret cellulose
3917 39

— — Andre varer:

— — — Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også
overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet:
ex 3917 39 19

— — — — I andre tilfælde:

— Af regenereret cellulose
3919

Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast,
selvklæbende, også i ruller:

3919 10

— I ruller af bredde ikke over 20 cm :
— — Andre varer:

ex 3919 10 90

— — — I andre tilfælde :

— Af regenereret cellulose
3919 90

— I andre tilfælde :
— — I andre tilfælde :

ex 3919 90 90

— — — I andre tilfælde :

— Af regenereret cellulose
3920

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast,
uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbin
delse med andre materialer:

l

— Af cellulose eller kemiske derivater deraf:
3920 71

— — Af regenereret cellulose:

— — — Folier og bånd, også i ruller, af tykkelse under 0,75 mm:

\

3920 71 11

— — — — Uden påtryk

3920 71 19

— — — — Med påtryk

3920 71 90

— — — Andre varer

3921

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast:
— Celleplast:

01.0050

3921 14 00

— — Af regenereret cellulose

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet
form :

3912 20

— Cellulosenitrater (herunder collodium):

3912 20 11

— — — Collodium og celloidin

3912 20 19

— — — Andre varer

3912 20 90

— — Blødgjorte

— — Ikke blødgjorte:

1 056
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KN-kode

Varebeskrivelse

nummer

Loftets
størrelse

(tons)
3915

01.0050

(fortsat)

3915 90

Affald, afklip og skrot, af plast:
— Af anden plast:
— — I andre tilfælde :

ex 3915 90 93

— — — Af cellulose og kemiske derivater deraf:
— Af cellulosenitrater

3916

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler,
også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast:

3916 90

— Af anden plast:

ex 3916 90 90

— — I andre tilfælde :

— Af cellulosenitrater
3917

I

Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker),
af plast:
— Stive rør og slanger:

3917 29

— — Af anden plast:

— — — Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også
overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet:
ex 3917 29 19

— — — — I andre tilfælde:
— Af cellulosenitrater

— Andre rør og slanger:
3917 32

— — Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med
andre materialer, uden fittings:

— — — Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også
overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet:
ex 3917 32 51

— — — — I andre tilfælde:
— Af cellulosenitrater

3917 39

— — Andre varer:

— — — Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også
overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet:

I

Nr. L 16/ 15

ex 3917 39 19

— — — — I andre tilfælde :
— Af cellulosenitrater

3919

Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast,
selvklæbende, også i ruller:

3919 10

— I ruller af bredde ikke over 20 cm :
— — Andre varer:

ex 3919 10 90

— — — I andre tilfælde :
— Af cellulosenitrater

3919 90

— I andre tilfælde :
— — I andre tilfælde :

ex 3919 90 90

— — — I andre tilfælde :
— Af cellulosenitrater

3920

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast,
uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbin
delse med andre materialer:

— Af cellulose eller kemiske derivater deraf:

1 056

(fortsat)
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Loftets
størrelse

(tons)
3920 72 00

— — Af vulcanfibre

3921 19

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast:
— Celleplast:
— — Af anden plast:

3921 19 90

— — — I andre tilfælde

3921

3921 90

— Andre varer:

3921 90 90

— — I andre tilfælde

4011

Nye dæk, af gummi:

4011 10 00

— Af den art, der anvendes til personautomobiler (herunder stationcars og

4011 20

4011 30

—
—
—
—

4011 30 90

— — I andre tilfælde

recerbiler)
4011 20 10
4011 20 90

Af den
— Med
— Med
Af den

art, der anvendes til busser og lastautomobiler:
belastningsevne 121 eller derunder
belastningsevne over 121
art, der anvendes til luftfartøjer:

— I andre tilfælde :
4011 91
4011 91 10

— — Med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster:
— — — Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og
- maskiner

4011 91 30

— — — Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner

4011 91 90

— — — I andre tilfælde

4011 99

— — I andre tilfælde :

4011 99 10

— — — Af den art, der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og
- maskiner

4011 99 30

— — — Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner

4011 99 90

— — — I andre tilfælde

4012

Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, udskiftelige
slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi:

4012 10

— Regummerede dæk:
— — I andre tilfælde:

4012 10 30

— — — Af den art der anvendes til personautomobiler, (herunder stationcars
og racerbiler)

4012 10 50

— — — Af den art der anvendes til busser og lastautomobiler

ex 4012 10 80

— — — I andre tilfælde :

— Undtagen til cykler uden motor og til cykler med hjælpemotor,
motorcykler og scootere
4012 20
ex 4012 20 90

— Brugte dæk:
— — I andre tilfælde :

— Undtagen til cykler uden motor og til cykler med hjælpemotor,
motorcykler og scootere
4013

Slanger, af gummi:

4013 10

— Af den art, der anvendes til personautomobiler (herunder stationcars og
racerbiler), busser eller lastautomobiler:

4013 10 10

— — Af den art, der anvendes til personautomobiler (herunder stationcars og

4013 10 90

— — Af den art, der anvendes til busser og lastautomobiler

4013 90

— I andre tilfælde :

4013 90 90

— — I andre tilfælde

racerbiler)

1 056

(fortsat)

4 783

18. 1 . 97

Løbe

\ DÂ \

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Loftets
KN-kode

Varebeskrivelse

nummer

01.0080

Nr. L 16/ 17

størrelse

(tons)
4203

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder:

4203 10 00

— Beklædningsgenstande

4203 21 00

— — Handsker til sportsbrug

4203 29

— — I andre tilfælde :

603

— Handsker og luffer:

— — — Andre handsker og luffer:

01.0090

4203 29 91

— — — — Til mænd og drenge

4203 29 99

— — — — I andre tilfælde

4203 30 00

— Bælter og skulderremme

4203 40 00

— Andet tilbehør til beklædningsgenstande

4412

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

4420

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt
lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; boligud
styr af træ, ikke henhørende under kapitel 94:

4420 90

— Andre varer:

164 115 m·1

— — Indlagt træ og træmosaik
4420 90 1 1

— — — Af tropiske træsorter, som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til

4420 90 19

— — — Af andet træ

01.0100

4410

Spånplader og lignende plader af træ eller af andre træagtige materialer, også
agglomererede med harpiks eller andre organiske bindemidler

20 714

01.0110

6401

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, overdelen
hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning,
skruning, stiftning o.lign .

751

6402

Andet fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast

dette kapitel

01.0120

6403

Fodtøj, med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af

890

læder

01.0130

6404

Fodtøj, medf ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af

374

tekstilmaterialer

01.0140

6405

Andet fodtøj:

6405 90

— I andre tilfælde:

6405 90 10

— — Med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder

7004

Planglas, trukket eller blæst, også med et absorberende, reflekterende eller
ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet:

7004 20

— Planglas, farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende,
reflekterende eller ikke-reflekterende lag:

7004 20 99

— — I andre tilfælde :

7004 20 99

— — — I andre tilfælde

7004 90

— Andet planglas:

7004 90 70

— — Gartnerglas

— — Andre varer, af tykkelse:
7004 90 92

— — — Ikke over 2,5 mm

7004 90 98

— — — Over 2,5 mm

10 548
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Loftets
størrelse

(tons)

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andet
steds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med perma
nent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet:

2 931

— Dele:
9405 91

— — Af glas :

9405 91 19

— — — Artikler, der anvendes som udstyr til elektriske belysningsartikler
(undtagen projektører):
— — — — Andre varer (lysspredere, skærme til loftsbelysning, lampeskærme
af forskellig form (skålformede, kugleformede, bægerformede,
mv.))

7304

Rør og hule profiler, sømløse, af jern (bortset fra støbejern) og stål:

7304 10

— Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger:

7304 10 10

—
—
—
—

I
01.0160

7304 10 30
7304 10 90

— Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder
— Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men højst 406,4 mm
— Med udvendig diameter på over 406,4 mm
Foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvendes ved udvin
ding af olie og gas :

l

7304 29

— — Andre varer:

7304 29 1 1

— — — Med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder
— — — Med udvendig diameter på over 406,4 mm
— Andre rør, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål :

7304 29 19

7304 31

— — Koldttrukket eller koldtvalset:
— — — I andre tilfælde :

7304 31 91

— — — — Præcisionsrør

7304 31 99

— — — — Andre varer

7304 39

— — I andre tilfælde

7304 39 10

— — — Ubearbejdede, lige rør med ensartet godstykkelse, udelukkende
bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit eller anden
godstykkelse (')
— — — Andre varer:

— — — — I andre tilfælde :
— — — — — I andre tilfælde :

I

— — — — — — Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring):
7304 39 51

_______ Forzinkede

7304 39 59

— — — — — — — I andre tilfælde

7304 39 91

— — — — — — — 168,3 mm og derunder

7304 39 93

— — — — — — — Over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm

7304 39 99

— — — — — — — Over 406,4 mm

— — — — — — Andre varer, med udvendig diameter:

— Andre rør, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål :
7304 41

— — Koldttrukket eller koldtvalset:

7304 41 90

— — — I andre tilfælde

7304 49

— — I andre tilfælde :

7304 49 10

— — — Ubearbejdede lige rør med ensartet godstykkelse, udelukkende
bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit eller anden
godstykkelse (')
— — — Andre varer:

— — — — I andre tilfælde :
7304 49 91

— — — — — Med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder

19 928
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KN-kode

Varebeskrivelse

nummer

01.0160

Nr. L 16/ 19

størrelse

(tons)
7304 49 99

(fortsat)

— — — — — Med udvendig diameter på over 406,4 mm
— Andre rør, med cirkulært tværsnit, af andet legeret stål:

7304 51

— — Koldttrukket eller koldtvalset:

— — — Lige rør med ensartet godstykkelse, af legeret stål med indhold af
kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtpro
cent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2
vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægt
procent, af længde:
7304 51 11

7304 51 19

— — — — 4,5 m og derunder
— — — — Over 4,5 m
— — — Andre varer:
— — — — I andre tilfælde :

7304 51 91

— — — — — Præcisionsrør

7304 51 99

— — — — — Andre varer

7304 59

— — I andre tilfælde :

7304 59 10

— — — Ubearbejdede lige rør med ensartet godstykkelse, udelukkende
bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit eller anden
godstykkelse (')

— — — Andre lige rør med ensartet godstykkelse, af legeret stål med indhold
af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægt
procent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2
vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægt
procent, af længde:
7304 59 31

— — — — 4,5 m og derunder

7304 59 39

— — — — Over 4,5 m
— — — Andre varer:

— — — — I andre tilfælde :
7304 59 91

— — — — — Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder

7304 59 93

— — — — — Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over
406,4 mm

7304 59 99

— — — — — Med udvendig diameter på over 406,4 mm

7304 90

— Andre varer:

7304 90 90

— — I andre tilfælde

7305

Andre rør (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede), med cirku
lært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern og stål

7306

Andre rør og hule profiler (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde
lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og stål :

7306 10

— Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger:
— — Svejset på langs, med udvendig diameter:

7306 10 11

— — — 168,3 mm og derunder

7306 10 19

— — — Over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm

7306 10 90

— — Spiralsvejsede

7306 20 00

— Foringsrør og produktionsrør af den art, der anvendes ved udvinding af
olie og gas

7306 30

— Antre svejsede rør, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål:
— — I andre tilfælde :

— — — Præcisionsrør, med godstykkelse:
7306 30 21

— — — — 2 mm og derunder

7306 30 29

— — — — Over 2 mm

19 928

(fortsat)
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Loftets
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Varebeskrivelse
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størrelse

(tons)
01.0160

— — — Andre rør:

(fortsat)

— — — — Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring):
7306 30 51

— — — — — Forzinkede

7306 30 59

— — — — — I andre tilfælde

19 928

(fortsat)

— — — — Andre rør, med udvendig diameter:
— — — — — 168,3 mm og derunder:
7306 30 71

— — — — — — Fozinkede

7306 30 78

— — — — — — I andre tilfælde

7306 30 90

— — — — — Over 168,3 mm , men ikke over 406,4 mm

7306 40

— Andre svejsede rør, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål :
— — I andre tilfælde :

7306 40 91

— — — Koldtrukket eller koldtvalset

7306 40 99

— — — I andre tilfælde

7306 50

— Andre svejsede rør, med circulært tværsnit, af andet legeret stål:
— — I andre tilfælde :

7306 50 91

— — — Præcisionsrør

7306 50 99

— — — Andre varer

7306 60

— Andre svejsede rør, med ikke-cirkulært tværsnit:
— — I andre tilfælde :

— — — Firkantrør (rektangulære eller kvadratiske), med godstykkelse:

01.0167

7306 60 31

— — — — 2 mm og derunder

7306 60 39

— — — — Over 2 mm

7306 60 90

— — — Andre varer

7306 90 00

— Andre varer

7407

Stænger og profiler, af kobber:

7407 10 00

— Af raffineret kobber

6 738

— Af kobberlegeringer:
7407 21 10

— — Af kobber-zinklegeringer (messing):
— — — Stænger

7407 21 90

— — — Profiler

7407 22

— — Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklege
ringer (nysølv):

7407 21

7407 22 10

— — — Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel)

7407 22 90

— — — Af kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)

7407 29 00

— — Af andre kobberlegeringer

7408

Tråd af kobber

7411

Rør af kobber

01.0170

7409

Plader og bånd, af kobber, af tykkelse over 0,15 mm

01.0190

ex 7604

Stænger af profiler, af aluminium, undtagen varer henhørende under pos.
7604 21 00

01.0200

1 659

7605

Tråd af aluminium

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm

2 077

4 485

DA 1

18 . 1 . 97

Løbe
nummer

01.0220

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 16/21

\

Loftets
størrelse

Varebeskrivelse

KN-kode

l

(tons)

8501 10

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt:
— Motorer med effekt 37,5 watt og derunder:

\

8501 10 10

— — Synkronmotorer med effekt 18 watt og derunder

ll

— — Andre varer:

\
ll

8501

5 627

8501 10 91

— — — Universalmotorer

8501 10 93

— — — Vekselstrømsmotorer

8501 10 99

— — — Jævnstrømsmotorer

\
\

8501 20

— Universalmotorer med effekt over 37,5 watt:

l

8501 20 90

— — I andre tilfælde

\
\

— Andre jævnstrømsmotorer; jævnstrømsgeneratorer:
8501 31

— — Med effekt 750 W og derunder:

8501 31 90

— — — Andre varer

8501 32

— — Med effekt over 750 W, men ikke over 75 kW:

8501 32 91

— — — — Med effekt over 750 W, men ikke over 7,5 kW

— — — I andre tilfælde :

8501 32 99

— — — — Med effekt over 7,5 kW, men ikke over 75 kW

8501 33

— — Med effekt over 75 kW, men ikke over 375 kW:

8501 33 90

— — — Andre varer

8501 34

— — Med effekt over 375 kW:

ll
\
\
\
I

— — — Andre varer:
8501 34 50

— — — — Motorer til fremdrift af køretøjer (trækmotorer)
— — — — Andre varer, med effekt:

8501 34 91

8501 34 99

l

— — — — — Over 375 kW, men ikke over 750 kW
Over 750 kW

8501 40

— Andre enfasede vekselstrømsmotorer:

8501 40 91

— — — Med effekt ikke over 750 kW

8501 40 99

— — — Med effekt over 750 kW

— — Andre varer:

I

I

— Andre flerfasede vekselstrømsmotorer:
8501 51

— — Med effekt 750 W og derunder:

8501 51 90

— — — I andre tilfælde

8501 52

— — Med effekt over 750 W, men ikke over 75 kW:
— — — I andre tilfælde :

8501 52 91

— — — — Med effekt over 750 W, men ikke over 7,5 kW

8501 52 93

— — — — Med effekt over 7,5 kW, men ikke over 37 kW

8501 52 99

— — — — Med effekt over 37 kW, men ikke over 75 kW

8501 53

— — Med effekt over 75 kW :
— — — I andre tilfælde :

8501 53 50

— — — — Motorer til fremdrift af køretøjer (trækmotorer)
— — — — Andre varer, med effekt:

8501 53 92

— — — — — Over 75 kW, men ikke over 375 kW

8501 53 94

— — — — — Over 375 kW, men ikke over 750 kW

8501 53 99

— — — — — Over 750 kW

— Vekselstrømsgeneratorer:
8501 61

— — Med effekt 75 kVA og derunder:
— — — I andre tilfælde :

8501 61 91

— — — — Med effekt 7,5 kVA og derunder

I

Nr. L 16/22

Løbe

MDAl

De Europæiske Fællesskabers Tidende

KN-kode

Varebeskrivelse

nummer

18 . 1 . 97

Loftets
størrelse

(tons)

\
01.0220

8501 61 99

— — — — Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 75 kVA

(fortsat)

8501 62

— — Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA:

8501 62 90

— — — I andre tilfælde

8501 63

— — Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA:

8501 63 90

— — — I andre tilfælde

8501 64 00

— — Med effekt over 750 kVA

8502

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere:

5 627

(fortsat)

— Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og kompressionstæn
ding (diesel - eller semidieselmotorer):
8502 1 1

— — Med effekt 75 kVA og derunder:
— — — I andre tilfælde :

8502 11 91

— — — — Med effekt 7,5 kVA og derunder

8502 11 99

— — — — Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 75 kVA

8502 12

— — Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA:

8502 12 90

— — — I andre tilfælde

8502 13

— — Med effekt over 375 kVA :
— — — I andre tilfælde :

8502 13 91

— — — — Med effekt over 375 kVA men ikke over 750 kVA

8502 13 99

— — — — Med effekt over 750 kVA

8502 20

— Generatorsæt med forbrændingsmotorer med stempel og gnisttænding:
— — I andre tilfælde :

8502 20 91

— — — Med effekt 7,5 kVA og derunder

8502 20 99

— — — Med effekt over 7,5 kVA

8502 31 00

— — Vinddrevne

— Andre generatorsæt:
8502 39

— — Andre varer:
— — — I andre tilfælde :

01.0230

8502 39 91

— — — — Turbogeneratorer

8502 39 99

— — — — Andre varer

8502 40

— Roterende elektriske omformere :

8502 40 90

— — I andre tilfælde

8503 00

Dele som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende
under pos . 8501 eller 8502

8504

2 974

Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. ensrettere), og induk
tionsspoler:

8504 90

— Dele :

8504 90 1 1

— — — Ferritkerner

8504 90 19

— — — Andre varer

8504 90 90

— — Til statiske omformere

— — Til transformatorer og induktionsspoler:

01.0240

ex 8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler
(herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet
med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne
fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele,
med undtagelse af varer henhørende under KN-kode 8544 30 10 og

3 784

8544 70 00

01.0250

8546

Elektriske isolatorer, uanset materialets art

652

18 . 1 . 97
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Varebeskrivelse

KN-kode

nummer

01.0270

Nr. L 16/23

Loftets
størrelse

(tons)
8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme;

2 203

dele dertil :
8716 10

— Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping:

8716 10 10

— — Sammenklappelige
— — I andre tilfælde, af vægt:

8716 10 91

— — — 750 kg og derunder

8716 10 94

— — — Over 750 kg, men ikke over 1 600 kg

8716 10 96

— — — Over 1 600 kg, men ikke over 3 500 kg

8716 10 99

— — — Over 3 500 kg

8716 20

— Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anven
delse i landbruget:

8716 20 10

— — Gødningsspredere

8716 20 90

— — Andre varer

— Andre påhængsvogne og sættevogne til godstransport:
8716 31 00
8716 39

— — Med påmonteret tank
— — I andre tilfælde :
— — — I andre tilfælde :

— — — — Nye :
8716 39 30

— — — — — Sættevogne
— — — — — Andre varer:

01.0280

8716 39 51

— — — — — — Med en aksel

8716 39 59

— — — — — — I andre tilfælde

8716 39 80

— — — — Brugte

8716 40 00

— Andre påhængsvogne og sættevogne

9401

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos . 9402), herunder soveso
faer o.lign ., samt dele dertil :

9401 30

— Drejestole med højdeindstilling:

9401 30 10

— — Polstrede, med ryglæn samt hjul eller glidefødder

9401 30 90

— — I andre tilfælde

9401 40 00

— Siddemøbler, undtagen camping- og havemøbler, der kan omdannes til
senge

9401 50 00

— Siddemøbler af spanskrør, vidjer, bambus o.lign .
— Andre siddemøbler, med stel af træ:

9401 61 00

— — Polstrede

9401 69 00

— — I andre tilfælde

9401 71 00

— — Polstrede

9401 79 00

— — I andre tilfælde

9401 80 00

— Andre siddemøbler

9401 90

— Dele :

— Andre siddemøbler, med stel af metal :

— — I andre tilfælde :
9401 90 30

— — — Af træ

9401 90 80

— — — I andre tilfælde

9 123

Nr. L 16/24

Løbe
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nummer
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Loftets
størrelse

(tons)
9403

Andre møbler og dele dertil:

9403 10

— Møbler af metal , af den art der anvendes i kontorer:

9403 10 10

8 129

— — Tegneborde (bortset fra tegneborde henhørende under pos. 9017)
— — Andre varer af højde:
— — — 80 cm og derunder:

9403 10 51

— — — — Skriveborde

9403 1 0 59

— — — — Andre varer
— — — Pver 80 cm :

9403 10 91

— — — — Skabe med dør eller jalousi

9403 10 93

— — — — Skabe med skuffer (f.eks. kartotek- og arkivskabe)

9403 10 99

— — — — Andre varer

9403 20

— Andre møbler af metal :

— — I andre tilfælde :
9403 20 91

— — — Senge

9403 20 99

— — — Andre varer

9403 30

— Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer:

9403 30 1 1

— — — Skriveborde

9403 30 19

— — — Andre varer

— — Af højde 80 cm og derunder:

— — Af højde over 80 cm:

Skabe med dør eller jalousi; skabe med skuffer (f.eks. kartotek- og

9403 30 91

arkivskabe)

I

9403 30 99

— — — Andre varer

9403 40

— Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener

9403 40 10

— — Køkkenelementer

9403 40 90

— — Andre varer

9403 50 00

— Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser

9403 60

— Andre møbler af træ:

9403 60 10

— — Møbler af træ, af den art der anvendes i spise- og dagligstuer

9403 60 30

— — Møbler af træ, af den art der anvendes i forretninger

9403 60 90

— — Andre møbler af træ

9403 70

— Møbler af plast:

9403 70 90

— — I andre tilfælde

9403 80 00

— Møbler af andre materialer, herunder spanskrør, vidjer, bambus o.lign .

9403 90

— Dele :

9403 90 10

— — Af metal

9403 90 30

— — Af træ

9403 90 90

— — Af andre materialer

(a) Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen afgøres i henhold til numrene til numrene i den kombinerede nomenklatur, og
berører ikke reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelse
af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed .
(b) Se Taric-koder i bilag CV.
(') Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser. Se også afsnit II, punkt B,i »Særlige
bestemmelser«.
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BILAG CII

Løbe

KN-kode

Varebeskrivelse

nummer

Loftets
størrelse

(tons)
03.0010

2710 00

Olier udvundet af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler;
præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70 vægtprocent eller
derover af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler som
karaktergivende bestanddel :
— Lette olier:

— — Til anden anvendelse:

— — — Specialbenzin:
2710 00 21

— — — — Mineralsk terpentin

2710 00 25

— — — — Andre varer
— — — Andre varer:
— — — — Motorbenzin :

2710 00 26

— — — — Flyverbenzin

— — — — — Andre varer, med blyindhold:

— — — — — — Ikke over 0,013 g pr. liter:
2710 00 27

— — — — — — — Med oktantal under 95

2710 00 29
2710 00 32

— — — — — — — Med oktantal 95 og derover, men under 98
— — — — — — — Med oktantal 98 og derover

2710 00 34

— — — — — — — Med oktantal under 98

2710 00 36
2710 00 37

— — — — — — — Med oktantal 98 og derover
— — — — Jetbenzin

2710 00 39

— — — — Andre lette olier

l

— — — — — — Over 0,013 g pr. liter:

— Middelsvære olier:

— — Til anden anvendelse :
— — — Petroleum :
2710 00 51

— — — — Jetpetroleum

2710 00 55

— — — — Andre varer

2710 00 59

— — — Andre middelsvære olier

— Tunge olier:
— — Gasolier:

— — — Til anden anvendelse
2710 00 66
2710 00 67

— — — — Med indhold af svovl ikke over 0,05 vægtprocent
— — — — Med indhold af svovl over 0,05 vægtprocent, men ikke over 0,2
vægtprocent

2710 00 68

— — — — Med indhold af svovl over 0,2 vægtprocent
— — Brændselsolier:

— — — Til anden anvendelse :
2710 00 74

— — — — Med indhold af svovl over 1 vægtprocent

2710 00 76

— — — — Med indhold af svovl over 1 vægtprocent, men ikke over 2 vægt
procent

2710 00 77

— — — — Med indhold af svovl over 2 vægtprocent, men ikke over 2,8 vægt
procent

2710 00 78

— — — — Med indhold af svovl over 2,8 vægtprocent
— — Smøreolier og andre olier:

2710 00 85

— — — Til blanding ved processer nævnt i supplerende bestemmelse 6 til
dette kapitel (')

1 050 000

Nr. L 16/26

Løbe
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nummer
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Loftets
størrelse

(tons)
— — — Til anden anvendelse :

03.0010

(fortsat)

2710 00 87

_ _ _ _ Motorolier, kompressorolier, turbineolier

2710 00 88

— — — — Hydraulikolier

2710 00 89

_ _ _ _ Hvide olier, paraffinum liquidum

2710 00 92

_ _ _ _ Gearolier

2710 00 94

— — — — Metalbearbejdningsolier, formolier, korrosionsbeskyttende olier

2710 00 96

_ _ _ _ Elektroisolationsolier

2710 00 98

— — — — Andre smøreolier og andre olier

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbon hydrider:

2711 12

— — Propan :

— I flydende tilstand:

— — — Propan af en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover:
2711 12 11

— — — — Til anvendelse som brændstof
— — — Andre varer:

— — — — Til anden anvendelse :
2711 12 94

— — — — — Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent men under 99

2711 12 97

— — — — — I andre tilfælde :

vægtprocent

2711 13

— — Butan :

— — — Til anden anvendelse :
2711 13 91

— — — — Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent men under 95 vægt

2711 13 97

— — — — I andre tilfælde :

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mine
ralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden
måde, også farvet:

2712 10

— Vaselin :

2712 10 90

— — Andre varer

procent

l

2712 20

— Paraffin med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent

2712 90

— Andre varer:
— — Andre varer:
— — — Rå varer:

2712 90 39

— — — — Til anden anvendelse
— — — Andre varer

2712 90 91

— — — — Blandinger af 1 -alkener, med indhold på 80 vægtprocent og
derover af 1 -alkener med kædelængde på 24 kulstofatomer og

2712 90 99

— — — — I andre tilfælde

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller

derover, men ikke over 28 kulstofatomer

fra olie hidrørende fra bituminøse mineraler:
2713 90

— Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidhørende fra bituminøse
mineraler:

2713 90 90

— — I andre tilfælde

(') Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.

1 050 000

(fortsat)
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BILAG C III (a)

Løbenum

Loftets
KN-kode

Varebeskrivelse

mer

04.0030

størrelse

(tons)
7202

Ferrolegeringer:

9 922

— Ferrosilicium :

7202 21 10

— — Med indhold af silicium på over 55 vægtprocent:
— — — Med indhold af silicium på over 55 vægtprocent, men ikke over 80 vægt

7202 21 90

— — — Med indhold af silicium på over 80 vægtprocent

7202 21

procent
7202 29

— — I andre tilfælde :

7202 29 10

— — — Med indhold af magnesium på 4 vægtprocent og derover, men ikke over

7202 29 90

— — — I andre tilfælde

7202 30 00

— Ferrosiliciummangan

2 048

— Ferrochrom :

2 478

10 vægtprocent

04.0040

04.0050

7202 41 99

—
—
—
—
—

7202 49

— — I andre tilfælde :

7202 49 10
7202 49 50

— — — Med indhold af kulstof på over 0,05 vægtprocent og derunder
— — — Med indhold af kulstof på over 0,5 vægtprocent, men ikke over 0,5 vægt

7202 49 90

— — — Med indhold af kulstof på over 0,5 vægtprocent, men ikke over 4 vægtpro

7202 41
7202 41 10

7202 41 91

—
—
—
—
—

Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent:
— Med indhold af kulstof på 4 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent
— Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent:
— Med indhold af chrom på 60 vægtprocent og derunder
— Med indhold af chrom på over 60 vægtprocent

procent
cent

04.0090

7901

7901 11 00

Ubearbejdet zink:
— Ulegeret zink:
— — Med indhold af zink på 99,99 vægtprocent og derover

7901 12 10

— — Med indhold af zink på under 99,99 vægtprocent:
— — — Med indhold af zink på 99,95 vægtprocent og derover, men under 99,99

7901 12 30

— — — Med indhold af zink på 98,5 vægtprocent og derover, men under 99,95

7901 12 90

— — — Med indhold af zink på 97,5 vægtprocent og derover, men under 98,5

7901 20 00

— Zinklegeringer

7901 12

3 842

vægtprocent
vægtprocent

vægtprocent

(a) Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen afgøres i henhold til numrene i den kombinerede nomenklatur, og berører ikke
reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden
og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.
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BILAG C IV (a)

Løbe
nummer

06.0010

Varebeskrivelse

KN-kode Q

Loftets
størrelse

(tons)
7201
7201 10

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former:
— Ulegeret råjern med indhold af phosphor på 0,5 vægtprocent og derunder:
— — Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover:
— — — Med indhold af silicium på 1 vægtprocent og derunder
— — — Med indhold af silicium på over 1 vægtprocent
— — Med indhold af mangan på 0,1 % vægtprocent og derover, men under

37 665

0,4 vægtprocent

7201 50

— — Med indhold af mangan på under 0,1 % vægtprocent
— Ulegeret råjern med indhold af phosphor på over 0,5 vægtprocent
— Legeret råjern, spejljern:

7201 50 90

— — Andre varer

7202

Ferrolegeringer:

7201 10 90
7201 20 00

— Andre varer:
7202 99

— — Andre varer:

7202 99 1 1

— — — Ferrophosphat:
— — — — Med indhold af phosphor på over 3 vægtprocent, men under 15
vægtprocent:

06.0020

7203

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller
andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende
former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets)
eller lignende former:

7203 90 00

— Andre varer

7208

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover,
varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
— I oprullet stand, kun varmtvalsede, med reliefmønster
— I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede, dekaperet:
— — Af tykkelse 4,75 mm og derover
— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
— — Af tykkelse under 3 mm
— I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede:
— — Af tykkelse over 10 mm
— — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm:
— — — Bestemt til yderligere valsning (')

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00
7208 27 00

7208 36 00
7208 37
7208 37 10
7208 37 90

— — — I andre tilfælde

7208 38

— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:

7208 38 10

— — — Bestemt til yderligere valsning (')

7208 38 90

— — — I andre tilfælde

7208 39

7208 39 10

— — Af tykkelse under 3 mm:
— — — Bestemt til yderligere valsning (')

7208 39 90

— — — I andre tilfælde

7211

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke
pletterede, belagte eller overtrukne:
— Kun varmtvalsede :

7211 14

ex 7211 14 10

— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:
— — — Af bredde over 500 mm :
2

7211 19

ex 7211 19 20

— — I andre tilfælde:
— — — Af bredde over 500 mm:

-O

45 336
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Nr. L 16/29

Loftets
størrelse

(tons)

06.0030

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål:

7207 19

— — Andre varer:

— Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
— — — Med circulært eller polygonalt tværsnit:
— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
— — — — — I andre tilfælde :
7207 19 14

— — — — — — Fremstillet ved kontinuerlig støbning

7207 19 16

— — — — — — I andre tilfælde:

7207 20

— Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:
— — Med cirkulært eller polygonalt tværsnit:
— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:

I

— — — — I andre tilfælde:
7207 20 55

— — — — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men
under 0,6 vægtprocent

7213
7213 10 00

Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:

— Med indsnit, riller, ribber o.lign., der er fremkommet under valsningen
— I andre tilfælde:

7213 91

— — Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm :

7213 91 10

— — — Af den art, der anvendes til armering af beton

7213 91 20

— — — Af den art, der anvendes til forstærkning af dæk
— — I andre tilfælde :

7213 91 41

— — — Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder

7213 91 49

— — — Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men under 0,25
vægtprocent

ex 7213 91 70

— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under
0,75 vægtprocent:

— Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent
7213 99

— — I andre tilfælde:

7213 99 10

— — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

ex 7213 99 90

— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under
0,6 vægtprocent:
— Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent

7214

Andre stænger af jern, ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne
eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:

7214 20 00

— Med indsnit, riller, ribber o.lign., der er fremkommet under valsningen
eller snoet efter valsningen
— I andre tilfælde

7214 91

— — Med rektangulært tværsnit:

7214 91 10

— — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

ex 7214 91 90

— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover:

— Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent
7214 99

— — I andre tilfælde :

— — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
7214 99 10

— — — — Af den art, der anvendes til armering af beton
— — — — I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter:

7214 99 31

— — — — — 80 mm og derover

7214 99 39

— — — — — Under 80 mm

36 030

Nr. L 16/30
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(tons)
— — — — I andre tilfælde

— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under
0,6 vægtprocent:

36 030

(fortsat)

— — — — Med cirkelformet tværsnit af diameter:

06.0040

7214 99 61

— — — — — 80 mm og derover

7214 99 69

— — — — — Under 80 mm

7214 99 80

— — — — I andre tilfælde

7215

Andre stænger af jern og ulegeret stål:

7215 90

— I andre tilfælde:

7215 90 10

— — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret

7228

Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule bore
stænger af legeret eller ulegeret stål:

7228 80

— Hule borestænger:

7228 80 90

— — Af ulegeret stål

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål:
— Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7207 19

— — Andre varer:

— — — Emner til profiler
7207 19 31

— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

720 7 20

— Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:
— — Emner til profiler:

7207 20 71

— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

7216

Profiler af jern og ulegeret stål:

7216 10 00

— U-, I- eller H-profiler, kun vartmvalsede, varmttrukne eller strengpressede,
af højde under 80 mm

7216 21 00
7216 22 00

— L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af
højde under 80 mm

— U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede,
af højde 80 mm og derover:
7216 31

— — U-profiler:

— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:
ex 7216 31 11

— — — — Parallelflangede:

ex 7216 31 19

— — — — I andre tilfælde:

-o

- 0

— — — Af højde over 220 mm:
ex 7216 31 91

— — — — Parallelflangede:

ex 7216 31 99

— — — — I andre tilfælde:

-o

-o
7216 32

— — I profiler:

— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:
ex 7216 32 11

— — — — Parallelflangede:
-o

5 137
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Løbe

Varebeskrivelse

KN-kode Q

nummer

størrelse

(tons)
ex 7216 32 19

06.0040

— — — — I andre tilfælde :

(fortsat)

5 137

(fortsat)

-o
ex 7216 32 91

— — — Af højde over 220 mm:

l

— — — — Parallelflangede:

ll
l

-o
ex 7216 32 99

— — — — I andre tilfælde:
/3 \

O
7216 33
ex 7216 33 10

— — H-profiler:

— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm:
/3\

()
ex 7216 33 90

— — — Af højde over 180 mm:
-o

7216 40 10
7216 40 90

— L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af
højde 80 mm og derover

7216 50

— Andre profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:

l

I

I
I
I
l
I

— — I andre tilfælde :
7216 50 91

— — — Vulstfladjern

7216 50 99

— — — Andre varer
— Andre varer:

06.0050

7216 99

— — I andre tilfælde

7216 99 10

— — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret

7301

Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller
sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål:

7301 10 00

— Spunsvægjern

7211

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke
pletterede, belagte eller overtrukne:

I
8 818

— Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på
mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespæn
ding pa mindst 355 MPa:
7211 14

ex 7211 14 90

I

— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:
— — — Af bredde 500 mm og derunder:
-o

ex 7211 19

ex 7211 19 90

— — I andre tilfælde :

— — — Af bredde 500 mm og derunder
— Kun koldtvalsede :

721 1 23

— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
— — — Af bredde 500 mm og derunder:

7211 23 51
7212

— — — — I oprullet stand til fremstilling af hvidblik

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, plet
terede, belagte eller overtrukne:

7212 60

— Pletteret:

— — Af bredde 500 mm og derunder:
— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:
ex 7212 60 91

— — — — Varmtvalsede, kun pletteret:
- 0

l

I

Nr. L 16/32

Løbe
nummer
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Loftets
størrelse

(tons)
7208

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover,
varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:

7208 40

— Ikke oprullet, kun varmtvalset, med reliefmønster:

7208 40 10

— — Af tykkelse 2 mm og derover

7208 40 90

— — Af tykkelse under 2 mm

— I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede:
7208 51

— — Af tykkelse over 10 mm :
— — — I andre tilfælde, af tykkelse:

7208 51 30

— — — — Over 20 mm

7208 51 50

— — — — Over 15 mm, men ikke over 20 mm

— — — — Over 10 mm, men ikke over 15 mm, af bredde:
7208 51 91

_____ 2 050 mm og derover

7208 51 99

— — — — — Under 2 050 mm

7208 52

— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm
— — — I andre tilfælde, af bredde:

7208 52 91

_ _ _ _ 2 050 mm og derover

7208 52 99

_ _ _ _ Under 2 050 mm

7208 53

— — I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

7208 53 90

— — — I andre tilfælde

7208 54

— — Af tykkelse under 3 mm:

7208 54 10

— — — Af tykkelse 2 mm og derover

7208 54 90

— — — Af tykkelse under 2 mm

7208 90

— I andre tilfælde :

7208 90 10

— — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i
anden form end rektangulær eller kvadratisk

7209

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover,
koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:

7209 16

— I oprullet stand, kun koldtvalsede:
— — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:

7209 16 10

— — — » Elektriske«

7209 16 90

— — — I andre tilfælde

7209 17

— — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm:

7209 17 10

— — — » Elektriske«

7209 17 90

— — — I andre tilfælde

7209 18

— — Af tykkelse under 0,5 mm:

7209 18 10

— — — » Elektriske«

— — — I andre tilfælde :
7209 18 91

— — — — Af tykkelse 0,35 mm og derover, men under 0,5 mm

7209 18 99

— — — — Af tykkelse under 0,35 mm

7209 26

— — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:

7209 26 10

— — — » Elektriske«

7209 26 90

— — — I andre tilfælde

— Ikke oprullet, kun koldtvalsede:

7209 27
7209 27 10

Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm:
— — — » Elektriske«

54 700
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06.0060

— — — I andre tilfælde

7209 27 90

(fortsat)

7209 28

— — Af tykkelse under 0,5 mm:

7209 28 10

— — — » Elektriske«

7209 28 90

— — — I andre tilfælde

7209 90

— I andre tilfælde :

7209 90 10

— — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i
anden form end rektangulær eller kvadratisk

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover,

7210

pletterede, belagte eller overtrukne:
— Belagt eller overtrukket med tin:
7210 11

— — Af tykkelse 0,5 mm og derover:

7210 11 10

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret
i anden form end rektangulær eller kvadratisk

I
7210 12

— — Af tykkelse under 0,5 mm:

7210 12 11
7210 12 19

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret
i anden form end rektangulær eller kvadratisk

7210 20

— Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader:

7210 20 10

— — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i
anden form end rektangulær eller kvadratisk

7210 30

— Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:

7210 30 10

— — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i
anden form end rektangulær eller kvadratisk
— Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:

7210 41

— — Bølgede:

7210 41 10

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret
i anden form end rektangulær eller kvadratisk

7210 49

— — I andre tilfælde:

7210 49 10

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret
i anden form end rektangulær eller kvadratisk

7210 50

— Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxi
der:

— — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i
anden form end rektangulær eller kvadratisk

7210 50 10

— Belagt eller overtrukket med aluminium:
7210 61

— — Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer:

7210 61 10

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret
i anden form end rektangulær eller kvadratisk:

7210 69

— — I andre tilfælde

7210 69 10

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret
i anden form end rektangulær eller kvadratisk

7210 70

— Malet, lakeret eller overtrukket med plast:

7210 70 31
7210 70 39

— — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i
anden form end rektangulær eller kvadratisk

7210 90

— I andre tilfælde :
— — I andre tilfælde :

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret
i anden form end rektangulær eller kvadratisk

7210 90 31
7210 90 33

7210 90 38

l

54 700
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06.0060

7211

(fortsat)

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke
pletterede, belagte eller overtrukne:
— Kun varmtvalsede :

7211 14
ex 7211 14 10

— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:
— — — Af bredde over 500 mm :

-(4)
7211 19

— — I andre tilfælde :

7211 19 20

— — — Af bredde over 500 mm :

-o
— Kun koldtvalsede:
721 1 23
ex 7211 23 10

— — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
— — — Af bredde over 500 mm

721 1 29

— — I andre tilfælde :

7211 29 20

— — — Af bredde over 500 mm

721 1 90

— I andre tilfælde:
— — Af bredde over 500 mm :

7211 90 11

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet

7212

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke
belagte eller overtrukne:

7212 10

— Belagt eller overtrukket med tin:

7212 10 10

— — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
— — Andre varer:

— — — Af bredde over 500 mm:
ex 7212 10 91

— — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:
-o

7212 20

— Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:
— — Af bredde over 500 mm :

7212 20 11
7212 30

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
— Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:
— — Af bredde over 500 mm :

7212 30 11

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet

7212 40

— Malet, lakeret eller overtrukket med plast:

7212 40 10

— — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
— — Andre varer:
— — — Af bredde over 500 mm :

7212 40 91
7212 50

— — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet
— Belagt eller overtrukket på anden måde:
— — Af bredde over 500 mm :
— — — I andre tilfælde :

— — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:
7212 50 31

— — — — — Forblyet

7212 50 51

— — — — — I andre tilfælde

7212 60

— Pletteret:

— — Af bredde over 500 mm :
7212 60 11

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet

54 700

(fortsat)
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størrelse
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7206

Jern og ulegeret stal, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern
henhørende under pos . 7203:

7206 10 00

— Ingots

7207

Halvfabrikata af jern og ulegeret stål:
— Med indhold af kulstof på under 25 vægtprocent:

7207 1 1

— — Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er
mindre end to gange tykkelsen:

7207 11 11

— — — — Af automatstål

7207 19

— — Andre varer:

— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:

— — — Med cirkulært eller polygonalt tværsnit:

— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
7207 19 11

— — — — — Af automatstål

7207 20

— Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:
— — Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er
mindre end to gange tykkelsen:
— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:

7207 20 1 1

— — — — Af automatstål
— — — — I andre tilfælde:

7207 20 17

ex 7207 20 32

— — — — — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

— — I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit:
— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
"O

— — Med cirkulært eller polygonalt tværsnit:

— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
7207 20 51

— — — — Af automatstål

— — — — I andre tilfælde :
7207 20 57

— — — — — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

7208

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover,
varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
— I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede:

7208 51

— — Af tykkelse over 10 mm :

ex 7208 51 10

— — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over
1 250 mm :

7208 52

- 0)
— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm:

ex 7208 52 10

— — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over
1 250 mm :

-o
7208 53
ex 7208 53 10

7211

— — I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men ikke over 4,75 mm:

— — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over
1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover:
- 0)
Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stal, af bredde under 600 mm, ikke
pletterede, belagte eller overtrukne:
— Kun varmtvalsede :

ex 7211 13 00

— — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150
mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmøn
ster

-o

35 899

Nr. L 16/36
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7211 14
ex 7211 14 90

7211 19
ex 7211 19 90

— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:
— — — Af bredde 500 mm og derunder:
— — I andre tilfælde:

— — — Af bredde 500 og derunder:
/ 5\

()
7212

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, plet
terede, belagte eller overtrukne:

7212 60

— Pletteret:

— — Af bredde 500 mm og derunder:
— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:
ex 7212 60 91

— — — — Varmtvalsede, kun pletteret:
-o

7213

Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:

7213 20 00

— I andre tilfælde, af automatstål
— I andre tilfælde :

7213 91

ex 7213 91 20

— — Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm :

— — — Af den art der anvendes til forstærkning af dæk:
/ 5\

()
— — — I andre tilfælde :
ex 7213 91 70

I

— — — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke
over 0,75 vægtprocent
— (v s ))

ex 7213 91 90

— — — — Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent:
-o

7213 99
ex 7213 99 90

— — I andre tilfælde:

— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under
0,6 vægtprocent
— (\ 5 \)

7214

7214 30 00

Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmt
trukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:
— I andre tilfælde, af automatstål
— I andre tilfælde :

7214 91

ex 7214 91 90

— — Med rektangulært tværsnit:

— — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover
— Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover:

Il

7214 99

— — I andre tilfælde:

ll

7214 99 90

— — — I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og

II

l

derover

7216

ll
ll

ll
ll

Loftets
størrelse

(tons)

- (( S\)

I
I
I
l

18 . 1 . 97

Profiler af jern og ulegeret stål:
— U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede,
af højde 80 mm og derover:

7216 31

— — U-profiler:
— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:

35 899

(fortsat)
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Løbe
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Loftets
størrelse

Varebeskrivelse

KN-kode 0

nummer

Nr. L 16/37

(tons)
ex 7216 31 11

06.0070

— — — — Parallelflangede:

35 899

(fortsat)

(fortsat)
ex 7216 31 19

- 0

ll

I andre tilfælde :

l

-o

ll

— — — Af højde over 220 mm:
ex 7216 31 91

— — — — Parallelflangede:
-o

ex 7216 31 99

— — — — I andre tilfælde:

-o
7216 32

— — I profiler:
— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:

ex 7216 32 11

— — — — Parallelflangede:
-o

ex 7216 32 19

— — — — I andre tilfælde:

l

-o

— — — Af højde over 220 mm:
ex 7216 32 91

— — — — Parallelflangede:
-i5)

ex 7216 32 99

— — — — I andre tilfælde :

-o
7216 33

ex 7216 33 10

— — H-profiler:
— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm:
-o

ex 7216 33 90

— — — Af højde over 180 mm:
/ 5\

()
7218

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit
stål :

7218 10 00

— Ingots og andre ubearbejdede former
— Andre varer:

7218 91

— — Med rektangulært tværsnit:

— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
7218 91 11

— — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

7218 91 19

— — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

7218 99

— — I andre tilfælde:
— — — Med kvadratisk tværsnit:

7218 99 11

— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
— — — I andre tilfælde :

7218 99 20

— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

l
ll
ll
ll

ll
\
l
I

Nr. L 16/38

Løbe
nummer

06.0070

(fortsat)

fPA
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KN-kode 0
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Loftets
størrelse

Varebeskrivelse

(tons)

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover:

7219

7219 11 00
7219 12 10

35 899

(fortsat)

— Kun varmtvalsede, i oprullet stand

7219 12 90
7219
7219
7219
7219

13
13
14
14

10
90
10
90

7219
7219
7219
7219
7219
7219

21
21
22
22
23
24

10
90
10
90
00
00

\

— Kun varmtvalsede, ikke oprullet

l

— Kun koldtvalsede :
7219 33 10
7219 33 90

— — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm

7219 34 10

— — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm

7219 34 90

7219 35 10
7219 35 90

— Af tykkelse under 0,5 mm

7219 90

— I andre tilfælde :

7219 90 10

— — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret,
eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk

7220

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm:

7220 1 1 00

— Kun varmtvalsede

7220 12 00
7221 00

Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål:

7221 00 10

— Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

7221 00 90

— Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

7224

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af
andet legeret stål :

7224 90

— Andre varer:

— — Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:
— — — Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning:
— — — — Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen :
7224 90 01

— — — — — Af hurtigstål

7224 90 05

— — — — — Med indhold af kulstof på 0,7 vægtprocent og derunder, af
mangan på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2
vægtprocent; af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men
ikke over 2,3 vægtprocent; med indhold af bor på 0,008 vægt
procent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på
den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1 f) til
dette kapitel

7224 90 08

— — — — — I andre tilfælde

7224 90 15

— — — — I andre tilfælde

7225

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover:

ex 7225 50 00

— — I andre tilfælde, kun koldtvalsede:

-o

18 . 1 . 97
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(fortsat)

DA I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Varebeskrivelse

KN-kode 0

Nr. L 16/39

Loftets
størrelse

(tons)

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

7227

Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule bore
stænger, af legeret eller ulegeret stål:

7228

7228 10

— Stænger af hurtigstål:

7228 10 10

— — Kun varmtvalsede varmttrukne eller strengpressede
— — I andre tilfælde :

7228 10 30

— — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret

7228 20

— Stænger af siliciummanganstål:

7228 20 1 1
7228 20 19

— — Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede
— — I andre tilfælde:

7228 20 30

— — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret

7228 30

— Andre stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:

7228 30 20

— — Af værktøjsstål

7228 30 41
7228 30 49

— — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over
1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke
over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5
vægtprocent
— — I andre tilfælde:

— — — Med cirkulært tværsnit, af diameter:
7228 30 61

— — — — 80 mm og derover

7228 30 69

_ _ _ _ Under 80 mm

7228 30 70

— — — Med rektangulært tværsnit, valset på fire flader

7228 30 89

— — — I andre tilfælde

7228 60

— Andre stænger

7228 60 10

— — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret

7228 70

— Profiler:

7228 70 10

— — Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede

7220

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm :

7220 20

— Kun koldtvalsede:

7220 20 10

— — Af bredde over 500 mm

7220 90

— I andre tilfælde:
— — Af bredde over 500 mm :

7220 90 1 1

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret
— — Af bredde 500 mm og derunder:

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder plette
ret:

7220 90 31

— — — — Varmtvalsede kun pletteret

7222

Stænger af rustfrit stål: profiler af rustfrit stål:
— Stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede

7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222
7222

11 11
11 19

11
11
11
11
19
19

21
29
91
99
10
90

7222 30

— Andre stænger:

7222 30 10

— — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret

35 899

(fortsat)

Nr. L 16/40

Løbe
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DA

Varebeskrivelse

KN-kode *

nummer

06.0070

(fortsat)

18 . 1 . 97

Loftets
størrelse

(tons)
7222 40
7222 40 10

— Profiler:

— — Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede
— — I andre tilfælde:

7222 40 30

— — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret

7224

Andet legeret stål i ingots eller ubearbejdede former, halvfabrikata af andet
legeret stål:

7224 10 00

— Ingots og andre ubearbejdede former

7224 90

— Andre varer:
— — I andre tilfælde:

— — — Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning:
7224 90 31

— — — — Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke
over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og dero
ver, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden
på ikke over 0,5 vægtprocent

7224 90 39

— — — — I andre tilfælde

7225

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover:

7225 1 1 00
7225 19 10
7225 19 90

— Af silicium-elektrisk stål

7225 20

— Af hurtigstal:

7225 20 20

— — Kun valsede; ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet,
herunder pletteret eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller
kvadratisk

7225 30 00

— I andre tilfælde, kun varmtvalsede, i oprullet stand

7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80

— I andre tilfælde, kun varmtvalsede, ikke oprullet

— I andre tilfælde:
7225 91

— — Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink

7225 91 10

— — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret,
eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk

7225 92

— — Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:

7225 92 10

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder plette
ret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk

7225 99

— — I andre tilfælde :

7225 99 10

— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder plette
ret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk

7226

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm:
— Af silicium-elektrisk stål:

7226 1 1

— — Korn-orienteret:

7226 11 10

— — — Af bredde over 500 mm

7226 19

— — I andre tilfælde :

7226 19 10

— — — Kun varmtvalsede
— — — I andre tilfælde :

7226 19 30

— — — — Af bredde over 500 mm

35 899

(fortsat)
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Varebeskrivelse

Nr. L 16/41

Loftets
størrelse

(tons)

06.0070

7226 20

(fortsat)

7226 20 20

I

— Af hurtigstål:

— — Kun varmtvalsede; af bredde 500 mm og derunder, varmtvalsede, kun
pletteret; af bredde over 500 mm, kun koldtvalsede eller ikke yderligere
bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret

35 899

(fortsat)

— I andre tilfælde :
7226 91

— — Kun varmtvalsede :

7226 91 10

— — — Af tykkelse under 4,75 mm og derover

7226 91 90

— — — Af tykkelse under 4,75 mm

7226 92

— — Kun koldtvalsede:

7226 92 10

— — — Af bredde over 500 mm

7226 93

— — Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:
— — — Af bredde 500 mm og derunder, kun pletteret; af bredde over 500
mm, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder

7226 93 20

pletteret
7226 94

— — Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:

7226 94 20

— — — Af bredde 500 mm og derunder, kun pletteret; af bredde over 500
mm, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder
pletteret

7226 99

— — I andre tilfælde :

7226 99 20

— — — Af bredde 500 mm og derunder, varmtvalsede, kun pletteret; af
bredde over 500 mm, ikke yderligere bearbejdet end overfladebe
handlet, herunder pletteret
Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule bore
stænger af legeret eller ulegeret stål:

7228

7228 70

— Profiler:
— — I andre tilfælde :

7228 70 31
7228 80
7228 80 10

— — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret
— Hule borestænger:
— — Af legeret stål

(а) Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen afgøres i henhold til numrene i den kombinerede nomenklatur, og berører ikke
reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelse af
KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.
(*) Taric-koderne er anført i bilag CV.
(') Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
(2) Varer i oprullet stand af vægt 500 kg eller derover.
(3) Bortset fra produkter, som beregnet efter vægt indeholder mindst 0,6 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl; indholdet af
phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.
(4) Bortset fra varer i oprullet stand af vægt 500 kg eller derover.
(*) Varer som, beregnet efter vægt, indeholder mindst 0,6 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl; indholdet af phosphor og
svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen .
(б) Af tykkelse under 3 mm .

Nr. L 16/42
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BILAG C V

Taric-koder

Løbenummer

KN-kode

Taric-kode

01.0040

ex 3916 90 90

10

ex
ex
ex
ex

10

3917
3917
3917
3917

10
29
32
39

90
19
51
19

10

Taric-kode

ex 7216 33 10

90

ex 7216 33 90

90

ex 7211 14 90
ex 7211 19 90

90

ex 7212 60 91

90

ex 7211 14 10

18
19
99

10

10

06.0050

01.0050

KN-kode

Løbenummer

ex 3919 10 90
ex 3919 90 90

10

ex 3915 90 93

20

ex 3916 90 90

20

ex 3917 29 19

20

90

10

ex 3917 32 51

20

ex 3917 39 19

20

06.0060

ex 7211 19 20

13
15

01.0060

06.0020

ex 3919 10 90
ex 3919 90 90

20

ex 4012 10 80
ex 4012 20 90

90
90

ex 7211 14 10

17
18
99

20

12

06.0070

ex 7212 10 91

10

ex 7207 20 32

10

ex 7208 51 10
ex 7208 52 10
ex 7208 53 10

10

91

06.0040

ex 7211 19 20

12
14
91

ex 7211 13 00

10

ex 7216 31 11

10

ex 7211 14 90

10

99

ex 7211 19 90

10

10

ex 7212 60 91

10

ex 7213 91 20
ex 7213 91 70

10

ex 7216 31 19

10
10

99

ex 7216 31 91

ex 7216 31 99

10
99
10
99

ex 7216 32 11

I

10
99

ex 7216 32 19

10
99

ex 7216 32 91

10
99

ex 7216 32 99

10
99

I

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216

31
31
31
31
32
32
32
32
33
33

11
19
91
99
11
19
91
99
10
90

ex 7225 50 00

11
19

91

91
91

91

91
91

91
91
10
10
10
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Nr. L 16/43

BILAG D

De i artikel 5 og 6 omhandlede landbrugsvarer
Kroatien,
Varebeskrivelse

KN-kode

Bosnien

Præference
toldsats

Hercegovina
og FYROM
(tons)

0101 19 10

Levende heste, andre end racerene avlsdyr, til slagtning (')

0709 51

Svampe, friske eller kølede:

fri

ubegrænset

0709 51 30

Kantareller

fri

ubegrænset

0709 51 50

Rørhatte

fri

ubegrænset

0709 51 90

Andre varer

fri

ubegrænset

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage,
svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke
tilberedte til umiddelbar fortæring:
fri

ubegrænset

ex 071 1 90 60

Andre svampe, undtagen dyrket champignon

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke
yderligere tilberedte:

0712 20 00

— Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)

fri

ubegrænset

— Svampe og trøfler, undtagen dyrket champignon

fri

ubegrænset

til udsæd

fri

ubegrænset

Havebønner (Phaseolus vulgaris), andre end til udsæd

fri

ubegrænset

Andre bønner, andre end til udsæd

fri

ubegrænset

Surkirsebær (Prunus cerasus), friske

fri

3 000

0

(loft)
(3)

ex 0712 30 00

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede:

0713

ex 0713 32 00

0713 33 90
ex 0713 39 00

0809
0809
0809
0809
0809

20
20
20
20
20

11
21

Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis), andre end

31
41
51

0809 20 61
0809 20 71
0810 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær:

ex 0810 20 10

Hindbær, i perioden 15. maj ti 15. juni

fri

ubegrænset

ex 0810 20 90

Andre varer, i perioden 15. maj til 15. juni

fri

ubegrænset

0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også
tilsat sukker eller andre sødemidler:

0811 90

— Andre varer:

— — Tilsat sukker eller andre sødemidler:

— — — Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent:
ex 0811 90 19

— Surkirsebær (Prunus cerasus) (4)

fri

— — — I andre tilfælde:
ex 0811 90 39

— — — — Surkirsebær (Prunus cerasus) (4)

19 800

fri

(loft)
(3)0

— — I andre tilfælde :
— — — Kirsebær:
0811 90 75

— — — — Surkirsebær (Prunus cerasus) (4)

fri

>
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Kroatien,

KN-kode

Varebeskrivelse

Præference
toldsats

Bosnien

Hercegovina
og FYROM
(tons)

0812

ex 0812 10 00

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas
eller i saltlage, svovlsyrligvand eller andre konserverende opløsninger),
men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:
Surkirsebær (Prunus cerasus)(4)

fri

19 800

(loft)
00
0813

ex 0813 40 95

0904

Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801-0806; blandinger
af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel:
Surkirsebær (Prunus cerasus)

fri

ubegrænset

fri

ubegrænset

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller
Pimenta, tørrede, knuste eller formalede:

0904 12 00

— Peber, knust eller formalet

0904 20

Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede:

0904 20 10

— — Sød peber, ikke knust eller formalet

fri

ubegrænset

0904 20 90

— — Knust eller formalet

fri

ubegrænset

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen;

fri

ubegrænset

fri

ubegrænset

enebær

1209

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt
eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

ex 2001 10 00

Agurker

fri

3 000

(reference
mængde)
2001 90 70

Sød peber

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med
eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende pos. 2006:

ex 2004 90 30

Surkål

fri

fri

ubegrænset

100

(reference
mængde)
O

Andre grøntsager, herunder blandinger:
ex 2004 90 98

Andre varer, vare benævnt »Ajvar«, opnået ved forarbejdning af sød
peber med tilsætning af krydderier, krydderiekstrakter eller destillater
af naturlige krydderier og eventuelt auberginer og tomater, med samlet
indhold af tørrede ekstrakter på 9 % og derover, hovedsagelig anvendt

fri

ubegrænset

fri

ubegrænset

som salat

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med
eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under
pos 2006:

ex 2005 90 70

Blandinger af grøntsager, vare benævnt »Ajvar«, opnået ved forarbejd
ning af sød peber med tilsætning af krydderier, krydderiekstrakter eller
destillater af naturlige krydderier og eventuelt auberginer og tomater,
med samlet indhold af tørrede ekstrakter på 9 % og derover, hovedsa
gelig anvendt som salat

2005 90 75

Surkål

fri

100

(reference
mængde)
O
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Nr. L 16/45

Kroatien,
Varebeskrivelse

KN-kode

2008

Bosnien -

Præference
toldsats

Hercegovina
og FYROM
(tons)

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konser
veret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alko
hol, ikke andetsteds tariferet:
Ikke tilsat alkohol :

2008 60 51

2008 60 61
2008 60 71

2008 60 91

(')
(2)
(3)
(4)
(*)

Surkirsebær (Prunus cerasus), tilsat sukker, i pakninger af nettovægt
over 1 kg (4)
Surkirsebær (Prunus cerasus), tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1
kg og derunder (4)
Surkisebær (Prunus cerasus), ikke tilsat sukker, i pakninger af netto
vægt over 4,5 kg (4)
Surkirsebær (Prunus cerasus), ikke tilsat sukker, i pakninger af netto
vægt under 4,5 kg (4)

fri

>

fri

19 800

.
fri

(loft)
00

fri
>

Henførsel under denne kode sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
Toldfritagelse er kun gældende for værditolden .
Dette loft er styret af importlicenser.
Under overholdelse af en mindstepris ved indførsel, der fastsættes årligt af Kommissionen.
Samlet fællesskabsloft for varer henhørende under KN-kode ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51 , 2008 60 61 , 2008 60 71

og 2008 60 91 .
(é) Samlet mængde for varer henhørende under KN-kode ex 2004 90 30 og 2005 90 75.

Nr. L 16/46

(~DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 1 . 97

BILAG E

De i artikel 7 omhandlede landbrugsvarer

Løbe

KN-kode

Kontingent
mængde

Varebeskrivelse

nummer

09.1507

ex 0703 20 00

09.1509

0709 60 10

09.1511

0710 21 00

09.1517

ex 2008 60 39

09.1515

2204

Hvidløg, fra 1 , februar til 31 . maj

Kontingent
toldsats

300 tons

fri

Sød peber, fra 1 , januar til 31 . december

1 200 tons

fri

Ærter (Pisum sativum), fra 1 , januar til 31 . december

1 300 tons

fri

Søde kirsebær med lyst frugtkød, tilsat alkohol, med en diameter
på 18,9 mm og derunder, uden sten, til fremstilling af chokolade
varer, fra 1 , januar til 31 . december (')

2 600 tons

fri

Vin af friske druer herunder vin tilsat alkohol; druemost,

undtagen druemost henhørende under pos. 2009 :

— Anden vin; druemost, hvis gæring er standset eller forhindret
ved tilsætning af alkohol:
2204 21

— — I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder:
— — — Andre varer:

— — — — Med et virkeligt alkoholindhold på 13 % vol eller
derunder:
_____ Andre varer:
2204 21 79

ex 2204 21 80

— — — — — — Hvidvin

3

fri

— — — — — — Andre vine

fri

— — — — Med et virkeligt alkoholindhold på 13 % vol, men
ikke over 15 % vol :
_____ Andre varer:
2204 21 83
ex 2204 21 84

— — — — — — Hvidvin

Il

fri
fri

— — — — — — Andre vine
— — I andre tilfælde :

— — — Andre varer:

545 000 hl

> (inklusive
Slovenien)

— — — — Med et virkeligt alkoholindhold på 13 % vol eller
derunder:
— — — — — Andre varer:

2204 29 65
ex 2204 29 75

— — — — — — Hvidvin

ll

fri
fri

— — — — — — Andre vine

— — — — Med et virkeligt alkoholindhold på 13 % vol, men
ikke over 1 5 % vol :
— — — — — Andre varer:

2204 29 83
ex 2204 29 84

— — — — — — Hvidvin
— — — — — — Andre vine

ll
/

fri

fri

fra 1 , januar til 31 . december
09.1503

ex 2208 90 33

Spiritus fremstillet af blommer, forhandlet under betegnelsen
Slijvovica, i beholdere med indhold af 2 liter og derunder, fra 1 ,
januar til 31 . december

5 420 hl

fri

09.1505

ex 2401 10 60
ex 2401 20 60

Tobak af typen »Prilep«, fra 1 , januar til 31 . december

1 500 tons

fri

(') Kontrollen med anvendelse til dette særlige formål sker i henhold til de relevante fællesskabsbestemmelser.
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TARIC-KODER

Løbe

KN-kode

Taric
kode

09.1507

ex 0703 20 00

40

09.1517

ex 2008 60 39

11

09.1515

ex 2204 21 80

79
80

ex 2204 21 84

10
79

nummer

80
ex 2204 29 75
ex 2204 29 84

10
10
30

09.1503

ex 2208 90 33

10

09.1505

ex 2401 10 60
ex 2401 20 60

10
10

Nr. L 16/47

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE —
ANEXO — LIITE — BILAGA

1 Exporter ( name , full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète, pays)

2 No

ORIGINAL

3 Quota year
Année contingentaire

4 Country of destination
Pays de destination

6 Issuing authority
Organisme émetteur
5 Consignee ( name , full address, country)
Destinataire ( nom , adresse complète, pays )

I

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d' embarquement — Moyen de transport

Plum spirit 'Sljivovica '
Eau-de-vie de prunes «Sljivovica»
(CN Code ex 2208 90 33)
(Code NC ex 2208 90 33)

9 Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis

10 % vol of
alcohol
% vol
d'alcool

12 % vol of alcohol and litres ( in words)
% vol d'alcool et litres (en lettres)

13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME EMETTEUR

I hereby certify that the plum spirit 'Sljivovica' described in this certificate corresponds with the definition given on the reverse.

Je certifie que l'eau-de-vie de prunes « Sliivovica» décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso .
Place
Lieu

Date
Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)

11 Litres
Litres

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name

SLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to
the quality of spirituous beverages, in force in the Republics and territory referred to in
this Regulation .
DEFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoometrique egal ou supérieur a 40 % vol, commer

cialisée sous la dénomination §LJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans
la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les répu
bliques et territoire visés par le présent règlement.

1 Exporter ( name , full address, country)
Exportateur (nom , adresse complète, pays)

2 No

ORIGINAL

3 Quota year
Année contingentaire

I

4 Country of destination
Pays de destination

6 Issuing authority
Organisme émetteur
5 Consignee ( name , full address, country)
Destinataire (nom , adresse complète, pays)

7

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
8 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport

Tobacco — Tabac

'Prilep '
(CM Code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60)
(Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)
9 Marks and numbers — Number and kind of packages
Marques et numéros — Nombre et nature des colis

10 Net weight
(kg )
Poids net

( kg )

11 Net weight ( in words)
Poids net (en lettres)

12 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME EMETTEUR

I hereby certify that the tobacco described in this certificate is ' Prilep' tobacco within the meaning of Regulation (EEC) No 547/92 .
Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac « Prilep » au sens du règlement (CEE) n0 547/92 .
Place

Date

Lieu

Date

(Stamp and signature)
(Cachet et signature)
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BILAG F

Definition af »baby beef«-varer omhandlet i artikel 8
KN-kode

Varebeskrivelse

0102

Hornkvæg, levende:

0102 90

— Andre varer:

— — Tamkvæg:

ex 0102 90 51

— — — Af vægt over 300 kg:
— — — — Kvier (ungdyr, der endnu aldrig har kælvet):
— — — — — Til slagtning:
— Dyr, som endnu ikke har fået blivende tænder, og hvis vægt er
320 kg og derover, men ikke over 470 kg (a)

ex 0102 90 59

— — — — — I andre tilfælde :

— Dyr, som endnu ikke har fået blivende tænder, og hvis vægt er
320 kg og derover, men ikke over 470 kg (a)
— — — — Andre varer:
ex 0102 90 71

— — — — — Til slagtning:

— Tyre og stude, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt
350 kg og derover, men ikke over 500 kg (a)
ex 0102 90 79

— — — — — I andre tilfælde :

— Tyre og stude, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt
350 kg og derover, men ikke over 500 kg (a)
0201

ex 0201 10 00

0201 20

ex 0201 20 20

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet:
— Hele og halve kroppe:
— Hele kroppe af vægt 180 kg og derover, men ikke over 300 kg, samt halve
kroppe af vægt 90 kg og derover, men ikke over 1 50 kg, med svag forbening
af brusken (især ved skambensforbindelsen og ved torntappene), med lyserødt
kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (a)
— Andre udskæringer, ikke udbenet:

— — »Quartiers compenses«:

— »Quartiers compenses* af vægt 90 kg og derover, men ikke over 150 kg,
med svag forbening af brusken (især ved skambensforbindelsen og ved
torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult
fedt (a)
ex 0201 20 30

ex 0201 20 50

— — Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

— Forfjerdinger, adskilte, af vægt 45 kg og derover, men ikke over 75 kg,
med svag forbening af brusken (især ved torntappene), med lyserødt kød
og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (a)
— — Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:
— Bagfjerdinger, adskilte, af vægt 45 kg og derover, men ikke over 75 kg —
idet denne vægt er 38 kg og derover, men ikke over 68 kg for såkaldte
»pistoler« — med svag forbening af brusken (især på torntappene), med
lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (a)

(a) Henførsel under denne underposition sker pa betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
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BILAG G

Vedrørende »baby beef«-toldkontingenter omhandlet i artikel 8, stk. 2
Gældende toldsats

20 % af FTT Π
Kroatien

9 400 tons (slagtet vægt)

Bosnien-Hercegovina

1 500 tons (slagtet vægt)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
C) FTT: den fælles toldtarif.

825 tons (slagtet vægt)
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 71/97
af 10. januar 1997

om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprin
delse i Den Kinesiske Folkerepublik, som indførtes ved Rådets forordning (EØF)
nr. 2474/93, til også at omfatte visse dele til cykler fra Den Kinesiske Folkerepu
blik og om opkrævning af denne told på import registreret i henhold til forord
ning (EF) nr. 703/96
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

Undersøgelsen omfattede perioden fra den 1 . april
1995 til den 31 . marts 1996 .

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

(5)

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
FællesskabC), særlig artikel 13 og 14,

Af de selskaber, der er anført i klagen, eller hvis
navne klageren senere opgav, og de selskaber, der
gav sig til kende inden for den frist på 40 dage, der
er fastsat i forordning (EF) nr. 703/96, modtog
Kommissionen fyldestgørende besvarelser fra
følgende selskaber:
— Helmig, Overath, Tyskland
— More Large & Co., Derby, Det Forenede
Kongerige

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt
efter konsultation i Det Rådgivende Udvalg, og

— One + One, Oostvoorne, Nederlandene

ud fra følgende betragtninger:

—
—
—
—
—

A. PROCEDURE

(1 )

Ved

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de
oplysninger, som den anså for nødvendige, og
aflagde kontrolbesøg hos ovennævnte selskaber.
Det konstateredes, at Tandem og Promiles var ægte
fællesskabsproducenter, medens Helmig var

forordning (EF) nr. 703/96 (2) indledte

Kommissionen en undersøgelse vedrørende omgå
else af den ved Rådets forordning (EF) nr. 2474/

93 (3) indførte antidumpingtold på importen af
cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepu
blik gennem import af dele med oprindelse i dette
land, som anvendes ved samling af cykler i Fælles

skabet, og det blev pålagt toldmyndighederne i

importør.

(6)

Selskaber, der inden for den frist, der er fastsat i
forordning (EF) nr. 703/96, anmodede om at blive
hørt, indrømmedes en sådan høring.

(7)

Følgende producenter i Fællesskabet anmodede om
et certifikat for ikke-omgåelse i henhold til
artikel 13, stk. 4, i grundforordningen :

henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EF)
nr. 384/96 (i det følgende benævnt »grundforord

ningen«) at registrere importen af cykelstel, forgaf
ler, fælge og nav, som er hovedkomponenterne i en
cykel.

(2)

— Databus, Nederlandene

De varer, der er omfattet af denne undersøgelse, er
dele og tilbehør til cykler fra Den Kinesiske Folke
republik, som anvendes ved samlingen af cykler i

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Fællesskabet. Disse varer tariferes i øjeblikket under
KN-kode 8714 91 10 til 8714 99 90 .

(3)

Kommissionen underrettede officielt repræsentan
terne for Den Kinesiske Folkerepublik om iværk
sættelsen af undersøgelsen og sendte spørgeske
maer til de berørte selskaber i Fællesskabet, som er

anført i klagen, og til andre selskaber i Fællesska
bet, som gav sig til kende over for Kommissionen,
eller hvis navne klageren senere opgav.

(') EFT nr. L 56 af 6. 3. 1996, s. 1 .
(2) EFT nr. L 98 af 19. 4. 1996, s. 3.
O EFT nr. L 228 af 9. 9. 1993, s. 1 .

Promiles, Villeneuve dAscq, Frankrig
Reece, Birmingham, Det Forenede Kongerige
Splendor, Naninne, Belgien
Starway, Luynes, Frankrig
Tandem, Brigg, Det Forenede Kongerige.

(8)

BH, Spanien
Cycleurope, Frankrig
Dawes, Det Forenede Kongerige
Hercules, Tyskland
Mercier, Frankrig
MICMO, Frankrig
Promiles, Frankrig
Raleigh, Det Forenede Kongerige
Tandem, Det Forenede Kongerige .

Følgende selskaber gav sig til kende efter udløbet af
den frist på 40 dage, der er fastsat i forordning (EF)
nr. 703/96, og anmodede også om et certifikat for
ikke-omgåelse :

Nr. L 16/ 56

IDAI

De Europæiske Fællesskabers Tidende

75 % af det samlede antal cykler, der samledes i
undersøgelsesperioden. I den pågældende periode
ændrede selskabet imidlertid forsyningsmønstret og
begyndte ved udgangen af perioden at samle disse
cykler ved anvendelse af mere end 40 % dele med
oprindelse i andre lande end Kina, og det købte
delene enten direkte fra producenter i disse lande
eller fra disse producenters datterselskaber i Fælles
skabet (jf. betragtning 17).

— Biichel, Tyskland
— Horlacher, Tyskland
— Monark Crescent, Sverige
—
—
—
—
—

Pantherwerke, Tyskland
Quantum, Frankrig
PRO-FIT Sportartikel GmbH, Tyskland
Tekno Cycles, Frankrig
TNT, Spanien .

For at sikre, at visse importerede samlede dele til
cykler ikke tariferes i henhold til punkt 3 b) i
FTTs almindelige tariferingsbestemmelser vedrø
rende den kombinerede nomenklatur som færdige
cykler, har nogle samlevirksomheder fra de natio
nale toldmyndigheder fået bindende toldoplysnin
ger, ifølge hvilke disse samlede dele tariferes som
dele, og de har således opnået en officiel garanti
for, at der ikke lægges antidumpingtold på disse

B. UNDERSØGELSENS OMFANG

(9)

18 . 1 . 97

For så vidt angår dele, der anvendes i forbindelse
med omgåelse, åbner artikel 13, stk. 1 og 2, i
grundforordningen mulighed for, at gældende anti

samlede dele .

dumpingtold kan udvides til at gælde for indførsel
af dele fra det land, der er omfattet af foranstaltnin

ger, dvs. varerne kan enten have oprindelse i eller
være afsendt fra dette land. Parter, der importerer

2. Bestemmelserne i artikel 13

de pågældende dele fra Kina, indrømmedes derfor
mulighed for at bevise, at dele, der afsendtes fra
Kina, eventuelt ikke var af kinesisk oprindelse.

Undersøgelsen omfattede dele til cykler indført i
Det Europæiske Fællesskab fra Kina og samlet til
færdige cykler til salg i Det Europæiske Fællesskab
under omstændigheder, som ifølge de af klageren
fremførte påstande opfylder de kriterier, der er

i) Ændring i handelsmønstret
( 11 )

fastsat i artikel 1 3, stk. 1 og stk. 2, litra a), b) og c), i
grundforordningen .

C. RESULTATERNE AF UNDERSØGELSEN

1 . Omgåelsens art

(10)

Mellem 1992 og undersøgelsesperioden faldt
importen af cykler fra Kina til Fællesskabet (målt i
enheder) med over 98 % , hvilket svarer til en
nedgang på 1,5 mio. enheder, medens eksempelvis
importen af færdige cykelstel, som er den vigtigste
del til cykler, der importeredes til samleprocessen, i
samme periode steg med over 139 % (målt i enhe
der), svarende til en stigning på ca. 450 000 enhe
der. Denne substitutionsvirkning bestyrkes af de
data, der er indsamlet under kontrolbesøg i de
pågældende virksomheder; antallet af cykler, der
samledes af sæt fra Den Kinesiske Folkerepublik af
de fem undersøgte selskaber på grundlag af den i
betragtning 10 beskrevne praksis, steg således med
80 % , hvilket alene for disse samlevirksomheder

Det fremgår af undersøgelsen, at af de otte selska
ber, der er anført i betragtning 5, bestilte fire

svarer til en stigning mellem 1992 og undersøgel
sesperioden på ca. 110 000 enheder.

samlevirksomheder i undersøgelsesperioden næsten

komplette cykler i adskilt stand fra producenterne i
Kina. For forsendelserne til Europa sørgede leve

ii) Utilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk
begrundelse

randørerne for, at dele, der var bestemt for den

samme samlevirksomhed, blev spredt på forskellige
containere, som blev afsendt på forskellige datoer
og undertiden losset i forskellige havne. Ved at
følge denne praksis, som er temmelig bekostelig og
indebærer betydelige yderligere logistiske vanske
ligheder, undgik samlevirksomhederne, at de
importerede dele tariferedes i henhold til punkt 2
a) i den fælles toldtarifs almindelige tariferingsbe
stemmelser vedrørende den kombinerede nomen

klatur (i det følgende benævnt FTT) som færdige
cykler, som ville have været omfattet af antidum
pingtold.
Et af de selskaber, der er nævnt i betragtning 5,

benyttede sig af ovennævnte fremgangsmåde for ca.

( 12)

To af de undersøgte selskaber gjorde gældende, at
de påbegyndte samlingen af cykler i Fællesskabet
på grund af suspensionen ved årets slutning af
præferencetoldsatserne ved import af cykler med
oprindelse i Kina i henhold til den generelle
præferenceordning for udviklingslande gældende
for 1991 og 1992 og ikke på grund af indførelsen af
antidumpingtolden . Dette argument er imidlertid
ikke overbevisende, da suspensionen af præference
toldsatserne ved import af cykler med oprindelse i
Kina kun var midlertidig og den form for forsen
delse, der er beskrevet i betragtning 10, var omkost
ningskrævende og indebar betydelige yderligere
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logistiske vanskeligheder. Det er derimod rimeligt
at fastslå, at i betragtning af de betydelige
dumpingmargener, som blev fastslået i den oprin
delige undersøgelse, tidspunktet herfor, de involve
rede mængder, indkøbsordningerne og den

dokumentation, såsom oprindelsescertifikater,
fakturaer fra producenterne og transportdokumen
ter, var de imidlertid ikke i stand til at fremlægge

tilstrækkelig dokumentation under kontrolbesøget
til at bevise, at delene ikke var af kinesisk oprin
delse, som angivet af deres leverandører på faktura

beskedne værditilvækst, havde disse to selskabers

transaktioner, hvilket gælder tilsvarende for de
øvrige tre selskaber, ikke nogen tilstrækkelig gyldig
grund eller økonomisk begrundelse ud over indfø
relsen af antidumpigtolden, som omhandlet i
artikel 13 i grundforordningen .

erne og som angivet til toldmyndighederne ved

indførslen af disse dele. Ved kontrolbesøget hos de
to selskaber konstateredes det, at de havde impor
teret komplette hjul, som var samlet i Den Kine

siske Folkerepublik. Disse hjul var imidlertid på
leverandørernes fakturaer anført som dæk, slanger,
fælge, nav, frihjul osv. med forskellig oprindelse, og
de blev følgelig ved indførslen angivet til toldmyn
dighederne som særskilte dele med en specifik

iii) Påbegyndelse eller væsentlig udvidelse af
processen

( 13)

Nr. L 16/57

oprindelse for hver del .

For alle fem berørte selskabers vedkommende var
der tale om påbegyndelse eller en væsentlig udvi
delse af samleprocesserne eller importen af dele til
cykler fra Kina med henblik på samling af cykler i
perioden efter 1992-93, da den oprindelige under
søgelse fandt sted.

Kommissionens

tjenestegrene

måtte

følgelig

konkludere, at alle dele, der var afsendt fra Kina,

var af kinesisk oprindelse, hvis der ikke forelå bevis
for det modsatte, og at mindst 60 % af den samlede

værdi af de dele, der anvendes ved samling af
cykler af disse dele, var af kinesisk oprindelse.

iv) 60 °/o af den samlede værdi af de dele, der
indgår i færdigvaren
( 16)

( 14)

For så vidt angår de fem samlevirksomheder, der
bestilte næsten komplette cykelsæt i Den Kinesiske
Folkerepublik, er det fastslået, at alle dele i disse

myndighederne ved indførslen, uden synlig grund
svingede fra den ene forsendelse til den næste .
Denne »svingende prisfastsættelse« hindrede en

sæt var afsendt fra Kina . Tre af disse selskaber

erkendte, som det var angivet til toldmyndighe
derne, at alle dele, der importeredes fra Kina, var af
kinesisk oprindelse.
De øvrige to samlevirksomheder gjorde gældende,
at mere end 40 % af de dele, der benyttedes ved
samling af cykler på grundlag af disse sæt, havde
oprindelse i andre lande . Det er imidlertid konsta
teret, at de sæt af dele, der bestiltes af disse to

selskaber, blev afsendt fra Kina, og at dele med
oprindelse i Fællesskabet kun benyttedes i
begrænset omfang ved samlingen af cykler på
grundlag af disse sæt af dele .

(15)

Det konstateredes endvidere under nævnte kontrol
besøg, at værdien af identiske sæt af dele afsendt fra
Kina, som disse to selskaber havde angivet til told

nøjagtig fastsættelse af værdien af de pågældende
dele .

(17)

En samlevirksomhed, der i undersøgelsesperioden
anvendte sæt, der var bestilt i Kina, til ca. 75 % af

virksomhedens produktion af cykler, kunne påvise,
at den til samling af de resterende 25 % af produk
tionen benyttede mere end 40 % dele med oprin
delse i andre lande end Kina. Ved udgangen af
undersøgelsesperioden (marts 1996) begyndte dette
selskab at samle cykler, der tidligere var bestilt som
sæt

fra

Kina,

ved

anvendelse

af

dele

af

delse, således at de var omfattet af den normale told

ikke-kinesisk oprindelse, som var købt direkte fra
producenterne eller disses datterselskaber i Fælles
skabet (jf. betragtning 10). For disse cykler var
samlevirksomheden endelig i stand til ved kontrol
besøget at påvise, at de modeller, der var samlet på
denne måde mellem marts og oktober 1996, inde
holdt mere end 40 % dele med oprindelse i andre
lande end Den Kinesiske Folkerepublik. Kommis
sionens tjenestegrene fastslog derfor, at denne

gældende for tredjelande. For så vidt angår de dele,

samlevirksomhed, omend 75 % af dens produktion

der angiveligt ikke var af kinesisk oprindelse, men

i undersøgelsesperioden i begyndelsen indeholdt
mere end 60 % dele med oprindelse i Den Kine
siske Folkerepublik, siden marts 1996 havde
nedbragt andelen af kinesiske dele til under 60 %
af den samlede værdi af de dele, der indgik i den
færdige vare.

For nogle af de dele, der var afsendt fra Kina, frem
lagde disse to samlevirksomheder oprindelsescerti
fikater (formular A) for toldmyndighederne med
henblik på at opnå præferencebehandling for de
kinesiske varer, der var omfattet af GSP-ordningen,
medens de øvrige varer, der var afsendt fra Kina,
blev angivet som værende af ikke-kinesisk oprin

som var afsendt fra Kina, skal det anføres, at samle
virksomhederne

ikke

var i

stand

til

over for

Kommissionen at bevise, at disse dele ikke var af

kinesisk oprindelse. Selv om de to selskaber fik
forlænget fristen for fremskaffelse af autentisk

Nr. L 16/58
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ningen, var der tale om underbud i forhold til ikke

dumpingpriserne i den oprindelige undersøgel

varer

sesperiode.

( 18)

For alle de pågældende fem selskaber konstateredes
det, at værditilvæksten i Det Europæiske Fællesskab
beregnet for hver enkelt model til de indførte dele
udgjorde mellem 10 og 1 6 % af fremstillingsom
kostningerne for en komplet cykel, og den lå
således klart under den tærskel på 25 % , der er
fastsat i artikel 13, stk. 2, litra b), i grundforordnin

(21 )

Det fremgik generelt af sammenligningen, at salgs
priserne for samlede cykler i gennemsnit var

14,5 % lavere end ikke-dumpingeksportpriserne for
kinesiske cykler i den oprindelige undersøgel
sesperiode.

gen .

(22)

3. Undergravning af toldens virkninger og
bevis for dumping
i) Undergravning

(19)

Det skal i den forbindelse bemærkes, at som følge
af den manglende samarbejdsvilje fra samlevirk
somhedernes side (jf. betragtning 25) forelå der ikke
direkte oplysninger om det samlede salg, målt i

For at fastslå, om virkningerne af antidumping
tolden var blevet undergravet i henseende til salgs
priserne, blev der foretaget en sammenligning
mellem salgspriserne på cykler samlet i Fælles
skabet af kinesiske dele og solgt i Fællesskabet i
undersøgelsesperioden af de samarbejdende samle
virksomheder (samlede cykler) og eksportpriserne
på kinesiske cykler, der ikke solgtes til dumping
priser i den oprindelige undersøgelsesperiode (dvs.
de faktiske eksportpriser, fortoldet, plus antidum

mængde, af cykler, der var samlet i Fællesskabet.

Kommissionen fastslog imidlertid, at mængden af
cykler, der solgtes af det lille antal samarbejdsvillige
samlevirksomheder alene i undersøgelsesperioden
udgjorde 24 % af salget af dermed sammenlig
nelige kinesiske cykler i den oprindelige undersø
gelsesperiode, medens disse samarbejdsvillige
samlevirksomheder kun tegnede sig for 25 % af
den samlede import af stel af kinesisk oprindelse i
undersøgelsesperioden for spørgsmålet om omgå
else. De foreliggende tal vedrørende de samar

pingtold).

(20)

Ved at følge nøjagtigt den samme metode, som
anvendtes i den oprindelige undersøgelse, blev
sammenligningen foretaget mellem identiske eller
til hinanden svarende grupper af cykler. Der blev
for hver gruppe fastsat en vejet gennemsnitspris,
som justeredes for at sikre, at sammenligningen
fandt sted i samme handelsled, på grundlag af de
samme nettopriser og på sammenlignelige leve
ringsbetingelser. Det undersøgtes derefter for hver
gruppe, om salgspriserne for samlede cykler var
lavere end ovennævnte ikke-dumpingpriser på
kinesiske cykler i den oprindelige undersøgelsespe
riode. Med henblik på at fastsætte en gennemsnitlig
margen, beregnedes for alle de grupper, der indgik
i sammenligningen, summen af underbudsmarge
nerne for de grupper, for hvilke der var konstateret
underbud, i procent af den samlede importværdi til
ikke-dumpingpriser (cif Fællesskabets grænse) for
kinesiske cykler, som fastsat i den oprindelige
undersøgelse.

For så vidt angår de grupper af cykler, der indgik i
sammenligningen, konstateredes det, at 77 % af de
pågældende samlevirksomheders samlede solgte
mængder var modeller svarende til dem, der var
omfattet af den oprindelige undersøgelse, og de
benyttedes derfor til sammenligningen . Hvad angår
mere end 90 % af det salg, der indgik i sammenlig

At der var tale om undergravning i henseende til
solgte mængder fremgår direkte af, at importen af
kinesiske cykler i den oprindelige undersøgelsespe
riode mængdemæssigt i vid udstrækning er blevet
erstattet af import af cykelstel af kinesisk oprin
delse, jf. betragtning 11 .

bejdsvillige samlevirksomheder støtter således fuldt
ud den konklusion, at salget af cykler samlet i
Fællesskabet af kinesiske dele i vid udstrækning
har erstattet importen af færdige kinesiske cykler.

(23)

Pa baggrund af ovenstående fastslås det, at salget af
cykler samlet i Fællesskabet af dele med oprindelse
i eller afsendt fra Kina har undergravet virknin
gerne af de pågældende antidumpingforanstaltnin
ger, både i henseende til salgspriser og mængder.

ii) Bevis for dumping
(24)

Dumpingmargenen beregnedes for hvert selskab på
grundlag af de mest populære modeller af samlede
cykler, som repræsenterede fra 50 til 100 % af

deres omsætning ('). Disse modeller sammenlig
nedes med de tidligere fastsatte normale værdier
(hvor Taiwan var referencelandet i den oprindelige
(') For et af selskaberne baseredes sammenligningen kun på om
sætningen at samlede modeller, der solgtes til uafhængige sel
skaber, eftersom dette selskab ikke kunne meddele Kommis

sionen tilstrækkeligt nøjagtige oplysninger til på tilfredsstil
lende måde at knytte transaktioner med forbundne selskaber
til det endelige salg.
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undersøgelse) under anvendelse af de samme otte
kriterier (dvs. cykelkategori, stelmateriale, antal
gear, kædeomskiftere, kranksæt, gearvælgere, brem
sesæt og nav) og på en så rimelig måde som muligt.

Nr. L 16/59

D. FORSLAG TIL FORANSTALTNINGER

1 . Foranstaltningernes

art:

Udvidelse

af

tolden

I betragtning af, at de normale værdier var blevet
fastsat fob Taiwan for de pågældende eksportører,
måtte videresalgspriserne i Fællesskabet gennem
nødvendige justeringer gøres sammenlignelige
hermed. Den faktiske sammenligning blev derfor
foretaget på grundlag af priser fob Kina/fob

(26)

Pa baggrund af undersøgelsesresultaterne bør
gældende antidumpingtold på komplette cykler
(30,6 %) udvides til at omfatte visse dele til cykler
med oprindelse i eller afsendt fra Kina med undta

else af dele, som bevisligt ikke er af kinesisk oprin
delse .

Taiwan .

Det fremgår af undersøgelsen, at import af færdig
monterede, behandlede eller -malede dele er typisk
for samleprocessen. EF-producenterne behandler
eller maler i det store og hele selv de dele, som de

Der konstateredes for de pågældende selskaber
dumpingmargener på mellem 16 og 53 % .

importerer, og de importerer ikke delvis monterede

cykler. Som et eksempel kan nævnes komplette
hjul i modsætning til import af fælge og nav: EF
producenterne importerer oftere komplette dele
end adskilte dele .

4. Ikke-samarbejdsvillige samlevirksomheder

(27)
(25)

I betragtning af den betydelige ændring i handels
mønstret, som er beskrevet i betragtning 1 1 , og den
manglende samarbejdsvilje fra mange virksomhe
ders side, er der ingen grund til at antage, at de
ikke-samarbejdsvillige selskaber ikke skulle have
bidraget til omgåelsen af gældende antidumping
told i mindst samme omfang som de samarbejdsvil
lige selskaber.
Antidumpingtolden bør derfor ikke alene udvides
til at omfatte samarbejdsvillige, men også ikke
samarbejdsvillige selskaber. Enhver anden behand
ling ville således være ensbetydende med en beløn
ning af manglende samarbejdsvilje, og et sådant
paradoks ville være endnu mindre acceptabelt i en
sag om omgåelse end i en traditionel dumpingsag.
De foranstaltninger, der træffes, skal imidlertid
udformes på en sådan måde, at de kun berører
importen af dele, som samlevirksomheder, der

omgår tolden, anvender i samleprocesser.

For at mindske risikoen for at berøre import, som
ikke udgør en omgåelse, navnlig import af mindre
væsentlige dele, bør udvidelsen af tolden begrænses
til kun at omfatte væsentlige dele (jf. kolonne I i
nedenstående tabel), dvs.:
— malede eller anodiserede eller polerede og/eller
lakerede stel (herunder med påmonterede
bremser og gear)

— malede eller anodiserede eller polerede og/eller
lakerede forgafler (herunder med påmonterede
bremser)

— færdigmonterede hjul (også med slanger, dæk
og kædehjul)

— cykelstyr (når de foreligger med styrstamme og
påmonterede bremsehåndtag og/eller gearvæl
gere)

— gear (dvs. kædeomskiftere, gear, kranksæt og
tandhjulskranse til frihjul)

— bremser (dvs. andre bremser og bremsehåndtag).
Udvidelse af

KN-kode

Vare

Stel

foranstaltningerne

Oprindelig
registrering

Efterfølgende
opkrævning

I

II

III

871491 10

— malet eller anodiseret eller poleret og/

x

x

X

eller lakeret

— i andre tilfælde

Forgafler

8714 91 30

— malet eller anodiseret eller poleret og/
eller lakeret

— i andre tilfælde

x

x

X

Nr. L 16/60
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foranstaltningerne

Oprindelig
registrering

Efterfølgende
opkrævning

I

II

III

Udvidelse af
KN-kode

Vare

Fælge

8714 92 10

x

Nav

8714 93 10

x

Kædeomskiftere

8714 99 50

Gear — kranksæt

8714 96 30

Tandhjulskranse til frihjul

8714 93 90

Andre bremser

8714 94 30

Bremsehåndtag

ex 8714 94 90

Komplette hjul

ex 8714 99 90

x

8714 99 10

x

Styr

x

x

2. Opkrævning af tolden pa den registrerede

udgjorde en del af den pågældende erhvervsgren i
Fællesskabet i den tidligere undersøgelse. De
øvrige, som ikke havde deltaget i den oprindelige
procedure, kunne identificeres som EF-producenter
på grundlag af deres besvarelser af tilsendte spørge
skemaer, som efterprøvedes ved kontrolbesøg hos
de pågældende. Antidumpingtolden på cykler fra

import

(28)

Der bør kun opkræves told på den import, der er
registreret i henhold til Kommissionens forordning
(EF) nr. 703/96, for så vidt angår de dele, der er
beskrevet i betragtning 27.

(29)

Kina

udvides

til

at

omfatte

Det blev andvidere fundet, at antidumpingtolden
på cykler fra Kina ikke bør udvides til at omfatte
dele, der er benyttet af det selskab, der siden marts
1996 har nedbragt andelen af kinesiske dele til
under 60 % (jf. betragtning 10 og 17), eftersom
dette selskab ikke kan anses for at have omgået
gældende antidumpingtold efter dette tidspunkt.

I henhold til artikel 13, stk. 4, i grundforordningen
omgåelse, ikke omfattet af foranstaltningerne. Er
der som led i undersøgelsen vedrørende omgåelse
udstedt et sådant certifikat, skal tolden på den

import, der er registreret i henhold til artikel 2 i
forordning (EF) nr. 703/93, ikke opkræves.

Certifikater udstedes efter forudgående bevilling fra
Kommissionen, eller fra Rådet, hvis de udstedes i
forbindelse med udvidelse af foranstaltningerne. En

sådan bevilling meddeles kun efter en omhyggelig
vurdering af de faktiske omstændigheder.

(32)

ikke

rede import.

er en vare, der er ledsaget af et certifikat for ikke

(31 )

derfor

De selskaber, der er fritaget for den udvidede anti
dumpingtold som anført i betragtning 32, bør også
fritages for opkrævning af tolden på den registre

E. FRITAGELSE FOR DEN UDVIDEDE TOLD

(30)

bør

importen af væsentlige dele til cykler, som
anvendes i disse selskabers processer.

Kommissionen har modtaget anmodninger om
sådanne certifikater fra de selskaber, der er anført i

betragtning 7, og som rettede henvendelse til
Kommissionen efter indledningen af undersøgel
sen. Disse anmodninger blev modtaget inden
udløbet af den i forordning (EF) nr. 703/96 fastsatte
frist for at give sig til kende . De fleste af de anmo
dende parter er producenter i Fællesskabet, som

(33)

Der blev indgivet yderligere anmodninger fra de
parter, der er nævnt i betragtning 8, og som rettede
henvendelse til Kommissionen efter udløbet af den

i forordning (EF) nr. 703/96 fastsatte frist for at give
sig til kende. Det skal bemærkes, at der i artikel 13,
stk. 4, i grundforordningen ikke er fastsat nogen
frist for indgivelse af anmodninger om certifikater
for ikke-omgåelse.
Kommissionen sendte spørgeskemaer til disse
selskaber umiddelbart efter modtagelsen af deres
anmodninger. Kommissionen har imidlertid endnu
ikke kunnet efterprøve, om disse parter er samle
virksomheder eller importører, og om de processer,
hvori de importerede varer indgår, er omfattet af
artikel 13, stk. 2, i grundforordningen. Det kan
endvidere ikke udelukkes, at flere selskaber i den

foreliggende sag vil anmode om et certifikat for
ikke-omgåelse, når foranstaltningerne er blevet
udvidet.
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For derfor at sikre, at parter, der ikke omgår tolden,
behørigt fritages for udvidelsen af tolden til at
omfatte importen af dele, uanset at de pågældende

mængder, navnlig med henblik på udskiftning,
som kan antages ikke at være en omgåelse. I sidst
nævnte tilfælde vil importen af væsentlige
cykeldele have en temmelig ringe økonomisk
betydning og vil næppe undergrave virkningerne af
gældende told i henseende til antallet af cykler, der
måtte blive fremstillet af sådanne importerede dele
efter betydningen i artikel 13, stk. 2, litra c), i

selskaber måtte indgive en forsinket anmodning,
bør vedtagelsen af nærværende forordning ikke
hindre, at Kommissionen undersøger endnu ikke
behandlede eller fremtidige anmodninger med
henblik på at meddele bevilling til fritagelse af den
relevante import fra den udvidede told. Har et
selskab anmodet om et certifikat for ikke-omgåelse
i løbet af undersøgelsen, bør en eventuel fritagelse
have virkning fra datoen for indledningen af den
foreliggende undersøgelse vedrørende omgåelse.
Anmoder

et

selskab

om

et

certifikat

grundforordningen .

For at gøre det muligt for mellemhandlere, der
ikke importerer væsentlige cykeldele direkte, at
købe disse dele fra importører og videresælge dem
til samleprocesser, der ikke indebærer omgåelse,
bør sådanne transaktioner også overvåges som led i
ordningen for kontrol med en vares anvendelsesfor

efter

udvidelsen af tolden, bør en eventuel fritagelse kun
have virkning fra datoen for indgivelse af anmod

ningen. På den anden side må det sikres, at den
skyldige udvidede told faktisk kan opkræves i
tilfælde, hvor det efter undersøgelse af en proces

35)

mål .

fastslås, at der finder omgåelse sted (jf. betragtning
43).

(39)

Artikel 13, stk. 4, i grundforordningen indeholder
ikke en fyldestgørende beskrivelse af proceduren
for at meddele bevilling og for den efterfølgende

Endelig bør ordningen også abne mulighed for at
fritage direkte import fra den udvidede told, hvis
varerne anvendes i samleprocesser, der ikke inde
bærer omgåelse.

(40)

For at opnå den fornødne fleksibilitet med henblik
på om fornødent at justere fritagelsesordningen bør
Kommissionen efter høring af Det Rådgivende
Udvalg vedtage en forordning, som fastlægger de
nærmere bestemmelser for fritagelsesordningen .

(41 )

I den forbindelse og med henblik pa den fremti
dige anvendelse bør det overdrages til Kommis
sionen at opstille en liste over selskaber, der er
fritaget for den udvidede told.

(42)

For at skabe et incitament til ikke at omgå
gældende told, skal der i forvaltningen af fritagel
sesordningen åbnes mulighed for at nyvurdere situ

udstedelse af certifikater. I den forbindelse skal

følgende anføres:

(36)

Meddelelsen af bevilling er betinget af, at de pågæl
dende varer ikke anvendes i en samleproces, som er

ensbetydende med en omgåelse, jf. artikel 1 3, stk. 2,
i grundforordningen. I tilfælde, hvor en samlevirk
somhed ikke har direkte import, må der derfor fast
lægges en procedure, der gør det muligt at fastslå,
om importen af væsentlige dele til cykler anvendes
med henblik på omgåelse.

(37)

ationen for de selskaber, for hvilke der er konsta

Det er med henblik herpå hensigtsmæssigt at gøre
brug af den gældende ordning for kontrol med en

teret omgåelse, men som har ændret deres proces
ser, således at der ikke længere er tale om omgå
else. På tilsvarende måde skal det være muligt at
tilbagekalde fritagelser, som ikke længere er beretti
gede. Endelig bør der også i forbindelse med nye
processer være mulighed for at anmode Kommis
sionen om at foretage en undersøgelse med henblik
på at opnå fritagelse for tolden . Under henvisning
hertil bør alle fritagelser, herunder for de i betragt
ning 32 omhandlede selskaber, ske i henhold til
kommissionsforordningen.

vares anvendelsesformål i henhold til toldlovgivnin

gen, dvs. artikel 82 i forordning (EØF) nr. 2913/
92 (') (Fællesskabets toldkodeks) og artikel 291 ff. i
forordning (EØF) nr. 2454/93 (2) (gennemførelses
bestemmelserne hertil), og at anvende disse bestem
melser mutatis mutandis inden for rammerne af

lovgivningen om omgåelse, for så vidt angår
meddelelse af bevilling til udstedelse af certifikater
for ikke-omgåelse i henhold til artikel 13, stk. 4, i
grundforordningen .
(43)

(38)

Nr. L 16/61

Det anvendelsesformål, der kan give anledning til
toldfritagelse for importen, fastlægges på grundlag
af i) samleprocesser, der ifølge det foreliggende ikke
indebærer omgåelse, og ii) på grundlag af små virk
somheders anvendelse af væsentlige cykeldele i små

(') EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1 .
2 EFT nr. L 253 af 11 . 10 . 1993, s. 1 .

Der bør åbnes mulighed for, at der for import i
påkommende tilfælde indrømmes en betinget frita
gelse for den udvidede told, medens de processer,
hvori de importerede varer skal indgå, undersøges
nærmere . For imidlertid at sikre, at den udvidede

told kan opkræves effektivt, hvis det konstateres, at
en proces indebærer omgåelse, skal toldmyndighe
derne om nødvendigt kunne kræve sikkerheds
stillelse .

Nr. L 16/62

(44)
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Eftersom den foreliggende sag er den første, i
hvilken antidumpingforanstaltninger udvides, og
der meddeles bevilling til fritagelse i henhold til
artikel 13, stk. 4, i grundforordningen, vil Kommis
sionen løbende føre tilsyn med at justere fritagel
sesordningen, således at den kan tilpasses for at

tage hensyn til erfaringerne med anvendelsen af
denne ordning.
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henhørende under KN-kode 8712 00 og med oprindelse i
Den Kinesiske Folkerepublik, udvides til at omfatte
importen af væsentlige dele til cykler med oprindelse i
Den Kinesiske Folkerepublik.
2. Væsentlige dele, der afsendes fra Den Kinesiske
Folkerepublik, anses for at have oprindelse i dette land,
medmindre det ved fremlæggelse af et oprindelsescerti
fikat udstedt i overensstemmelse med de i Fællesskabet

F. PROCEDURE

(45)

De berørte parter underrettedes om de vigtigste
kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af
hvilke Kommissionen havde til hensigt at foreslå
en udvidelse af den gældende endelige antidum

pingtold til at omfatte de pågældende dele, og
parterne fik lejlighed til at fremsætte bemærk
ninger hertil.

gældende oprindelsesregler kan bevises, at de pågældende
dele har oprindelse i et andet nærmere angivet land.
Er væsentlige dele til cykler afsendt fra et andet land end
Den Kinesiske Folkerepublik, kan toldmyndighederne
kræve, at der fremlægges et oprindelsescertifikat udstedt i
overensstemmelse med de i Fællesskabet gældende oprin
delsesregler, hvori det attesteres, at de pågældende dele
har oprindelse i et andet land end Den Kinesiske Folke
republik.
3.

De berørte parter er også blevet underrettet om
hovedpunkterne i den fritagelsesordning, der vil
blive indført (jf. betragtning 37) —

4.
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Den udvidede told, der er omhandlet i stk. 1 ,

opkræves på væsentlige dele til cykler med oprindelse i
Den Kinesiske Folkerepublik, som er registreret i
henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 703/96 og
artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96.
Gældende bestemmelser for told finder anvendelse,

medmindre andet er fastsat.

Artikel 1
Artikel 3

Ved »væsentlige dele til cykler« forstås i denne forordning:
— stel til cykler, malede eller anodiserede eller polerede
og/eller lakerede, som i øjeblikket tariferes under
KN-kode ex 8714 91 10

— forgafler til cykler, malede eller anodiserede eller pole
rede og/eller lakerede, som i øjeblikket tariferes under
KN-kode ex 8714 91 30

— kædeomskiftere (KN-kode 8714 99 50)
— kranksæt (KN-kode 8714 96 30), og

— tandhjulskranse til frihjul (KN-kode 8714 93 90)
også når de frembydes i sæt
— andre bremser (KN-kode 8714 94 30), og
— bremsehåndtag (KN-kode 8714 94 90) •
også når de frembydes i sæt

— komplette hjul, med eller uden slanger, dæk og kæde
hjul, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex

1 . Efter høring af Det Rådgivende Udvalg vedtager
Kommissonen ved forordning de nødvendige foranstalt

ninger til at udstede bevilling til fritagelse for den i
henhold til artikel 2 udvidede told for så vidt angår

importen af væsentlige dele til cykler, hvis anvendelse
ikke indebærer en omgåelse af den antidumpingtold, der
indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93 .
2.

Kommissionens forordning skal navnlig omhandle:

— bevilling af fritagelse og kontrol med importen af
væsentlige dele til cykler, som anvendes af selskaber,
hvis samleproces ikke indebærer en omgåelse.
— bevilling af fritagelse og kontrol med import af
væsentlige dele til cykler, navnlig med hensyn til
mellemhandlere og deres begrænsede anvendelse af
små selskaber

— regler for, hvorledes sådanne fritagelser fungerer i
overensstemmelse med de relevante toldbestemmelser,

8714 99 90, og

°g

— styr, som i øjeblikket tariferes under KN-kode
8714 99 10, også når de frembydes med påmonteret
styrstamme, bremsehåndtag og/eller gearvælgere.

— udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne
og Kommissionen om, hvorledes fritagelsesordningen
fungerer.
3.

Kommissionens forordning skal også omhandle:

Artikel 2

1 . Den endelige antidumpingtold, der indførtes ved
forordning (EØF) nr. 2474/93 på importen af cykler

a) en undersøgelse af, om betingelserne for ikke-omgåelse
er opfyldt, navnlig for så vidt angår anmodninger
vedrørende :

18 . i . 97

I DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

— samleprocesser, der udføres af parter, der gav sig til
kende i løbet af undersøgelsen, men efter udløbet
af den frist, der er fastsat i artikel 3 i forordning
(EF) nr. 703/96
— parter, i hvis samleprocesser der først blev anvendt
væsentlige dele til cykler til fremstilling eller
samling af cykler efter udløbet af undersøgelsespe
rioden den 31 . marts 1996

— parter, for hvis samleprocesser der konstateredes
omgåelse i undersøgelsesperioden
— andre samleprocesser, hvori andre parter, der ikke
havde givet sig til kende i løbet af undersøgelsen,
benyttede væsentlige dele til cykler til fremstilling
eller samling af cykler, og

b) de nødvendige proceduremæssige bestemmelser for
sådanne undersøgelser og navnlig de betingelser, der
skal opfyldes, for at fremtidige anmodninger om en
undersøgelse kan godtages. For så vidt angår tilfælde,
hvor væsentlige dele til cykler angives til fri
omsætning med henblik på en samleproces, for
hvilken Kommissionen endnu ikke har afsluttet en

Kommissionens forordning kan også fastsætte, at told
myndighederne kan kræve sikkerhedsstillelse, når det
anses for påkrævet for at sikre betaling af toldskylden i
tilfælde af, at suspensionen ophæves.

4. På grundlag af en undersøgelse i henhold til stk. 3
kan Kommissionen i begrundede tilfælde og efter høring
af Det Rådgivende Udvalg beslutte, for så vidt angår den
pågældende samleproces, at meddele bevilling til
fritagelse for den udvidelse af foranstaltningerne, der er
omhandlet i artikel 2.

5. Bevillinger til fritagelse, der meddeles i henhold til
Kommissionens forordning, har tilbagevirkende kraft til
datoen for indledningen af den foreliggende undersøgelse
vedrørende omgåelse, forudsat at den pågældende part gav
sig til kende i løbet af denne undersøgelse. I andre
tilfælde har den tilbagevirkende kraft til datoen for
anmodningen om bevilling.
6. Kommissionens forordning skal efter høring af Det
Rådgivende Udvalg også indeholde bestemmelser om
tilbagekaldelse af en bevilling af fritagelse.

igangværende undersøgelse, skal det i Kommissionens

Artikel 4

forordning også fastsættes:

— at betalingen af den toldskyld, der opstår i forbin

Nr. L 16/63

Det pålægges toldmyndighederne at ophøre med den
registrering af importen af cykelstel, forgafler, fælge og

delse med den udvidede antidumpingtold, eller
som skal opkræves i medfør af artikel 2, suspende
res, indtil resultatet af Kommissionens undersø
gelse foreligger
— at hvis det efter en undersøgelse fastslås, at en
samleproces ikke indebærer omgåelse, skal told
skyld, der opstår i medfør af artikel 2, ophøre, og

8714 91 30, 8714 92 10 og 714 93 10, som har fundet sted
i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 703/96 og
artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96.

— at suspensionen af toldskylden i andre tilfælde

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

ophæves.

nav henhørende under henholdsvis KN-kode 8714 91 10 ,

Artikel 5

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . januar 1997.
På Rådets vegne
J. VAN AARTSEN
Formand

Nr. L 16/64
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 72/97
af 17 . januar 1997
om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i
januar 1997 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter kan
imødekommes under den ordning, der er fastsat i Europaaftalerne mellem

Fællesskabet og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske
Republik og Den Slovakiske Republik
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

nedsættelse af visse mængder, der er ansøgt om for

FÆLLESSKABER HAR —

perioden 1 . januar til 31 . marts 1997 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 584/92 af 6. marts 1992 om gennemførelsesbestem
melser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeripro
dukter af den ordning, der er fastsat i de Europaaftaler,
som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen,
Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Den
Slovakiske Republik ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2500/96 (2), særlig artikel 4, stk. 5, og
ud fra følgende betragtning:

Ansøgningerne om importlicenser for de produkter, der
er nævnt i forordning (EØF) nr. 584/92, vedrører for
nogle produkter større mængder end de disponible
mængder; der bør derfor fastsættes procentsatser for

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der i perioden 1 .
januar til 31 . marts 1997 indgives efter forordning (EØF)
nr. 584/92 for produkter henhørende under de KN-koder,
der er anført i bilaget, imødekommes for de enkelte
oprindelseslande med den i bilaget anførte procentdel af
de ønskede mængder.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 62 af 7. 3. 1992, s. 34.

2 EFT nr. L 338 af 28 . 12. 1996, s. 61 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 73/97
af 17 . januar 1997

om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i
januar 1997 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter kan
imødekommes under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem
Fællesskabet og Republikken Estland, Republikken Letland og Republikken
Litauen

KOMMISSIONEN. FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

der bør derfor fastsættes procentsatser for nedsættelse af
visse mængder, der er ansøgt om for perioden 1 . januar til
31 . marts 1997 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1713/95 af 13 . juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af
den ordning, der er fastsat i associeringsaftalerne mellem
Fællesskabet og de baltiske lande ('), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2389/96 (2), særlig artikel 4, stk. 4, og
ud fra følgende betragtning:

Ansøgningerne om importlicenser for de produkter, der
er nævnt i forordning (EF) nr. 1713/95, vedrører for nogle
produkter større mængder end de disponible mængder;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der i perioden 1 .
januar til 31 . marts 1997 indgives efter forordning (EF) nr.
1713/95 for produkter henhørende under de KN-koder,
der er anført i bilaget, imødekommes for de enkelte
oprindelseslande med den i bilaget anførte procentdel af
de ønskede mængder.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.

Pd Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 163 af 14. 7. 1995, s. 5.

2 EFT nr. L 326 af 17. 12. 1996, s. 24.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 74/97
af 17. januar 1997
om levering af mejeriprodukter 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

ved forordning (EØF) nr. 790/91 (3); det er blandt andet
nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser
samt den fremgangsmåde, der skal følges ved bestem
melsen af de heraf følgende omkostninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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;

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bila
gene anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes mejeriprodukter efter bestemmelserne i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betin
gelser. Tildeling af leveringerne sker ved licitation .

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
mælkepulver;

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

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)

Artikel 2

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

hans bud anses for ikke at være skrevet.

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. 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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PARTI A

1 . Aktion nr. ('): 1113/95.
2. Program : 1995.

3. Modtager (2): UNHCR (à 1 attention de Mme Seinet), case postale 2500, CH-1211 Genève 2 dépôt
(tlf. (41-22)739 81 37; fax 739 85 63).
4. Modtagerens repræsentant: UNHCR Branch Office, Khartoum (tlf. (871 ) 17 54 272; telex 22431 HCR
SD ; fax 17 54 273).
5. Bestemmelsessted eller -land (5): Sudan

6. Produkt, der skal tilvejebringes: vitaminiseret skummetmælkspulver.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (6): se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (I B 1 ).
8 . Samlet mængde: 110 tons .
9. Antal partier: 1 .

10. Emballering og mærkning f): se EFT nr. C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 (6.3 A og B 1 ), se EFT nr. C 1 14 af
29. 4. 1991 , s. 1 (IB 3).
Mærkning på følgende sprog: engelsk.

Yderligere påskrifter: » Expiry date . .
1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked.

Fremstillingen af skummetmælkspulveret og vitaminiseringen skal ske efter tilslaget for leveringen.
12. Leveringsstadium: frit lossehavn, losset.
13. Afskibningshavn: —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : Port Soudan .

16. Adresse pa lageret og eventuelt lossehavn : —

1 7. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering
i afskibningshavn : 10 . - 23. 3. 1997.
18 . Sidste frist for leveringen : 27. 4. 1997.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud: 3. 2. 1997, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation:

a) sidste frist for indgivelse af bud: 17. 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: 24. 3 - 6. 4. 1997
c) sidste frist for leveringen: 11 . 5. 1997.
22. Licitationssikkerhedens størrelse: 20 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment 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).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): restitutionen

anvendelig den 13. 1 . 1997, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2504/96 (EFT nr. L 338 af 28.
12. 1996, s . 77).

Nr. L 16/69

Nr. L 16/70
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PARTI B

1 . Aktion nr. ('): 1237/95 (parti Bl ) og 1238/95 (parti B2).
2. Program : 1995.

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

4. Modtagerens repræsentant (9): udpeges af modtageren.
5. Bestemmelsessted eller -land: Cuba.

6. Produkt, der skal tilvejebringes: sødmælkspulver.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (6): se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (I C 1 ).
8 . Samlet mængde: 195.

9. Antal partier: 1 i 2 delmængder (parti Bl : 90 tons og parti B2: 105 tons).

10. Emballering og mærkning f) (8): se EFT nr. C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 (16.3 A og B 2),
se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s . 1 (1 C 3).
Mærkning på følgende sprog: spansk.
1 1 . Den måde, produktet skal tilvejebringes på: Fællesskabets marked.
Fremstillingen af sødmælkspulveret skal ske efter tilslaget for leveringen.
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: 24. 2 - 16. 3. 1997.
18 . Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud: 3 . 2. 1997, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud: 17. 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: 20 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, à 1 atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel (telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): restitutionen

anvendelig den 13. 1 . 1997, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2504/96 (EFT nr. L 338 af 28 .
12. 1996, s . 77).
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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) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1 . 8 . 1987, s. 56), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2226/89 (EFT nr. L 214 af 25. 7. 1989, s. 10), er gældende for eksportrestitutionen.
Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 25 i dette bilag.
Restitutionsbeløbet omregnes til national valuta ved hjælp af den landbrugsomregningskurs, der gælder på
datoen for toldbehandlingen ved udførslen. Artikel 13-17 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1068/93
(EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1482/96 (EFT nr. L 188 af 27.
7. 1996, s. 22), finder ikke anvendelse på dette beløb.
(*) Kommissionens delegation, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren: EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 33.

(6) Tilslagsmodtageren sender ved varens levering til modtageren eller hans repræsentant følgende dokumen
ter:

— sanitært certifikat

— parti B: Sundhedscertifikat, der er udstedt af en officiel instans, og som attesterer, at produktet blev
fremstillet af pasteuriseret mælk fra sunde dyr og på fortrinlige vilkår, som overvåges af et kvalificeret
teknisk personale, og at der i det område, hvor den rå mælk er produceret, ikke er konstateret mund
eller klovesyge eller andre anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme i de sidste tolv måneder før
forarbejdningen
Sundhedscertifikatet skal indeholde oplysning om pasteuriseringens temperatur og varighed, tempera
turen i og varigheden af opholdet i spraytørringstårnet og sidste holdbarhedsdato.
I7) Uanset EFT nr. C 114, punkt I B 3 c) eller I C 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske Fælles
skab«.

(8) Forsendelse i 20-fods containere i henhold til ordningen FCL/FCL, og hver container skal netto inde
holde 15 tons. Leverandøren bærer omkostningerne for containerne indtil »stack-stadiet« i containertermi
nalen i afskibningshavnen. Modtageren bærer alle efterfølgende lasteomkostninger, inklusive omkostnin
gerne ved fjernelse af containerne fra containerterminalen. Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, i forordning
(EØF) nr. 2200/87 anvendes ikke.
Tilslagsmodtageren skal forelægge speditøren en fuldstændig pakningsliste over hver container med
oplysning om antallet af sække 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) Leverandøren sender en kopi af fakturaen til: Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH
Amsterdam .

Nr. L 16/71

Nr. L 16/72
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 75/97
af 17. januar 1997

om ændring af forordning (EF) nr. 1487/95 om forsyningsopgørelsen for De
Kanariske Øer vedrørende varer fra svinekødssektoren og om støtte for
produkter fra Fællesskabet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /92
af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse land
brugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer ('), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2348/96 (2), særlig artikel 4,

og De Kanariske Øer, produkterne i KN-kode 1601 og
1 602 bør derfor igen anføres i forsyningsopgørelsen, og de
fra den 1 . januar 1997 gældende støttebeløb for produkter
fra Fællesskabet bør fastsættes; forordning (EF) nr.
1487/95 bør ændres tilsvarende;

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

stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Forsyningsopgørelsen og støtten til levering af svinekøds
produkter til De Kanariske Øer blev fastsat ved Kommis
sionens forordning (EF) nr. 1487/95 (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 11 56/96 (4);
anvendelsen af forsyningsordningen for svinekødspro
dukter i KN-kode 1601 og 1602 blev forlænget midlerti

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1487/95 affattes som
angivet i bilagene til nærværende forordning.

digt for et år ved Rådets forordning (EF) nr. 2348/96 om
ændring af forodning (EØF) nr. 1600/92 og (EØF) nr.

Artikel 2

1601 /92 om særlige foranstaltninger for visse landbrugs

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

produkter til fordel for henholdsvis Azorerne og Madeira

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.

h) EFT nr. L 320 af 11 . 12. 1996, s. 1 .
h) EFT nr. L 145 af 29. 6. 1995, s. 63.
b) EFT nr. L 153 af 27. 6. 1996, s. 17.
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BILAG

»BILAG I

Opgørelse over forsyningsbehovene pa De Kanariske Øer for svinekødsprodukter i perioden 1 .
juli 1996 til 30. juni 1997
Antal
KN-kode

Varebeskrivelse

eller mængde
(tons)

ex 0203

Svinekød af tamsvin, fersk eller kølet

ex 0203

Svinekød af tamsvin, frosset

1601 00

1602 20 90

- C)
19 000 (2)

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod; tilberedte
næringsmidler på basis heraf
Varer af lever fra dyr af enhver art, bortset fra gåse- eller andelever

6 000 (')
300

Andre varer med indhold af kød eller slagteaffald af tamsvin, tilbe
redte eller konserverede
1602 41 10

Skinker og stykker deraf

2 000 (')

1602 42 10

Bov og stykker deraf

1 500 (')

1602 49

Andre varer, herunder blandinger

2 000 (')

(') Disse mængder vedrører de første seks maneder af 1997.
(2) Heraf 5 000 tons til forarbejdningsindustrien

BILAG II

Støttebeløb til produkter fra Fællesskabets marked
(ECU/100 kg nettovagt)
Produktkode

Støtte

9000
9100
9100
9100
9100
9100
9110

7,1
10,7
7,1
7,1
10,7
7,1
12,1

1601 00 91 9100
1601 00 99 9100

10,7
7,1

1602 20 90 9100

3,6

0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203

1602
1602
1602
1602

21
22
22
29
29
29
29

41
42
49
49

10
11
19
11
13
15
55

10
10
11
13

9210
9210
9190
9190

12,1

1602 49 19 9190

7,1

8,6
—

—

NB: Produktkoderne og fodnoterne er defineret i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3846/87.«

Nr. L 16/74
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 76/97
af 17. januar 1997

om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i
Tyskland
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75
af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
3290/94 (2), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

På grund af udbrud af klassisk svinepest i visse produk
tionsområder i Tyskland er der vedtaget sundhedsforan
staltninger for dette land ved Kommissionens beslutning
96/566/EF af 4. november 1993 om visse beskyttelsesfo

ranstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland og om
ophævelse af beslutning 93/539/EØF (3), og der blev
fastsat undtagelsesbestemmelser til støtte for markedet for

samme made som dem, der er omhandlet i forordning
(EF) nr. 3088/93;

forekomsten af klassisk svinepest i produktionsområderne
i Niedersachsen og bekæmpelsen af denne epizooti har i
høj grad lagt beslag på de administrative ressourcer i en
lang periode; det var derfor ikke muligt hurtigt at afklare
den præcise art af opkøbene i regionen omkring Damme
og tage stilling til, om der var tale om veterinærforanstalt
ninger eller undtagelsesforanstaltninger til støtte for
markedet; som følge af denne forsinkelse var det ikke
længere muligt at medtage opkøbene i de støtteforanstalt
ninger, der blev indført ved forordning (EF) nr. 3088 /93,
fordi denne forordning i mellemtiden var blevet ophævet;
disse opkøb har haft den samme positive virkning på
markedet som de opkøb, der fandt sted i henhold til
forordning (EF) nr. 3088/93; det er derfor berettiget at
ligestille dem med de undtagelsesforanstaltninger til støtte
for markedet, der blev indført ved forordning (EF) nr.
3088/93 , og at anvende den i denne forordning fastsatte
finansieringsmåde;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Svinekød —

svinekød for denne medlemsstat ved Kommissionens

forordning (EF) nr. 3088/93 (4), ophævet ved forordning
(EF) nr. 2066/94(0;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

de undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet, der
blev anvendt fra den 29. oktober 1993 til den 18 . august

Artikel 1

1994, omfattede de tyske myndigheders opkøb af levende
svin fra beskyttelseszonen og forarbejdning heraf især til
andre formål end konsum;

1.

De tyske veterinærmyndigheders opkøb af 90 106

levende svin mellem december 1993 og marts 1994 i
regionen omkring Damme betragtes som undtagelsesfor

anstaltninger til støtte for markedet.

de tyske veterinærmyndigheder opkøbte mellem
december 1993 og marts 1994 levende svin fra beskyttel
seszonen i regionen omkring Damme, som er præget af
en høj belægningsgrad af svin; de pågældende svin var
ramt af begrænsninger i den frie vareomsætning som
følge af anvendelsen af foranstaltninger, der skal modvirke
udbredelsen af klassisk svinepest, og opkøbene heraf
medvirkede til at undgå alvorlige forstyrrelser på markedet
for svinekød i Tyskland; disse svin blev forarbejdet på
C)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

282
349
273
277

af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
31 . 12. 1994, s. 105.
5. 11 . 1993, s. 30.
10. 11 . 1993, s. 30 .

¥) EFT nr. L 213 af 18. 8. 1994, s. 8 .

2. Opkøbet af 63 074 levende svin dækkes af Fælles
skabets budget.

3.

Opkøbet af 27 032 levende svin dækkes af det natio

nale budget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 16/75

Nr. L 16/76
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 77/97
af 17. januar 1997
om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i
januar 1997 for visse oste kan imødekommes under den ordning, der er fastsat i
Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1588/94 af 30 . juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser
for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af
den ordning, der er fastsat i de interimsaftaler, som
Fællesskabet har indgået med Bulgarien og Rumænien ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2499/96 (2), særlig
artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

Ansøgningerne om importlicenser for de produkter, der
er nævnt i forordning (EF) nr. 1588 /94, vedrører for nogle
produkter større mængder end de disponible mængder;
der bør derfor fastsættes procentsatser for nedsættelse af

visse mængder, der er ansøgt om for perioden 1 . januar til
31 . marts 1997 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der i perioden 1 .
januar til 31 . marts 1997 indgives efter forordning (EF) nr.
1588/94 for produkter henhørende under de KN-koder,
der er anført i bilaget, imødekommes for de enkelte
oprindelseslande med den i bilaget anførte procentdel af
de ønskede mængder.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 167 af 1 . 7. 1994, s. 8.
(2 EFT nr. L 338 af 28. 12. 1996, s. 58 .
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BILAG

B . l . Nedsættelse af toldsatsen : 80 %

Land

KN-kode og produkt

%

ex 0406 90 29 (')
ex 0406 90 86 (')
ex 0406 90 87 (>)

100

ex
ex
ex
ex

100

Rumænien

ex 0406 90 88 ('j
Bulgarien

0406
0406
0406
0406

90
90
90
90

86 (2)
87 (2)
88 (2)
29 (3)

(') Fremstillet af komælk.
(2) Saltet hvid ost på basis af komælk.
(3) Kashkaval Vitosha på basis af komælk.

B .2. Fritaget for told

Land

Bulgarien

(') Anden ost end ost af komælk.

KN-kode og produkt

ex
ex
ex
ex
ex

0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90

31 (')
50 (')
86 (')
87 (')
88 (')

%

30,3

Nr. L 16/78
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 78 /97
af 17. januar 1997

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der
opkøbes ved intervention som følge af den 174. dellicitation i forbindelse med de

generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning
(EØF) nr. 1627/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

afhængigt af prisforskellene om de tilbudte mængder,
flere nedsættelseskoefficienter, jf. artikel 13, stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 2456/93;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2222/
96 (2), særlig artikel 6, stk. 7, og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 af 1 .
september 1993 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår de
generelle og de særlige interventionsforanstaltninger for
oksekød (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 34/
97 (4), blev der indledt en licitation ved artikel 1 , stk. 1 , i

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af 9 . juni
1989 om opkøb af oksekød ved licitation O, senest ændret
ved forordning (EF) nr. 36/97 (6);
i henhold til artikel 13, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
2456/93 fastsættes der eventuelt en maksimumsopkøbs
pris for kvalitet R3 for hver dellicitation under hensyn
tagen til de modtagne bud; ifølge samme forordnings
artikel 14 accepteres der kun bud, som højst svarer til
nævnte maksimumspris, dog uden at overskride gennem
snitsprisen på det nationale eller regionale marked,
forhøjet med beløbet nævnt i stk. 1 ;

Artikel 1

For den 174. dellicitation, der blev indledt ved forordning
(EØF) nr. 1627/89, gælder følgende :
a) For kategori A fastsættes:

— maksimumsopkøbsprisen til 273 ECU/ 100 kg for
hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3

— at prisen på forfjerdinger afledes af slagtekrops
prisen ved hjælp af koefficienten 0,80 for lige
udskæringer

— den accepterede maksimumsmængde for hele og
halve slagtekroppe og forfjerdinger til 1 645 tons

— at der på de mængder, der tilbydes til en pris på
over 259,14 ECU, anvendes en koefficient på 25 %
i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 2456/93 .

efter at de bud, der blev indgivet ved den 174. dellicita
tion, er gennemgået, og der ifølge artikel 6, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 805/68 er taget hensyn til kravene
om en rimelig markedsstøtte samt den sæsonmæssige
udvikling i slagtningerne, bør maksimumsopkøbsprisen
samt den mængde, der kan accepteres til intervention,
fastsættes;

efter interventionsopkøb af forfjerdinger bør prisen for
disse produkter fastsættes ud fra prisen på slagtekroppe;

de tilbudte mængder overstiger for øjeblikket de mæng
der, der kan opkøbes; derfor bør der på de mængder, der
kan opkøbes, anvendes en nedsættelseskoefficient eller,
(')
(2)
(3)
(4)
(s)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 af 28 . 6. 1968 , s . 24.
296 af 21 . 11 . 1996, s. 50.
225 af 4. 9. 1993, s. 4.
8 af 11 . 1 . 1997, s. 1 .
159 af 10. 6. 1989, s. 36.

(4 EFT nr. L 8 af 11 . 1 . 1997, s. 5.

b) For kategori C fastsættes:

— maksimumsopkøbsprisen til 273 ECU/ 100 kg for
hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3
— at prisen på forfjerdinger afledes af slagtekrops
prisen ved hjælp af koefficienten 0,80 for lige
udskæringer

— den accepterede maksimumsmængde for hele og
halve slagtekroppe og forfjerdinger til 8 676 tons
— at der på de mængder, der tilbydes til en pris på
over 253,01 ECU, anvendes en koefficient på 25 %
i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 2456/93 .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20 . januar 1997.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 16/79

Nr. L 16/80
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 79/97
af 17 . januar 1997

om udstedelse af eksportlicenser for forarbejdede frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

udstedes licenser med forudfastsættelse af restitutionen i

FÆLLESSKABER HAR —

forbindelse med de ansøgninger, der er indgivet fra den

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1429/95 af 23 . juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grønt
sager, undtagen for tilsat sukker ('), ændret ved forordning
(EF) nr. 341 /96 (2), særlig artikel 4, stk. 1 , og

ud fra følgende betragtninger:
I Kommissionens forordning (EF) nr. 2031 /96 (3), ændret
ved forordning (EF) nr. 2327/96 (4), er det fastsat for hvilke
mængder, der kan ansøges om eksportlicenser med forud
fastsættelse af restitutionen, undtagen de eksportlicenser,
der ansøges om i forbindelse med fødevarehjælp;

i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1429/95 er det fastsat, på
hvilke betingelser Kommissionen kan træffe særlige
foranstaltninger for at undgå overskridelse af de mængder,
som der kan ansøges om eksportlicenser for;

i betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder
over dags dato, vil den mængde på 3 102,477 tons forelø
bigt konserverede kirsebær, der er anført i bilaget til
forordning (EF) nr. 2031 /96, nedsat og forhøjet med de i

13. januar 1997; der bør derfor anvendes en nedsæt

telseskoefficient for de mængder, der blev ansøgt om den
13. januar 1997, og ske en afvisning af de ansøgninger om
eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen, der
blev indgivet senere med henblik på udstedelse i indevæ
rende periode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen
for foreløbigt konserverede kirsebær, for hvilke ansøgnin
gerne blev indgivet den 13 . januar 1997 i henhold til
artikel 1 i forordning (EF) nr. 2031 /96, udstedes for
22,07 % af de mængder, der er ansøgt om .

For det ovennævnte produkt afvises de ansøgninger om
eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen, der
blev indgivet efter den 13 . januar 1997 og inden den 24.
februar 1997.

Artikel 2

artikel 4, stk. 1 , i forordning (EF) nr. 1429/95 omhandlede

mængder, blive overskredet, hvis der uden begrænsninger

Denne forordning træder i kraft den 18 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

141 af 24. 6. 1995, s. 28 .
48 af 27. 2. 1996, s. 8 .
271 af 24. 10. 1996, s. 25.
316 af 4. 12. 1996, s . 15.
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Nr. L 16/81

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 80/97
af 17 . januar 1997
om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af småblomstrede roser med
oprindelse i Israel
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 (6),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2917/93 (7), er
gennemførelsesbestemmelserne for ordningen blevet fast

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

sat;

de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (8),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87
af 21 . december 1987 om betingelserne for anvendelse af
præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrknin
gens produkter med oprindelse i Israel, Jordan, Marokko
og Cypern ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 539/96 (2), særlig artikel 5, stk. 2, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:

friske afskårne blomster;

ved Rådets forordning (EF) nr. 1981 /94 (3), senest ændret
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2397/96 (4), er der
fastsat åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontin
genter for afskårne blomster og blomsterknopper, friske,
med oprindelse i Cypern, Jordan, Marokko og Israel;
i henhold til artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 4088/87 genindføres præferencetolden for et givet
produkt og en given oprindelse, såfremt importproduktets
priser (den fulde toldsats ikke fratrukket) for mindst 70 %
af de mængder, for hvilke noteringer på de for importen
repræsentative markeder i Fællesskabet er til rådighed, er
lig med eller større end 85 % af Fællesskabets produk
tionspriser i løbet af en periode, der begynder fra den
faktiske anvendelse af suspensionen af præferencetolden :

— på to på hinanden følgende markedsdage efter en
suspension i henhold til artikel 2, stk. 2, litra a), i
nævnte forordning
— på tre på hinanden følgende markedsdage efter en
suspension i henhold til artikel 2, stk. 2, litra b), i
nævnte forordning;

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1985/96 (5) er
Fællesskabets produktionspriser for nelliker og roser
blevet fastsat med henblik på ordningens anvendelse;
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

382 af 31 . 12. 1987,
79 af 29. 3. 1996, s.
199 af 2. 8 . 1994, s.
327 af 18 . 12. 1996,
264 af 17. 10 . 1996,

repræsentative markedskurser anvendes til omregning af
det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger
til grund
for fastlæggelsen
af
landbrugs
omregningskurserne for medlemsstaternes valutaer; betin

gelserne for anvendelse og fastsættelse af disse omreg
ningskurser blev fastlagt ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1068/93 (10), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1482/96 (");

Forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsætter betingelserne for
anvendelse af en præferencetold for stor- og småblom
strede roser, enkeltblomstrede nelliker (standard) og
mangeblomstrede nelliker (spray) inden for rammerne af
årlige toldkontingenter for indførsel til Fællesskabet af

(')
(2)
O
(4)
(s

senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 50/95 (9), fastsatte

s. 22.
6.
1.
s. 1 .
s. 14.

for småblomstrede roser med oprindelse i Israel blev den
ved forordning (EF) nr. 1981 /94 fastsatte præferencetold
suspenderet ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2188/96 (12);

på grundlag af de konstateringer, der er foretaget efter
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 4088/87 og (EØF)
nr. 700/88 , kan det fastslås, at de i artikel 2, stk. 3, sidste

afsnit, i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsatte betingelser
er opfyldt for en genindførelse af præferencetolden for
småblomstrede roser med oprindelse i Israel; præference
tolden bør derfor genindføres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For

indførsel

af

småblomstrede

roser

(KN-kode

ex 0603 10 11 og ex 0603 10 51 ) med oprindelse i Israel

genindføres den ved den ændrede forordning (EF)
nr. 1981 /94 fastsatte præferencetold.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18 . januar 1997.
(«) EFT nr. L 72 af 18 . 3 . 1988 , s. 16 .
O EFT nr. L 264 af 23. 10 . 1993, s. 33 .
(8) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s . 1 .
O EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
( 10) EFT nr. L 108 af 1 . 5 . 1993, s . 106.
(") EFT nr. L 188 af 27. 7. 1996, s . 22.
12 EFT nr. L 292 af 15. 11 . 1996, s. 9 .

Nr. L 16/82
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 81 /97
af 17. 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. 1 50/95 (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 18 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

C ) 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 .

H EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .

IDA
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17. januar 1997 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(ECU/100 kg)
KN-kode
•

0702 00 15

0707 00 10

0709 10 10

0709 90 71

l

052

52,0

212

113,8

404

37,5

624
999

198,7
88,8

053

198,8

624

130,5

999

164,7

220

174,4

999

174,4

052

129,5

053

197,1

204

220

146,3
157,6
40,1
42,6
53,0
35,1

448

39,0

600

64,3

052

212

0805 20 11

41,9

204

204

l

importværdi
—1

999

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

Fast

Tredjelandskode (')

624

69,9

999

49,1

052

57,4

204

63,9

999

60,7

052

67,6

464

89,9

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

0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

\

0808 20 31

624

58,9

662

48,8

999

66,3

052

73,9

528

70,6

600

69,7

999

71,4

052

79,7

060
064

46,6
56,0

400

90,5

404

68,4

720

78,1

728

103,6

999

74,7

052

132,8

064

67,0
109,6

400

624

73,5

999

95,7

(') 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 16/85

KOMMISSIONENS TYVENDE DIREKTIV 97/ 1/EF

af 10. januar 1997

om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III, VI og VII til Rådets

direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om kosmetiske midler

(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27.
juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om kosmetiske midler ('), senest ændret ved
Kommissionens direktiv 96/41 /EF (2), særlig artikel 12,
efter høring af Det Videnskabelige Udvalg for Kosmeto
logi, og

for øjeblikket er det ikke muligt at påvise sygdommen i
inkubationstiden;

den videnskabelige viden om spongiform encephalopati
er under konstant udvikling, og forskellige videnskabe
liger publikationer og rapporter fra anerkendte internatio
nale organer, som f.eks. Verdenssundhedsorganisationen,
vil kunne bringe nye oplysninger;

fremkomsten af en variant af Creutzfeldt-Jakobs syge
(CJD-V) rejser spøgsmålet om eventuel overførsel af BSE
til mennesker; men en årsagsforbindelse mellem CJD-V
og udsættelse af befolkningen for den kontaminerende
BSE-agens er dog endnu ikke blevet bevist;

ifølge de for øjeblikket disponible data har der kunnet
ud fra følgende betragtninger:
Den franske regering har i overensstemmelse med artikel
12 i direktiv 76/768/EØF informeret Kommissionen om,

at den mod eller uden vederlag har udsat
markedsføringen af kosmetiske produkter og kropshygiej
neprodukter, der indeholder ekstrakter af hjerne, rygmarv
og øjne fra kvæg, der er mere end seks måneder gamle, og
fra får eller geder, der er mere end tolv måneder gamle;

i Kommissionens beslutning 96/362/EF (3) om ændring af
beslutning 96/239/EF (4) om visse hasteforanstaltninger til
beskyttelse mod bovin spongiform encephalopati er det
fastsat, at Det Forenede Kongerige fra sit område
undlader at sende materiale, der er fremstillet af kvæg
slagtet i Det Forenede Kongerige, og som blandt andet er
bestemt til anvendelse i kosmetiske produkter, bortset fra
de i bilaget til denne afgørelse anførte materialer, til andre
medlemsstater og til tredjelande, og at Det Forenede
Kongerige kun tillader produktion af de omhandlede
produkter i virksomheder under officiel veterinærkontrol,
for hvis vedkommende det er påvist, at produktionen
finder sted i overensstemmelse med de i bilaget anførte
betingelser;

påvises infektiositet i hjerne, rygmarv og øjne hos kvæg
med BSE;

det erkendes, at de anbefalede inaktiveringsmetoder ikke
kan anvendes inden for kosmetikbranchen på ekstrakter
af hjerne og rygmarv og øjne;

den kosmetiske industri har i flere år implementeret
henstillingerne vedrørende BSE fra statslige og internatio
nale organer, Forbindelsesudvalget for Parfume- og
Kosmetikindustriens Europæiske Foreninger (COLIPA)
har den 22. april 1996 anbefalet sine medlemmer hverken
at benytte væv eller ekstrakter af væv af hjerne, rygmarv
og øjne fra kvæg; væv og væsker af hjerne, rygmarv og
øjne fra får og geder og bestanddele, der er afledt heraf,
anvendes praktisk taget ikke i kosmetiske produkter,
Det Videnskabelige Udvalg for Kosmetologi har den 21 .
oktober 1994, den 29 . marts, den 11 . april og den 18 . juli
1996 afgivet udtalelser om risikoen ved at anvende mate
rialer fra kvæg, hvor der er mulighed for, at den kontami
nerende BSE-agens kan overføres;

af udtalelsen fra Det Videnskabelige Udvalg for Kosmeto
logi den 2. oktober 1996 fremgår det, at det ikke kan
udelukkes, at der er risiko forbundet med anvendelse i

kvægsygdommen bovin spongiform encephalopati (BSE)
har udviklet sig i Det Forenede Kongerige, men dens
geografiske udbredelse er for øjeblikket ikke tilstrækkelig
kendt;

(>) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 169.
(2) EFT nr. L 198 af 8 . 8 . 1996, s. 36.
(3) EFT nr. L 139 af 12. 6. 1996, s. 17.
4 EFT nr. L 78 af 28 . 3 . 1996, s. 47.

kosmetiske produkter af væv og væsker af hjerne, rygmarv
og øjne fra kvæg, får og geder og bestanddele, der er afledt
heraf;

erfaringen har vist, at skrabesyge/scrapie hos får ikke
udgør en fare for mennesker, men de seneste data har vist,
at BSE-agensen kunne overføres til får, og der må fra nu
af tages hensyn til det faktum, at overførselsegenskaberne
for BSE-agensen er forskellige fra skrabesyge/scrapie;
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Artikel 4

det er nødvendigt at træffe foranstaltninger, der kan sikre
forbrugernes sundhed og sikkerhed, uden at skulle vente
på uigendrivelige videnskabelige beviser på en årsagsfor
bindelse mellem BSE og CJD eller dens variant;

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

dette direktiv senest den 30 . juni 1997. De underretter

det vil være klogt allerede nu indtil videre at forbyde

straks Kommissionen herom .

anvendelsen af visse bestanddele fra kvæg, får og geder i
kosmetiske produkter;

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

dette direktiv bør tages op igen, når samtlige ovennævnte
elementer er undersøgt, senest to år efter iværksættelsen af
de foranstaltninger, der er anført i bilaget;

medlemsstaterne .

de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, er i over
ensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Tilpasning
til Den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse

2.

af Tekniske Handelshindringer på Området for Kosme

område, der er omfattet af dette direktiv.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det

tiske Midler —

Artikel 5
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Dette direktiv træder i kraft dagen efter ofentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 1

Direktiv 76/768/EØF ændres som angivet i bilaget.
Artikel 6
Artikel 2
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er
nødvendige for, at de kosmetiske produkter, der inde

holder de i bilaget nævnte stoffer, ikke kan markedsføres
Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . januar 1997.

fra den 30 . juni 1997.
Artikel 3

På Kommissionens vegne

Senest to år efter iværksættelsen af direktivet vil Kommis

sionen foreslå en eventuel ændring af nærværende

direktiv i lyset af udviklingen af den videnskabelige viden.

Emma BONINO

Medlem af Kommissionen

BILAG

I bilag II til direktiv 76/768/EØF tilføjes løbenummer 419 som følger:
»419. Væv og væsker fra kvæg, får og geder, som stammer fra hjerne, rygmarv og øjne, og
bestanddele, der er afledt heraf.«
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Nr. L 16/87

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 18 . december 1 996

om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 og EØS-aftalens artikel 53
(Sag IV/35.518 — Iridium)
(Kun den engelske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(97/39/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

I. SAGSFREMSTILLING

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

A. Indledning
(1 )

Iridium-systemet blev i 1987 udtænkt af det ameri

kanske selskab Motorola Inc. til global digital
trådløs kommunikation ved hjælp af LEO-satellitter
(low earth orbit). Man vil tilbyde taletelefoni,
personsøgning og basal datatransmission (f.eks.
telefax), og disse tjenester vil blive leveret ved hjælp
af håndbårne telefoner (GSM eller satellit/GSM),
biltelefoner, personsøgere og andet abonnentudstyr.

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økono
miske Samarbejdsområde,
under henvisning til Rådets forordning nr. 17 af 6. februar
1962, første forordning om anvendelse af bestemmelserne
i traktatens artikel 85 og 86 ('), senest ændret ved akten
om Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel
2,

Iridium forventer som det første selskab at kunne

tilbyde globale SPC-tjenester (satellite personal
communications services). Den kommercielle drift
af systemet skulle kunne påbegyndes den 1 .
oktober 1998 . Inden da skal 66 satellitter sendes op

under henvisning til anmeldelse med anmodning om
negativattest, subsidiært fritagelse, indgivet den 1 1 . august
1995 i henhold til artikel 2 og 4 i forordning nr. 17,

og placeres i kredsløb i løbet af de næste 24 måne
der.

under henvisning til offentliggørelsen i hovedtræk af
begæringen og anmeldelsen i henhold til artikel 19, stk. 3,
i forordning nr. 17 og artikel 3 i protokol 21 i
EØS-aftalen (2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og
Monopolspørgsmål, og
ud fra følgende betragtninger:
(■) EFT nr. 13 af 21 . 2. 1962, s. 204/62.
2 EFT nr. C 255 af 3 . 9. 1996, s. 2.

B. Parterne

(2)

Motorola Inc. er en amerikansk leverandør af elek

tronisk udstyr, systemer, komponenter og tjenestey
delser inden for trådløs kommunikation på
verdensplan. Motorola står bag Iridium-konceptet
og er Iridiums vigtigste kontrahent, hvad angår
gennemførelse af rumsegmentet af projektet og en
vigtig leverandør af andre komponenter til Iridium
systemet.

Nr. L 16/88
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Motorola står for 20,1 % af investeringerne i
Iridium. Virksomheden har forbeholdt sig retten til
den mexicanske/centralamerikanske gatewaysta
tion ('), har interesser i den sydamerikanske gate
waystation og deler den nordamerikanske gateway
station med Iridium Canada og Sprint.
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dækker forskellige dele af Europa og dertil hørende
eneret til at oprette og drive en gatewaystation på
deres respektive territorier. De har imidlertid

indgået en aftale om at installere og drive deres
gatewaystationer i fællesskab. Med henblik herpå
vil de oprette et joint venture. Den første gateway
station bliver i stationen i Italien .

I henhold til Space System-kontrakten har Moto
rola indvilget i ikke at fremstille et lignende satel
litbaseret system til sig selv eller andre uden
Iridiums forudgående skriftlige samtykke indtil den
31 . juli 2003 eller en eventuel opsigelse af Space
System-kontrakten inden da.

De fleste af ovennævnte investorer har ikke startet

driften endnu. De er oprettet for at investere i
Iridium. I systemets opbygningsfase vil mange af
investorerne levere visse tjenesteydelser til Iridium,
hovedsagelig som underkontrahenter til Motorola.

F.eks. vil China Great Wall og Khrunichev opsende
satellitter, Lockheed Martin er en ledende under

(3)

kontrahent for bygningen af Iridium-satellitterne,
Raytheon er hovedsagelig ansvarlig for levering af
satellitmodtagerne, og Stet vil gennem sit dattersel
skab Telespazio opbygge og drive reservekontrolsy

Ud over af Motorola ejes Iridium af 16 strategiske
investorer, herunder en række telekommunika

tionsselskaber og producenter af udstyr fra hele
verden. Hver af dem (med undtagelse af Lockheed
Martin og Raytheon) forventes at eje og drive en
gatewaystation (individuelt eller i fællesskab) og kan
også fungere som tjenesteydere (eller udpege andre
hertil) inden for deres eksklusive territorium for
gatewaytjenesteydelser.

Der er tale om følgende investorer: Iridium China
(Hong Kong) Ltd (der tilhører koncernen China
Great Wall Industry Corporation; investeringsandel
4,4 % ), Iridium Africa Co. (oprettet af den saudiara
biske koncern Mawarid Overseas Co.; 2,5 % ),
Iridium Canada, Inc. (ejes af et Motorola-dattersel
skab med 33 % og to datterselskaber af den cana
diske virksomhed BCE, Inc.; 4,4 %), Iridium India
Telecom Private Ltd (Indien; 3,9 % ), Iridium
Middle East Co. (ejes af to saudiarabiske koncerner;
5 %), Khrunichev State Research and Production
Space Center (Rusland; 4,4 % ), Iridium Sudamérica
(ejes af et Motorola-datterselskab, et venezuelansk
konsortium og en brasiliansk koncern; 8,8 %),
Korea Mobile Telecommunications (kontrolleres af
det sydkoreanske konglomerat Sunkyong Business
Group; 4,4 %), Lockheed Martin (USA; 1,3 %),
Nippon Iridium Co. (et konsortium oprettet af to
japanske koncerner, DDI Co. og Kyocena Co., samt
en række andre japanske investorer; 13,2 %),
Pacific Electric Wire & Cable Co. (Taiwan; 4,4 % ),
Raytheon Co. (USA; 0,7 %), Sprint (USA; 4,4 %) og
Thai Satellite Telecommunications Co. Ltd (Thai
land; 4,4 %).

stemet.

(4)

Iridium LLC er et amerikansk aktieselskab, der er

oprettet for at iværksætte og markedsføre Iridiums
kommunikationssystem. Det kommer til at eje den
del af systemet, der vedrører installationerne i
rummet, herunder satellitterne og den tilhørende
jordbaserede infrastruktur til levering af Iridiums
tjenesteydelser.

(5)

Selskabet kommer til at spille en central rolle ved
distributionen af Iridiums tjenesteydelser ved at
udstede retningslinjer for gatewayoperatørernes
udpegelse af tjenesteydere og fastlægge forretnings
og prispolitikken . Det vil desuden sørge for nogle
forretningsmæssige støttefunktioner, gatewayopera
tørerne og tjenesteyderne har brug for, herunder en
clearingcentral til at beregne, hvor meget Iridium
og de enkelte gatewayoperatører skylder og har til
gode .

(6)

Iridium vil blive ledet af en bestyrelse med 24
medlemmer. Heraf vil de 23 blive valgt af investo
rerne, medens formanden vælges af disse 23
medlemmer. Bestyrelsen uddelegerer en del af
ansvaret til en virksomhedsledelse, der kommer til

at omfatte både en administrerende direktør og en
vicedirektør. Bestyrelsesformanden bliver også den
administrerende

Derudover er to europæiske selskaber også strate
giske investorer, nemlig Stet (Italien; 3,8 %) og

Vebacom (Tyskland; 10 %). De har begge deres
eget territorium for gatewaytjenesteydelser, der
(') For en beskrivelse af en gatewaystation se betragtning ( 12).

direktør.

Den

administrerende

direktør bliver den generelle og aktive leder af alle
virksomhedens forretninger og aktiviteter. Vicedi
rektøren bliver den generelle leder af virksomhe
dens forretninger, aktiviteter og ejendom under
tilsyn af bestyrelsen og den administrerende direk
tør. Ledelsen vil blive ansvarlig for udførelsen af
bestyrelsens direktiver og for at holde den under
rettet om virksomhedens udvikling og forretninger.
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Bestyrelsen vil træffe beslutninger med simpelt

( 11 )

flertal .

Nr. L 16/89

Satellitkontrolsystemet SCS omfatter en hovedkon

trolenhed (4) (i USA), en reservekontrolenhed (i
Italien) og to sporings-, fjernmålings- og kontrolsta
tioner (TT&C — tracking, telemetry and control) (*)
i Canada og på Hawaii.
C. Iridium-systemet

( 12)

1 . Nettet

(8)

(9)

( 10)

waystationer.

Systemet (') kommer til at bestå af rumsegmentet,
gatewaystationerne og håndsættene. Iridium bliver
ejer af rumsegmentet, medens investorerne i gate
wayoperatørerne bliver ejere af og kommer til at
drive gatewaystationerne, og abonnenterne køber
eller leaser abonnentterminaludstyr fra tjeneste
ydere og andre i detailleddet.
Rumsegmentet omfatter satellitterne (2) og det
systemkontrolsegment, der er nødvendigt for at
føre tilsyn med, styre og kontrollere leveringen af
tjenesteydelser.

Gatewaystationernes konkrete funktion bliver at

støtte abonnentdebiteringsfunktionen, at ekspedere
samtaler, at holde styr på hver enkelt brugers belig
genhed og at kommunikere med de koblede offent
lige telefonnet, som de vil blive sammenkoblet
med (når der er tale om samtaler med stationære
brugere).
( 13)

ner, der gør det muligt at kommunikere med og
dirigere trafik både til de to satellitter, der ligger
foran og bagved den i samme kredsløbsplan, og til
nabosatellitterne i de nærliggende koblede kreds
løbsplaner. Nettene mellem satellitterne giver
adgang til Iridium-systemet uden hensyn til gate
wayplaceringen ved at dirigere et opkald fra satellit
til satellit, indtil det er forbundet med den gateway,
der er bedst egnet for det pågældende opkalds
bestemmelsessted. Således tillader systemet en
bruger i et hvilket som helst land, der har godkendt
Iridium-systemet, at modtage et opkald fra en
hvilken som helst gateway.
(') De samlede gennemførelsesomkostninger anslås til næsten 4,7
mia US$ (eksklusive håndsæt).
(2) Systemet vil bruge en frekvens på mellem
MHz til brugerforbindelser (reserveret til
WRC-92), 19,4-19,6 GHz og 29,1-29,3 GHz
tewaylinks (rum til jord og jord til rum) og

Endelig vil der blive fremstillet håndsæt af de store

producenter. Motorola har indvilget i at give andre
leverandører ret til at benytte virksomhedens egne
oplysninger til at fremstille og sælge Iridium
kompatibelt abonnentudstyr på rimelige vilkår, der
er acceptable for begge parter. De fleste håndsæt vil

Iridium har til hensigt at drive en konstellation af
66 f) satellitter, der skal sættes i jordnær bane (780
km over jordens overflade). Satellitterne vil blive
anbragt i seks planer med hver elleve satellitter i
næsten polar bane. Hver satellit vil kredse rundt
om jorden på 100 minutter og dække et cirkelrundt
område med en diameter på ca. 4 700 km.
Satellitterne er udstyret til at kommunikere med
abonnentterminaler og sende trafik direkte fra en
satellit til en anden. Med henblik herpå er hver
Iridium-satellit udstyret med fire cross-link anten

Gatewaystationer er koblingsstationer, der kommu
nikerer med abonnentenheder og andre satellitter
via SCS og konstellationen . De skal fungere som
kontaktflade mellem satellitkonstellationen og de
koblede offentlige telefonnet (PSTN — public
switched telephone networks). Som nævnt vil de
være ejet af investorerne. Der bliver 13 aktive gate

være i stand til at kommunikere med både satellit

og jordbaserede systemer (herunder GSM), så de
enten automatisk eller gennem brugerkontrol kan
vælge mellem satellit- eller jordbaseret funktions
måde .

2. Distribution af tjenesteydelserne
( 14)

Distribution af Iridiums tjenesteydelser vil omfatte
forskellige deltagere i de anmeldte aftaler:
— Iridium får ansvaret for centrale funktioner som

rumsegmentet og visse forretningsmæssige støt
tesystemer, herunder clearingcentralen
— gatewayoperatørerne far ansvaret for deres gate
waystationer, og
— tjenesteyderne vil levere tjenesteydelser til
kunderne og sælge og/eller lease abonnentud
styr.

1 616 og 1 626,5
SPC-systemer i
til feeder- og ga
23,18-23,38 GHz

(4) Hovedkontrolenheden skal føre kontrol med satellitternes
funktion og status og styre nettet. Reservekontrolenheden er
statter hovedkontrolenheden i tilfælde af sammenbrud og

(3) Systemet omfatter desuden flere reservesatellitter, som ligger i
kredsløb og skal erstatte fejlbehæftede satellitter.

(5) TT&C-stationerne skal spore satellitternes bevægelser og juste

til forbindelser mellem satellitterne .

kontrollerer reservesatellitter i kredsløb.

re deres kredsløb for at bevare konstellationen .
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a) Gatewayoperatørerne

terminaler og skal have den primære kontakt med
slutbrugerne inden for deres territorium . De vil

I henhold til aktietegningsaftalerne vil hver inve

også blive ansvarlige for alle aspekter af bogføring
og kundepleje, herunder kundekredit, debitering,

stor i Iridium, der er udpeget som gatewayoperatør,
få eneret til at tilbyde Iridium-tjenesteydelser inden
for det geografiske område, der er fastsat i kontrak
ten . Iridium vil ikke autorisere nogen anden person
til at tilbyde gatewaytjenesteydelser eller oprette

regnskaber og kundekreditrisici . De skal desuden
støtte gatewayoperatørernes bestræbelser for at opnå
foreskrevne autorisationer og frekvensallokationer
inden for deres territorium .

gatewaystationer på investorens territorium.
(16)

Desuden vil gatewayoperatørerne få eneret til at
fungere og/eller udpege andre til at fungere som
tjenesteydere inden for deres gatewayterritorium.
Det er Iridiums hensigt, at hver enkelt gatewayope
ratør skal oprette et net af tjenesteydere på sit terri

(20)

torium .

( 17)

Endelig skal Iridium i henhold til gatewaystati
onsautorisationsaftalen give gatewayoperatøren og
dennes udpegede tjenesteydere kontinuerlig adgang
til Iridium-rumsystemet. Denne ret er betinget af
fortsat overholdelse af de gældende obligatoriske
bestemmelser i Iridium System Practices (').

( 18)

Udpegelsen af tjenesteydere vil i princippet være
ikke-eksklusiv for at give adgang til det største
kundeunderlag og sikre passende adgang til abon
nentudstyr og kundeservice inden for den pågæl
dende gateways serviceterritorium. Dette ville være
tilfældet på trådløse markeder, der er åbne for
konkurrence . Imidlertid kunne man også forestille
sig eksklusive tjenesteyderkontrakter på andre
markeder. Det forventes, at de fleste også vil være
lokale udbydere af celleopdelte tjenester. I denne
forbindelse vil SPC-tjenester generelt blive tilbudt
af trådløse jordbaserede net som en særtjeneste for
at udvide dækningen til områder, som ikke kan
dækkes af jordbaserede net, eller hvor jordbaseret
roaming ikke er mulig.

Til gengæld skal gatewayoperatørerne:
Det overvejes at lade et enkelt selskab fungere som
tjenesteyder for mere end én gatewayoperatør.
Desuden vil tjenesteyderne kunne drive virk
somhed i mere end ét land inden for en gateway

— ansøge om, indhente og vedligeholde alle stats
lige autorisationer og frekvensallokationer, der
er nødvendige for at opføre og drive en gate
waystation og tilbyde tjenesteydelser i hvert af

stations serviceterritorium .

de lande, der er omfattet af den pågældende

gatewaystations serviceterritorium
(21 )

— opføre, drive og vedligeholde den pågældende
gateway

— oprette og vedligeholde egnede sammenkob
lings-, adgangs- og betalingsordninger gennem
og med alle offentlige koblede telefonnet inden
for den pågældende gatewaystations serviceterri
torium, og

— yde gatewaytjenesteydelser til de udpegede
tjenesteydere i hvert af de lande, der er omfattet

c) Prisfastsættelse

af det tildelte serviceterritorium .

b) Tjenesteydere

(19)

Tjenesteyderne skal være ansvarlige for markedsfø
ring og salg i detailleddet af tjenesteydelser og

(') Iridium System Practices (ISP) er et sæt retningslinjer, henstil
linger, regler, planer og andre anvisninger vedrørende tekniske
og driftsmæssige forhold i forbindelse med driften af Iridium
systemet. Det er hensigten, at nogle tekniske og driftsmæssige
dele af disse anvisninger skal være obligatoriske for at sikre en
høj grad af netintegritet. ISP er endnu ikke fuldt udarbejdet,
end ikke i udkast.

Tjenesteyderne vil blive udpeget af gatewayoperatø
rerne i overensstemmelse med retningslinjer fra
Iridium. Ifølge anmeldelsen skal der foretages en
indledende bedømmelse af tjenesteydere på
grundlag af økonomi, omdømme, kundepleje og
ressourcer. De afgørende udvælgelseskriterier bliver
et betragteligt kundeunderlag af brugere af trådløse
mobiltjenester og den potentielle tjenesteyders evne
til at sørge for kundepleje- og debiteringstjenester,
som er af afgørende betydning for at yde en
passende service .

(22)

Abonnentpriserne vil bestå af fire afgifter:

1 ) gatewayoperatørens betaling til Iridium for brug
af rumsegmentet, som skal fastsættes af Iridiums
bestyrelse

2) en betaling til gatewayoperatøren for brug af
gatewayforbindelsen til en pris, der fastsættes af
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gatewayoperatøren, men som følger Iridiums
retningslinjer og henstillinger i den udstræk
ning, de gældende love og bestemmelser tillader

Nr. L 16/91

enten pa jordstationer eller, som i dette tilfælde, i
selve satellitterne .

det

3) en betaling til tjenesteyderen, og

(26)

4) en eventuel afgift for afsendelse eller modtagelse
af opkald via de offentlige koblede telefonnet.
(23)

ning.

Tjenesteyderne indsamler de afgifter, abonnenterne
betaler. Provenuet fordeles af den clearingcentral,
Iridium driver.

(27)

LEO- og MEO-systemer (der vil blive brugt af de
fleste af de SPC-systemer, der i øjeblikket er planer
om) er ikke særligt substituerbare med eksisterende
eller planlagte GEO-systemer. Geostationære satel
litter er mere komplekse og dyrere end andre satel
litter. Det kræver mere samarbejde med slutbru
gerne at etablere en ubrudt, klar synslinje til en af
satellitterne. Desuden gør krafttabet over så store
afstande fra Jorden det i øjeblikket umuligt at
tilbyde bekvemme håndsæt (3). Afstanden fra
Jorden skaber desuden ekko og forsinkelser (ca. 0,5
sekund, som ikke tåler sammenligning med de
20-151 millisekunder, et LEO-system som Iridium
kan tilbyde), der er en alvorlig forringelse og kilde
til forvirring ved almindelig talekommunikation .
Desuden oplever GEO-abonnenter på høje bredde
grader (nær ved polerne) en skyggevirkning, der gør
det vanskeligt at gennemføre samtaler ordentligt.

Clearingcentralen vil dermed fungere som
indsamler af detaljerede oplysninger om opkaldene
og vil beregne fordelingen af nettobetalingerne
mellem Iridium og alle gatewaystationer og
gennemføre dem.

(24)

Det forventes, at taletelefoni bliver den mest

udbredte anvendelse af disse net, men andre vigtige
segmenter vil omfatte de såkaldte mobile »personal
digital assistants«, datatransmission og personsøg

Slutbrugerne af taletelefonitjenester forventes i
gennemsnit på verdensplan at skulle betale et

månedligt gebyr på ca. 50 US$ og en taletidsafgift
pr. minut på ca. 3 US$ (') samt eventuelt afgifter til
de offentlige koblede net.

D. Det relevante marked

(28)
1 . Produktmarkedet

(25)

Forkortelsen SPC betegner et net, der anvendes til
personlige kommunikationstjenester via satellit,
normalt på verdensplan. Et SPC-system omfatter et
system af LEO- (low earth orbit), MEO- (medium
earth orbit) eller GEO-satellitter (geostationary
earth orbit) (2), deres kontrolstationer på jorden og
en række gatewaystationer på jorden, som sørger
for adgang til jordbaserede faste eller mobile net.
En sådan konfiguration vil give fuld brugermobi
litet og -identifikation gennem et enkelt tal overalt
i verden ved hjælp af »intelligente« funktioner, der
svarer til dem, man finder i digitale jordbaserede
celleopdelte systemer (som GSM), og som anbringes

(') Iridium vil beholde en del af adgangsafgiften og brugerafgif

ten. Desuden forventer Iridium at beholde yderligere et beløb
som kompensation for clearingcentralfunktionen. Resten vil
blive anvendt som kompensation til gatewayoperatører, tjene
steydere og andre parter.
(2) LEO-satellitter ligger ca. 900 km over Jordens overflade. Fuld
dækning af Jordens overflade kræver mindst 66 LEO-satellit
ter. Det er denne type, Iridium har valgt.
MEO-satellitter ligger ca. 10 000 km over Jordens overflade.
Fuld dækning af Jordens overflade kræver mindst ti satellitter.
GEO-satellitter ligger ca. 36 000 km over Jordens overflade.
Fuld dækning af Jordens overflade kræver kun tre satellitter.

SPC forventes at blive et supplement for såvel GSM
som digital trådløs telekommunikation inden for
jordbaseret trådløs mobilteknologi med fast radius
(DECT). Dette vil især være tilfældet i områder,
hvor cellenettet ikke er ordentligt udbygget (f.eks.
landdistrikter i den udviklede del af verden og både
byer og landdistrikter i lande med lavere indtægter),
eller hvor jordbaseret roaming ikke er mulig på
grund af inkompatibel teknologi. I denne forbin
delse vil operatørerne af GSM-nettene tilbyde
SPC-systemer som ekstra ydelse til en højere pris.

SPC skal dog ikke konkurrere med jordbaserede
celleopdelte systemer og personsøgningssystemer i
byer eller andre tætbefolkede områder, fordi disse
systemer er fordelagtige med hensyn til omkostnin
ger, lydkvalitet og signalstyrke. I denne forbindelse
vil et SPC-system blive dårligere i bymæssig bebyg

gelse på grund af et stort antal meget tætliggende
forhindringer (f.eks. bygninger). Denne forringelse
vil blive forværret i kørende biler uden antenner og
ikke mindst inde i bygninger.
(3) Den mindste GEO-modtager er pa størrelse med en lille atta
chemappe.
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Desuden forventes SPC-systemer at komme til at
fungere som supplement til og måske erstatning for

medlemmer. I modsætning til Iridium vil det bruge
ti satellitter i ICO (intermediate circular orbit, som
henregnes under MEO-kredsløb) til at tilbyde
globale mobile teletjenester og andre teletjenester i

de offentlige koblede telefonnet og dermed udvide
dækningen i afsidesliggende egne med lav befolk
ningstæthed, og/eller hvor den jordbaserede infra

tilknytning hertil . Systemet forventes at kunne
tages i brug ved udgangen af år 2000 . Omkostnin

struktur er meget dårlig.

gerne til systemet nærmer sig 3 mia. US$.
(30)

De vigtigste brugere af SPC vil blive internationale
forretningsfolk, der bruger deres håndsæt med to
funktionsmåder (') via jordbaseret udstyr inden for
et bestemt net og skifter til satellit i områder uden
jordbaseret dækning eller med inkompatible net.
Andre vigtige kategorier af brugere bliver folk i
landdistrikter, offentlige myndigheder og luftfarts

— Globalstar

(35)

sektoren .

tager

sigte

på

etablering

af

et

som er et førende amerikansk selskab inden for

forsvars- og rumelektronik. De deltagende partner
skaber/kontrahenter omfatter de europæiske
rumfartsselskaber Alcatel (Frankrig), Aérospatiale
(Frankrig), Alenia (Italien), Deutsche Aerospace
(Tyskland) og TESAM, som er et joint venture
selskab oprettet af Alcatel og France Télécom. De
samlede omkostninger til systemet anslås til 2 mia.

2. Geografisk marked

(31 )

Globalstar

SPC-system med 48 LEO-satellitter. Globalstarkon
sortiet ledes og finansieres af Loral Corporation,

Når Iridium-systemet bliver fuldt operationelt, vil
det fra en teknisk synsvinkel kunne give global

dækning. Det er imidlertid vanskeligt at fastslå det
nøjagtige omfang af det geografiske marked.

US$ .

Desuden vil Kommissionens konklusioner i denne

(32)

sag ikke blive påvirket af, om markedet er ver
densomspændende eller mindre. Det er derfor ikke
nødvendigt at tage stilling til spørgsmålet om den
præcise størrelse af det geografiske marked.

Globalstar ventes at begynde at opsende satellitter i
anden halvdel af 1997 og at kunne tilbyde

3 . Konkurrence på det kommende SPC-marked

litter forventes at blive opnået i første halvdel af

SPC-systemer repræsenterer et marked, der ventes
at give anledning til indtægter på 10-20 mia. ECU
gennem de næste ti år. Konkurrencen forventes at
blive meget hård og ikke kun at komme fra andre
SPC-systemer, men også fra jordbaserede net.

kommercielle tjenester via en konstellation på 24
satellitter i 1998 . Fuldstændig verdensomspæn
dende dækning med en konstellation på 48 satel
1999 .

— Odyssey

(36)

SPC-systemet Odyssey støttes af det amerikanske
rumfartsselskab TRW og det canadiske teleselskab

Teleglobe Inc. Odyssey vil omfatte tolv MEO-satel

(33)

En række alternative projekter vil forsøge at tilbyde

litter og ventes driftsklar i 1999 .

håndbårne teletjenester via satellit, hvoraf nogle (de

såkaldte små LEO'er) har en mere begrænset

produkt- og/eller geografisk dækning, medens
andre (de såkaldte store LEO'er) tager sigte på det
samme marked som Iridium. De fleste påtænkte

E. De anmeldte aftaler

SPC-systemer er amerikanske initiativer. Den euro

pæiske industri har imidlertid allerede et betydeligt
engagement i de påtænkte SPC'er. Iridiums
vigtigste konkurrenter bliver:
— Inmarsat-P/ICO (2)

(34)

ICO er et SPC-system, der finansieres af Inmarsat
og en lang række af sammenslutningens

(37)

Følgende aftaler er anmeldt:
— kontrakten mellem Iridium og Motorola om
udvikling af det jordbaserede net

— aktietegningsaftalerne, herunder dem, der er
undertegnet med Stet og Vebacom

(') Det forventes, at prisforskellen mellem terminaler med to

funktionsmåder (satellit og GSM) og med én funktionsmåde

(GSM) kun vil blive på ca. 10 % .

(2) For detaljer om Inmarsat-P-systemet, se artikel 19, stk. 3,
meddelelse i EFT nr. C 304 af 15. 11 . 1995, s. 6.

— rumsystemskontrakten
Motorola

mellem

Indium

og
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— Iridium kommunikationssystems- og vedlige
holdelseskontrakten mellem Iridium og Moto
rola, og

— gatewaystationsautorisationsaftalerne
Iridium og Stet og Vebacom .

mellem

Nr. L 16/93

— Endvidere er ingen investor i Iridium i stand til
at påtage sig den betydelige risiko for tekniske
sammenbrud i forbindelse med rumprojekter.
Fejlslagne opsendelser ('), satellitter, der ikke
når frem til deres endelige position fra deres
foreløbige kredsløb, eller satellitter, der ikke
fungerer ordentligt, eller som man mister
kontrollen over, når de når frem til deres ende

(38)

Parterne har senere anmeldt et standardaftaleme
morandum (ikke bindende) til brug for gatewayope
ratørerne ved udpegelse af tjenesteydere samt
vejledningen for Iridium-gatewayoperatører ved
udpegelse af tjenesteydere (service provider
appointment guide for Iridum gateway operators).

lige position, er stadig forholdsvis almindelige
risici ved rumprojekter, og hvis noget sådant
sker, medfører det sædvanligvis, at satellitten
går tabt (det er allerede muligt at bjærge eller
reparere en satellit i kredsløb, men det er for
dyrt til, at det kan betale sig).

F. Bemærkninger fra tredjemand

Ud over denne risiko skal nævnes muligheden
for økonomisk fiasko, eftersom SPC-systemer er
et helt nyt og sågar revolutionerende koncept,
der i den udviklede del af verden forventes at få

(39)

Efter offentliggørelsen i henhold til artikel 19, stk.
3, i forordning nr. 17 og artikel 3 i protokol 21 i
EØS-aftalen modtog Kommissionen kommentarer
fra tre interesserede . Disse bemærkninger blev
vurderet grundigt af Kommissionen, men viste sig
ikke at være af en sådan karakter, at de kunne

ændre Kommissionens oprindelige positive indstil
ling.

skarp konkurrence fra celleopdelte jordbaserede
mobiltjenester og fra andre SPC-systemer.

— På grund af systemets verdensomspændende
karakter er der desuden ingen af investorerne i
Iridium, der har de nødvendige autorisationer
og licenser til at tilbyde internationale teletjene
ster på verdensplan via satellit. For at oprette og
drive et SPC-system som Iridium stilles der
krav om følgende former for anerkendelse :

II . RETLIG VURDERING

A. Anvendelse af EF-traktatens artikel 85 , stk.

1 , og EØS-aftalens artikel 53 , stk. 1 , på
oprettelsen af Iridium

(40)

På grundlag af de argumenter, der redegøres for
herunder, kan Iridiums partnere ikke betragtes som
faktiske eller mulige konkurrenter på SPC-marke
det:

— SPC-konceptet er endnu uafprøvet. Oprettelse
af et SPC-net er i sagens natur et kompliceret
program med betydelige risici, som først er
lykkedes, når det er realiseret i en driftsklar
konfiguration og har samlet en betydelig
mængde trafik, hvilket ikke vil ske før i begyn
delsen af næste århundrede .

— Ingen investor i Iridium kan rimeligvis
forventes at foretage den nødvendige
investering for at oprette og drive et verdensom
spændende SPC-system . Som anført ovenfor
nærmer de investeringer, der skal til for at

a) en international tildeling af det spektrum,
der er påkrævet for forbindelse med system
brugerne, gateways og mellem satellitterne,
og som tildeles af en WRC (World Radio
communication Conference) under Den
Internationale

Telekommunikationsunion

(ITU); WRC-92 og -95 beskæftigede sig med
spektrumtildeling

b) en licens fra de relevante myndigheder til
konstruktion, opsendelse og drift af satellit
konstellationen (for så vidt angår Iridium gav
den amerikanske myndighed Federal
Communications Commission de påkrævede
licenser i januar 1995; fire andre ameri
kanske SPC-systemer, herunder Globalstar
og Odyssey, fik også licenser)

c) en autorisation i alle de lande, hvor der skal
ligge en gateway eller en systemkontrolter
minal, til at opføre og drive disse faciliteter
d) en autorisation i alle de lande, hvor der skal
anvendes abonnentudstyr, til at benytte dette

oprette Iridium-systemet, sig 5 mia. US$. Dette
beløb svarer i øvrigt til omkostningerne ved
konkurrerende verdensomspændende SPC
systemer.

(') Koncentrationen af opsendelser i Iridium (66 satellitter skal
sendes op i løbet af 24 måneder, heraf flere samtidig) er større
end ved noget tidligere kommercielt projekt.
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udstyr sammen med systemet, herunder det
nødvendige spektrum til forbindelse mellem
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retningslinjer i det omfang, det er foreneligt med
gældende ret.

brugerne (')

Retningslinjerne skal bevare sammenhængen og
helheden i den verdensomspændende service,
Iridium vil tilbyde . Denne sammenhæng er særlig
vigtig for potentielle brugere. De vil det meste af
tiden bevæge sig i forskellige egne af verden, men
de ønsker ikke desto mindre at modtage én enkelt
regning i én enkelt valuta. Som det erkendes i
IPSP-beslutningen (2), synes princippet om ensar
tede priser og andre vilkår i forskellige områder
sammen med en decentral gennemførelse af
markedsføringspraksis på dette grundlag at være
hensigtsmæssig for at dække kundernes behov.

e) international koordination af systemet med
andre foretagender, der bruger eller vil bruge
det spektrum, systemet skal bruge, for at
undgå skadelig interferens, og

f) samråd med Intelsat og Inmarsat for at sikre
teknisk kompatibilitet og undgå, at disse
selskaber lider alvorlig økonomisk skade.

— Endelig ligger den mangfoldighed af teknologi,
der kræves for at oprette et SPC-system, uden
for de enkelte Iridium-investorers muligheder.
Selv om Motorola er indehaver af en stor del af

den teknologi, Iridium-systemet kræver, spiller
flere af investorerne en afgørende rolle i forbin
delse med udviklingen af vigtige elementer af
systemet, der ligger uden for Motorolas mulig
heder. Det drejer sig om Lockheed Martin for
selve satellitternes vedkommende, om Raytheon
for antennernes og om China Great Wall og

(43)

Khrunichev for løfteraketternes vedkommende

Distributionen af Iridiums tjenester vil pa den ene
side blive organiseret omkring gatewayoperatørerne
— de strategiske investorer i Iridium — der har
eneret til deres respektive territorier, og på den
anden side tjenesteyderne, der udpeges af gateway
operatørerne, normalt på ikke-eksklusivt grundlag.
Iridium vil som »producent« af tjenesteydelserne
beholde visse centrale funktioner for at sikre syste
mets ensartethed.

osv .

(41 )

I betragtning af ovenstående indebærer oprettelsen
af Iridium, at der opstår en seriøs konkurrent på et
helt nyt område inden for mobil telekommunika
tion, og selskabet falder dermed uden for anvendel

(44)

rium, der er fastsat i aftalerne. Eneretten indebærer

sesområdet for såvel EF-traktatens artikel 85, stk . 1 ,
som EØS-traktatens artikel 53 , stk. 1 .

risationsaftale fastsætter Iridiums bestyrelse afgiften

primært, at ingen andre selskaber vil få Iridiums
tilladelse til a) at oprette og drive en gateway på det
pågældende territorium, og b) at tilbyde Iridium
tjenester inden for dette territorium . Til gengæld
skal gatewayoperatørerne bygge, vedligeholde og
drive gatewayen og udføre flere andre opgaver,
såsom at indhente de nødvendige tilladelser vedrø
rende Iridium-systemet i de lande, der indgår i det
pågældende territorium, hvilket kan være dyrt og
besværligt. I denne henseende og under hensyn
tagen til de meget store risici, der er forbundet med
Iridium-systemet samt behovet for at tiltrække
gatewayoperatører, der dækker hele kloden, kan en
sådan eneret opfattes som en tilskyndelse for inve

for adgang til rumsegmentet (som Iridium ejer).

storerne til at løbe disse risici .

B. Anvendelse af EF-traktatens artikel 85 , stk.

1 , og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på
Iridiums prispolitik og distributionen af
Iridiums
tjenesteydelser:
accessoriske
begrænsninger

(42)

I henhold til punkt 3 i alle aktietegningsaftalerne
vil investorerne i Iridium-systemet (dvs. gateway
operatørerne) få eneret med hensyn til det territo

I henhold til punkt 3.1 i hver gatewaystationsauto
Den kan desuden foreslå retningslinjer for prispoli
tik. I henhold til retningslinjerne, som tager hensyn
til Iridiums afgift for adgang til rumsegmentet, kan

gatewayoperatørerne frit fastsætte deres egne priser
inden

for

en

vis

margen .

Retningslinjerne

omhandler også regler for fordeling af afgifterne
mellem gateways ved opkald, der benytter flere
gateways, samt valutakrav og vekselkurser. Hver

gatewayoperatør forventes at overholde

disse

(') Selv om eksklusive og særlige rettigheder med hensyn til brug
af terminaludstyr og udbydelse af teletjenester (med
undtagelse af taletelefoni frem til 1998) (Kommissionens di

rektiv 94/46/EF, EFT nr. L 268 af 19. 10 . 1995, s. 15) for nylig
er blevet afskaffet inden for EF, er der endnu ikke fastlagt en

fælles holdning til spørgsmålet om tildeling af frekvenser.

(45)

Desuden mindskes de eventuelle begrænsende

virkninger som følge af denne eneret af følgende
forhold :

1 ) Hverken gatewayoperatører eller tjenesteydere
forhindres i at handle med konkurrerende syste
mer. Hvad angår tjenesteydere, forventes det

således, at nogle af dem (i reglen operatører af
jordbaserede celleopdelte systemer) vil fungere
(2) EFT nr. L 354 af 31 . 12. 1994, s. 75, betragtning (55).
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Nr. L 16/95

teydere hænger direkte sammen med og er nødven
dige for en vellykket oprettelse og drift af Iridium
systemet. De må derfor betragtes som accessoriske
begrænsninger i forbindelse med Iridium-systemet
efter EF-traktatens og EØS-aftalens konkurrence

som tjenesteydere for sa mange SPC-systemer
som muligt for at gøre deres egne celleopdelte
produkter mere attraktive for kunderne (SPC
systemer vil blive en særtjeneste til merpris som
supplement til celleopdelte jordbaserede tilbud).

regler.

Med hensyn til Stet, der er den eneste partner,
der stadig har enerettigheder med hensyn til
levering af teletjenester og telekommunikations
infrastruktur, har parterne i denne forbindelse

Ovenstående

bekræftet, at Iridium-aftalerne ikke vil berøre

noget andet selskabs eller nogen anden persons
muligheder for at få adgang til de dele af Stet's
telekommunikationsinfrastruktur, der ikke er

specifikt udviklet med henblik på Iridium-syste
met.

(49)

4) Da der er tale om verdensomspændende tjenes
ter, vil et enkelt opkald i de fleste tilfælde invol
vere flere gateways.

5) Iridiums tjenester forventes at få intens konkur
rence fra andre SPC-systemer og jordbaserede
celleopdelte systemer.

6) Hele kapaciteten på Iridium-systemets satellitter
vil blive brugt af Iridium, de investorer, der er
gatewayoperatører, og tjenesteydere udpeget til
at levere teletjenester. Der vil ikke være ledig
kapacitet for tredjemand.

(46)

Endelig er eksklusiviteten også en følge af satellit
ternes konfiguration : hver satellit er kun udstyret
med antenner til at kommunikere samtidigt med

den

accessoriske

Accessoriske begrænsninger skal vurderes i
sammenhæng med oprettelsen af selskabet. Det må
ikke falder ind under hverken EF-traktatens artikel

85, stk. 1 , eller EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 , gør
ovennævnte bestemmelser det heller ikke —

investor, der er gatewayoperatør.

fra en hvilken som helst gateway. I denne
forbindelse påregnes det, at en given gateways
abonnenter (kunder), der flytter til et andet
område, vil beholde deres hidtidige kontrakt og
ikke være nødt til at undertegne en ny kontrakt
med en af gatewayoperatørens tjenesteydere,
som har enerettigheder med hensyn til det nye
land, abonnenten er flyttet til .

om

derfor konkluderes, at da det er fastslået, at Iridium

2) Aftalerne forhindrer ikke tjenesteyderne i at
sælge Iridium-tjenester til kunder, der ikke
befinder sig i samme område eller land som den

3) De oplysninger, satellitterne råder over, giver
mulighed for at nå en hvilken som helst bruger

konklusion

karakter af de enerettigheder, der indrømmes de
investorer, der er gatewayoperatører, kan imidlertid
revideres, hvis sagens særlige omstændigheder
ændrer sig væsentligt. Det ville navnlig være tilfæl
det, hvis Iridium skulle få en dominerende stilling
med hensyn til faktisk udbud af SPC-tjenester.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

På baggrund af de oplysninger, Kommissionen råder over,
ser den ingen grund til at gribe ind i medfør af EF-trakta
tens artikel 85, stk. 1 , og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 ,
med hensyn til de anmeldte aftaler om oprettelsen af
Iridium .

Artikel 2

På baggrund af de oplysninger, Kommissionen råder over,
ser den ingen grund til at gribe ind i medfør af EF-trakta
tens artikel 85, stk. 1 , og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1 ,
med hensyn til de retningslinjer for prispolitik, der skal
fastlægges af Iridium i henhold til punkt 3.1 i hver gate
waystationsautorisationsaftale, med hensyn til de eksklu
sive distributionsrettigheder, som de investorer, der er
gatewayoperatører, får i henhold til punkt 3 i hver aktie
tegningsaftale samt med hensyn til de anmeldte retnings
linjer for udpegelse af tjenesteydere.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til:

tre gateways inden for sit dækningsområde (en
fjerde antenne holdes i reserve i tilfælde af uheld).

Indium LLC

Dette kræver, at antallet af gateways er begrænset.

Washington, DC 20005

1401 H. Street, NW
USA

(47)

Med hensyn til retningslinjerne for udpegelse af
tjenesteydere er det Kommissionens opfattelse, at
ovennævnte udvælgelseskriterier er objektive og
kvalitative .

(48)

På grund af de særlige omstændigheder i den fore
liggende sag kan det konkluderes, at retningslin
jerne for prispolitikken, gatewayoperatørernes
eneret og retningslinjerne for udvælgelse af tjenes

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . december 1996.
På Kommissionens vegne
Karel VAN MIERT

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 19. december 1996

om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i
Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia
(97/40/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 715/90
af 5. marts 1990 om den ordning, der skal gælde for land
brugsprodukter og visse andre varer fremstillet af land
brugsprodukter med oprindelse i Afrika, Vestindien og
Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territo

december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpoliti
mæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg,
svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra
tredjelande (4), senest ændret ved akten vedrørende
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

rier ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 619/96 (2),

Artikel 1

særlig artikel 27,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
589/96 af 2. april 1996 om fastsættelse af gennemførelses
bestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning

(EØF) nr. 715/90 om den ordning, der skal gælde for
landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugs
produkter med oprindelse i AVS-staterne eller i de over
søiske lande og territorier (3), særlig artikel 4, og

Nedenstående medlemsstater udsteder den 21 . december

1996 importlicenser for produkter fra oksekødssektoren,
udtrykt som udbenet kød, med oprindelse i visse stater i
Afrika, Vestindien og Stillehavet, for nedenstående
mængder og oprindelseslande :

Tyskland:
— 170,000 tons med oprindelse i Botswana

ud fra følgende betragtninger:
Det Forenede Kongerige:

Med artikel 1 i forordning (EF) nr. 589/96 åbnes der

mulighed for udstedelse af importlicenser for produkter

— 21,000 tons med oprindelse i Botswana

fra oksekødssektoren; indførslerne må imidlertid ikke

— 24,200 tons med oprindelse i Swaziland

overstige de mængder, som er fastsat for hvert af disse
eksporterende tredjelande;

— 1 720,000 tons med oprindelse i Zimbabwe

— 1 082,000 tons med oprindelse i Namibia.

de licensansøgninger, der er indgivet fra den 1 . til den 10.
december 1996, udtrykt som udbenet kød, i overensstem

melse med forordning (EF) nr. 589/96, overstiger for

Artikel 2

produkter med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar,

Swaziland, Zimbabwe og Namibia ikke de disponible

mængder for disse lande; det er derfor muligt at udstede
importlicenser for de mængder, der er anmodet om licens
for,

de restmængder, for hvilke der kan ansøges om licenser
fra den 1 . januar 1997, bør fastsættes, uden at den samlede
mængde på 52 100 tons overskrides;
det bør understreges, at denne beslutning ikke tilside
sætter bestemmelser i Rådets direktiv 72/462/EØF af 12.

Der kan i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forord

ning (EF) nr. 589/96 indgives licensansøgninger i løbet af
de ti første dage af januar 1997 for følgende mængder
udbenet oksekød:
Botswana:

Kenya:

18 916,000 tons
142,000 tons

Madagaskar:

7 579,000 tons

Swaziland :

3 363,000 tons

Zimbabwe :

9 100,000 tons

Namibia:

13 000,000 tons .

(') EFT nr. L 84 af 30 . 3. 1990, s. 85.

H EFT nr. L 89 af 10. 4. 1996, s. 1 .
o EFT nr. L 84 af 3. 4. 1996, s. 22.

(4) EFT nr. L 302 af 31 . 12. 1972, s. 28 .
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Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . december 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning
for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 225 af 20. august 1990)
Side 9, bilaget, litra k):

i stedet for
låses:

»k) de handelsselskaber eller almindelige, borgerlige selskaber i form af handelssel
skaber samt andre juridiske personer, der driver handels- eller industrivirksomhed,
og som er registreret i henhold til Portugals lovgivning«
»k) de handelsselskaber eller almindelige, borgerlige selskaber i form af handelssel
skaber samt kooperativer og offentlige virksomheder, der er registreret i henhold
til Portugals lovgivning«.
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