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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 82/97
af 19. december 1996

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-told
kodeks

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO
PÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 28, 100 A og 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2),

(3) det bør i alle tilfælde sikres, at varer, der er frem
stillet af ikke-fællesskabsvarer, som er henført under
en suspensionsprocedure, ikke integreres i Fællesska

bets økonomi, uden at der betales importafgifter,
også selv om de pågældende varer har opnået status
som fællesskabsvarer; definitionen af fællesskabsvarer

bør derfor tilpasses; desuden bør sådanne varer
undergives samme suspensionsprocedure som de
varer, de er fremstillet af;

(4) ved Uruguay-rundens aftale om landbrug (6) afskaffes
landbrugsimportafgifterne;

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
Bf), og
ud fra følgende betragtninger:

(1 ) I henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af

(5) i Uruguay-rundens aftale om oprindelsesregler Q er
det bestemt, at de kontraherende parter skal udstede
vurderinger af varers oprindelsesstatus til enhver
person med en berettiget interesse;

12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldko

deks (4) omfatter Fællesskabets toldområde Ålandsø
erne, forudsat at der afgives en erklæring i overens
stemmelse med traktatens artikel 227, stk. 5; da

denne erklæring er afgivet, og de nævnte øer udgør
en integrerende del af Republikken Finland, bør
nævnte forordning ændres;

(2) ved interimsaftalen af 27. november 1992 om handel
og toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Republikken San Marino (*) er det fast
lagt, hvilke områder denne aftale gælder for; San
Marinos område kan derfor ikke anses for at være en

(6) visse varer er undergivet importafgifter, der er fastsat
i ecu; for at hindre, at der sker omledninger i
samhandelen, bør omregningen til national valuta af
disse afgiftsbeløb i ecu ske for kortere perioder;

(7) i andre tilfælde, hvor der efter toldforskrifterne er
fastsat beløb i ecu, viser det sig at være nødvendigt at
indføre mere smidige regler for omregningen af de
nævnte beløb til national valuta;

del af Fællesskabets toldområde;

(') EFT nr. C 260 af 5. 10. 1995, s. 8, og EFT nr. C 207 af 18 . 7.
1996, s. 7.

(2) EFT nr. C 174 af 17. 6. 1996, s. 14.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 14. februar 1996 (EFT nr. C
65 af 4. 3. 1996, s. 68), Rådets fælles holdning af 28 . maj 1996

(EFT nr. C 248 af 26. 8. 1996, s. 1 ) og Europa-Parlamentets af
gørelse af 23. oktober 1996 (EFT nr. C 347 af 18 . 11 . 1996).

Rådets afgørelse af 26. november 1996.
(4) EFT nr. C 302 af 19. 10. 1992, s. 1 . Forordningen er ændret
ved tiltrædelsesakten af 1994.

O EFT nr. L 359 af 9. 12. 1992, s. 14.

(8) for at kunne forberede toldformaliteterne bør de
erhvervsdrivende have mulighed for at besigtige
varerne ikke blot i forbindelse med direkte indførsel,

men også når en ekstern forsendelsesprocedure
ophører;
(6) EFT nr. L 336 af 23. 12. 1994, s. 22.
O EFT nr. L 336 af 23. 12. 1994, s. 144.
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(9) ved Rådets afgørelse 93/329/EØF af 15. marts 1993
om indgåelse af konventionen om midlertidig
indførsel og accept af tillæggene hertil (') godkendte
Fællesskabet konventionen om midlertidig indførsel,
som blev forhandlet i Toldsamarbejdsrådet og udfær
diget i Istanbul den 26. juni 1990; dermed kan
ATA-carnetet også anvendes i henhold til denne
konvention;

( 10) i forbindelse med tilbagebetalingsordningen under
proceduren for aktiv forædling bør muligheden for
tilbagebetaling udvides til i visse tilfælde også at
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1 ) I artikel 3 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 1 ændres således:
— femte led affattes således :

»— Den Franske Republiks område, med

undtagelse af de oversøiske territorier og
Saint-Pierre og Miquelon samt Mayotte«
— trettende led affattes således:

omfatte varer i uforandret stand; hvis der som led i

ordningen er indrømmet godtgørelse af importafgif
terne, bør det dog, i lighed med hvad der gælder
under suspensionsordningen, være muligt at lade
varerne overgå til fri omsætning på et senere tids
punkt, uden at der skal foreligge en særlig tilladelse;
( 11 ) det forekommer ikke nødvendigt, at der i alle
tilfælde kræves meddelelse om genudførsel af varer,
der tidligere er indført i Fællesskabets toldområde;

(12) hvis fællesskabsforskrifterne hjemler fritagelse for
import- eller eksportafgifter, bør denne fritagelse
kunne anvendes i hvert enkelt tilfælde, uanset de

betingelser hvorunder skylden er opstået; konstateres
det i en sådan situation, at de toldmæssige procedu
reregler ikke er overholdt, synes en anvendelse af den
normale afgift ikke at være et egnet sanktionsmiddel;

( 13) de tilfælde, hvor der kan indrømmes udsættelse med
hensyn til debitors forpligtelse til at betale afgifter,
bør fastlægges mere præcist;
(14) toldskyld bør ophøre, hver gang en toldangivelse
erklæres ugyldig; sådanne tilfælde er ikke begrænset
til de tilfælde, der er fastsat i EF-toldkodeksens
artikel 66;

(15) artikel 3, stk. 3, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr.
2726/90 af 17. september 1990 om fællesskabsforsen
delse (2) er ikke længere relevant;

»— Republikken Finlands område«.
b) Stk. 2 affattes således:
»2.
Fyrstendømmet Monacos område, således
som det er fastlagt i den toldkonvention, der blev

undertegnet i Paris den 18 . maj 1963 (Journal
Officiel de la République Fran^aise af 27.
september 1963, side 8679), anses i overensstem
melse med den konvention, der gælder for det,
ligeledes som hørende til Fællesskabets toldom
råde, uanset at det er beliggende uden for Den
Franske Republiks område.«

2) I artikel 4 foretages følgende ændringer:
a) nr. 5, sidste sætningsled, affattes således:

»dette udtryk omfatter bl.a. en bindende oplysning
i henhold til artikel 12«.

b) Nr. 7, første led, affattes således:
»— fuldt ud er fremstillet inden for Fællesskabets

toldområde på de i artikel 23 omhandlede
betingelser, uden at der i dem indgår varer,
som er indført fra lande eller områder, der

ikke udgør en del af Fællesskabets toldom
råde . Varer, der er fremstillet af varer, som er

henført under en suspensionsprocedure, anses
ikke for at have status som fællesskabsvarer i

(16) Kommissionen har erklæret sig rede til hvert år at
udgive en ajourført version af EF-toldkodeksen med
gennemførelsesbestemmelserne dertil, således at
kodeksen til stadighed er praktisk at anvende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

de tilfælde med særlig økonomisk betydning,
der er fastsat efter udvalgsproceduren«.

c) I nr. 10, andet led, udgår ordene »landbrugsafgifter
og andre«.
d) I nr. 1 1 , andet led, udgår ordene »landbrugsafgifter
og andre«.
3) Artikel 12 affattes således:

Artikel 1
»Artikel 12

I forordning (EØF) nr. 2913/92 foretages følgende
ændringer:
(') EFT nr. L 130 af 27. 5. 1993, s. 1 .
(2) EFT nr. L 262 af 26. 9. 1990, s. 1 .

1 . Toldmyndighederne meddeler bindende tarife
ringsoplysninger eller bindende oprindelsesoplys
ninger efter skriftlig anmodning og efter regler, der
fastsættes efter udvalgsproceduren .
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Bindende tariferingsoplysninger eller bindende

oprindelsesoplysninger forpligter kun toldmyndighe
derne over for modtageren, for så vidt angår hen
holdsvis tariferingen af en vare og bestemmelsen af
en vares oprindelsesstatus.

Bindende tariferingsoplysninger eller bindende
oprindelsesoplysninger forpligter kun toldmyndighe
derne for varer, for hvilke toldformaliteterne opfyldes
efter tidspunktet for meddelelsen af oplysningerne.

Nr. L 17/3

iii) tilbagekaldes eller ændres i overensstemmelse

med artikel 9, forudsat at denne tilbagekaldelse
eller ændring meddeles modtageren.

Den dato, på hvilken den bindende oplysning
ophører med at være gyldig i de i nr. i) og ii)
omhandlede tilfælde, er datoen for offentliggø

relsen af de nævnte foranstaltninger eller, for så
vidt angår internationale foranstaltninger, datoen
for offentliggørelsen af en meddelelse fra Kommis

sionen i C-udgaven af De Europæiske Fællesska
Med hensyn til oprindelse anvendes formaliteterne
for anvendelse af artikel 22 og 27.

bers Tidende.

b) En oprindelsesoplysning ophører med at være
3.

Modtageren skal kunne godtgøre, at der på alle

gyldig, når den :

måder er overensstemmelse :

— for så vidt angår en tariferingsoplysning: mellem
den angivne vare og den i oplysningen beskrevne

i) efter vedtagelsen af en forordning eller af en
aftale indgået af Fællesskabet ikke er i overens

stemmelse med de således fastsatte retsregler

vare

— for så vidt angår en oprindelsesoplysning: mellem
på den ene side den pågældende vare og de
omstændigheder, der er bestemmende for opnå
elsen af oprindelsesstatus, og på den anden side
de varer og de omstændigheder, der er beskrevet i
oplysningen .

4. En bindende tariferingsoplysning er gyldig i
seks år og en bindende oprindelsesoplysning i tre år
regnet fra meddelelsestidspunktet. Uanset artikel 8
annulleres de, hvis de bygger på urigtige eller ufuld
stændige oplysninger fra ansøgeren.
5. Bindende oplysninger ophører med at være
gyldige efter følgende regler:

a) En tariferingsoplysning ophører med at være
gyldig, når den :

i) efter vedtagelsen af en forordning ikke er i
overensstemmelse med de således fastsatte rets

regler

ii) ikke længere er forenelig med fortolkningen af
en af de i artikel 20 , stk. 6, omhandlede
nomenklaturer:

— på fællesskabsplan ved en ændring af de
forklarende bemærkninger til den kombi
nerede

nomenklatur

eller

ved

en

dom

afsagt af De Europæiske Fællesskabers
Domstol, eller

— på internationalt plan ved en tariferingsud
talelse eller ved en ændring af de forkla
rende bemærkninger til nomenklaturen i
det harmoniserede varebeskrivelses- og
varenomenklatursystem, der er vedtaget af
Verdenstoldorganisationen,
som
blev
oprettet i 1952 under navnet »Told
samarbejdsrådet«

ii) ikke længere er forenelig:
— på fællesskabsplan med de forklarende
bemærkninger og de udtalelser, der er
vedtaget til fortolkning af bestemmelserne,

eller med en dom afsagt af De Europæiske
Fællesskabers Domstol

— på internationalt plan med den aftale om
oprindelsesregler, der er udarbejdet af
Verdenshandelsorganisationen (WTO), eller
med de forklarende bemærkninger eller
udtalelser om oprindelse, der er vedtaget til
fortolkning af denne aftale
iii) tilbagekaldes eller ændres i overensstemmelse
med artikel 9, forudsat at det på forhånd
meddeles modtageren .

Den dato, på hvilken den bindende oplysning
ophører med at være gyldig i de i nr. i) og ii)
omhandlede tilfælde, er den dato, der angives ved
offentliggørelsen af de ovennævnte foranstaltnin
ger, eller, hvad angår de internationale foranstalt
ninger, den dato, som er angivet i meddelelsen fra
Kommissionen i C-udgaven af De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

6. Modtageren af en bindende oplysning, der i
henhold til stk. 5, litra a), nr. i) eller ii), eller litra b),
nr. i) eller ii), ophører med at være gyldig, kan fortsat
anvende den i en periode på seks måneder efter tids
punktet for denne offentliggørelse eller meddelelse,
når han på grundlag af den bindende oplysning før
vedtagelsen af de pågældende foranstaltninger
gennem en bindende og endelig kontrakt har
forpligtet sig til køb eller salg af den pågældende
vare. Er der tale om produkter, for hvilke der ved
opfyldelsen af toldformaliteterne forelægges import
eller eksportlicenser eller forudfastsættelsesattester,
træder gyldighedsperioden for den pågældende licens
eller attest dog i stedet for perioden på seks måneder.
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I de i stk. 5, litra a), nr. i), og litra b), nr. i), nævnte
tilfælde kan der i forordningen eller aftalen fastsættes
en frist, inden for hvilken første afsnit finder anven
delse .

7. Anvendelse pa de i stk. 6 fastsatte betingelser af
tariferingen eller oprindelsesbestemmelsen i den
bindende oplysning gælder kun ved:
— fastlæggelse af import- eller eksportafgifter
— beregning af eksportrestitutioner og af alle andre
beløb, der ydes ved indførsel eller udførsel inden
for rammerne af den fælles landbrugspolitik

2.
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Den modværdi i national valuta af ecu, der skal

anvendes som led i toldforskrifterne i andre tilfælde

end dem, der er omhandlet i stk. 1 , fastsættes en gang
om året. De kurser, der anvendes ved denne omreg
ning, er dem, der offentliggøres i De Europæiske
Fællesskabers Tidende den første arbejdsdag i okto
ber, med virkning fra den 1 . januar det følgende år.
Hvis denne kurs ikke foreligger for en given valuta,
anvendes som omregningskurs for den pågældende
valuta kursen på den dag, for hvilken der senest er
offentliggjort en kurs i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.

3. Toldmyndighederne kan — opad eller nedad —
afrunde det beløb, der fremkommer ved omregning
til deres nationale valuta af et beløb fastsat i ecu, når
det anvendes til andre formål end bestemmelse af

varers tarifering eller fastlæggelse af import- eller
— anvendelse af import- eller eksportlicenser eller
forudfastsættelsesattester, som fremlægges ved
opfyldelse af formaliteterne med henblik på anta
gelsen af toldangivelsen vedrørende den pågæl

eksportafgifter.

Beløbet må efter afrunding højst afvige fra det oprin
delige beløb med 5 % .

dende vare, for så vidt disse licenser eller attester

er udstedt på grundlag af ovennævnte oplysning.

Toldmyndighederne kan opretholde en uændret
modværdi i national valuta af et beløb fastsat i ecu,

Efter proceduren i artikel 38 i Rådets forordning
136/66/EØF af 22. september 1966 om oprettelse af
en fælles markedsordning for fedtstoffer (*) og i de
tilsvarende artikler i de øvrige forordninger vedrø
rende de fælles markedsordninger kan der endvidere i
særlige tilfælde, hvor der er risiko for forstyrrelse af
ordningerne under den fælles landbrugspolitik,
træffes afgørelse om fravigelse af stk. 6.
O EFT nr. 172 af 30 . 9 . 1966, s. 3025/66, specialud
gave 1965-1966, s. 193. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (EFT nr. L
349 af 31 . 12. 1994, s. 105).«

4) Artikel 18 affattes saledes:

hvis omregning af dette beløb ved den årlige tilpas
ning i henhold til stk. 2, inden ovennævnte afrunding
foretages, fører til en ændring af den i national valuta
udtrykte modværdi på mindre end 5 % eller til en
lavere modværdi .«

5) I artikel 20, stk. 3, litra c), andet led, udgår ordene
»landbrugsafgifter og andre«.

6) I artikel 31 , stk. 1 , foretages følgende ændringer:
I første og andet led tilføjes »fra 1994« efter uden
rigshandel .

7) I artikel 55, ændres »artikel 43 til 53« til »artikel 42 til
53 «.

»Artikel 18

8) I artikel 83, litra a), udgår »i henhold til artikel 66«.
1.

Den modværdi i national valuta af ecu, der skal

anvendes ved bestemmelse af varers tarifering og fast
læggelse af importafgifter, fastsættes en gang om
måneden . De kurser, der anvendes ved denne omreg

ning, er dem, der offentliggøres i De Europæiske

9) Følgende artikel indsættes :
»Artikel 87a

Fællesskabers Tidende den næstsidste arbejdsdag i
måneden. Disse kurser anvendes i hele den følgende

I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 4, nr. 7, første

måned .

led, andet punktum, anses alle varer og produkter, der
er fremstillet af en vare, som er henhørt under en

suspensionsprocedure, for at være henhørt under den
Hvis den kurs, der anvendes ved manedens begyn

delse, afviger mere end 5 % fra den kurs, der offent
liggøres den næstsidste arbejdsdag inden den 15. i
samme måned, anvendes sidstnævnte kurs fra den 15.

og indtil den pågældende måneds udgang.

samme procedure .«

10) I artikel 91 , stk. 2, litra c), udgår »(ATA-konventio
nen)«.
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11 ) Artikel 112, stk. 3, affattes saledes:
»3 . Hvis indførselsvaren overgår til fri omsætning i
overensstemmelse med artikel 76, stk. 1 , litra c), er
den art, toldværdi og mængde, der skal tages i

betragtning i henhold til artikel 214, de samme som

Nr. L 17/5

anses det importafgiftsbeløb, der er indrømmet
godtgørelse af eller fritagelse for, for at udgøre
toldskyldsbeløbet, jf. dog artikel 122, litra b).«
14) I artikel 163, stk. 2, litra c), udgår »(ATA- konventio
nen)«.

dem, der anvendtes ved varens henførsel under told

oplagsproceduren.
Første afsnit finder anvendelse under forudsætning af,
at disse beskatningselementer blev konstateret eller
godkendt ved henførslen under proceduren,
medmindre den pågældende anmoder om, at de
anvendes på tidspunktet for toldskyldens opståen.
Første afsnit anvendes, uden at det berører en efter

følgende kontrol som omhandlet i artikel 78.«

12) I artikel 124, stk. 1 , tredje led, ændres »landbrugsaf
gifter eller andre afgifter« til »en afgift«.

15) Artikel 182, stk. 3, første punktum, affattes saledes:
»3 . Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat
efter udvalgsproceduren, skal genudførsel eller tilin
tetgørelse på forhånd anmeldes til toldmyndighe
derne .«

16) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 212a

Når toldforskrifterne hjemler fritagelse for import
eller eksportafgifter i medfør af artikel 184-187,
finder denne fritagelse også anvendelse i de øvrige
tilfælde, hvor der opstår toldskyld i henhold til artikel
202-205, 210 eller 211 , forudsat at der hverken er

13) I artikel 128 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 1 og 2 affattes således:
» 1 . Bevillingshaveren kan anmode om godtgø
relse af eller fritagelse for importafgifter, for så vidt
han over for toldmyndighederne på tilfredsstil
lende måde godtgør, at indførselsvarer, som er
overgået til fri omsætning under tilbagebetalings
ordningen, i form af forædlingsprodukter eller

mistanke om svigagtig fremgangsmåde eller åbenbar
forsømmelighed, og at det godtgøres, at de øvrige

betingelser for anvendelse af fritagelsen er opfyldt.«

17) Artikel 217, stk. 1 , andet afsnit, litra b), affattes såle
des:

»b) når det efter lovgivningen skyldige afgiftsbeløb er
større end det beløb, der er fastsat på grundlag af
en bindende oplysning.«

varer i uforandret stand

18) Artikel 222, stk. 2, affattes således:
— er blevet udført

— med henblik på senere genudførsel er blevet
henført under forsendelsesproceduren, told

oplagsproceduren, proceduren for midlertidig
indførsel eller suspensionsordningen under

proceduren for aktiv forædling eller er anbragt
i frizone eller på frilager

og at alle betingelser for anvendelse af proceduren
i øvrigt er opfyldt.
2.

Med henblik på angivelse til en toldmæssig

bestemmelse eller anvendelse som omhandlet i

stk. 1 , andet led, anses forædlingsprodukter og

»2. Det kan efter udvalgsproceduren fastsættes, i
hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der
indrømmes udsættelse med hensyn til debitors
forpligtelse til at betale afgifterne :

— når der indgives en ansøgning om fritagelse for
afgifter i henhold til artikel 236, 238 eller 239,
eller

— når en vare beslaglægges med henblik på senere
konfiskation i henhold til artikel 233, litra c),
andet led, eller litra d).«

19) I artikel 233, stk. 1 , litra c), første led, udgår »efter
artikel 66«.

varer i uforandret stand for at have status som
ikke-fællesskabsvarer.«

20) I artikel 251 , stk. 1 , seksogtyvende led, udgår »med
undtagelse af artikel 3, stk. 3, litra b)«.

b) Stk. 4 affattes således:
»4.

Hvis forædlingsprodukter eller varer i

Artikel 2

uforandret stand, der er henhørt under en toldpro

cedure eller anbragt i frizone eller på frilager efter
bestemmelserne i stk. 1 , overgår til fri omsætning,

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1997.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . december 1996.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

K. HANSCH

S. BARRETT

Formand

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 83/97
af 20 . januar 1997
fastlæggelse af i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse

om
af
eksportlicenser indgivet i januar 1997 for oksekødsprodukter, der nyder
særbehandling ved indførsel til Canada, kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

ning for 1997; der er ikke ansøgt om eksportlicencer for
oksekød —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for ordningen med import- og eksportlicenser for
oksekød og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2377/
80 ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2333/96 (2),
særlig artikel 12a, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:

I artikel 12a i forordning (EF) nr. 1445/95 er der fastsat
nærmere bestemmelser vedrørende ansøgningerne om
eksportlicenser for produkterne omhandlet i artikel 1 i
Kommissionens forordning (EF) nr. 2051 /96 (3), om visse
gennemførelsesbestemmelser til ordningen med bistand
til udførsel af oksekødsprodukter, der nyder særbehand

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der er ikke indgivet ansøgninger om eksportlicens for det
i forordning (EF) nr. 2051 /96 omhandlede oksekød for
januar 1997.
Artikel 2

Der kan i løbet af de ti første dage af februar 1997
indgives ansøgninger for 5 000 tons kød som omhandlet i
artikel 1 i henhold til artikel 12a i forordning (EF) nr.
1445/95 .

ling ved indførsel til Canada, ændret ved forordning (EF)
nr. 2333/96;
Artikel 3

ved forordning (EF) nr. 2051 /96 er det fastsat, hvilke
mængder kød der kan udføres i henhold til denne forord

Denne forordning træder i kraft den 21 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 143 af 27. 6. 1995, s. 35.
(2) EFT nr. L 317 af 6. 12. 1996, s. 13.

3 EFT nr. L 274 af 26. 10 . 1996, s. 18 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 84/97
af 20. januar 1997

om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 1997
i forbindelse med Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af
15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for
landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstfor
hold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab ('), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2801 /95 (2), særlig artikel 9, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:

udviklingen i omkostningerne og deres indflydelse på
omkostningerne ved udarbejdelsen af bedriftsskemaet
berettiger til en revision af dette beløb;
Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøko

nomisk Bogføring har ikke afgivet udtalelse inden for den
af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Ifølge artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1915/83 af 13. juli 1983 om visse gennemførelsesbestem
melser vedrørende bogføring med henblik på
konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster (3) skal
der fastsættes et beløb for den faste godtgørelse, som
Kommissionen skal yde medlemsstaten for hvert behørigt
udfyldt bedriftsskema;
i Kommissionens forordning (EF) nr. 1372/96 (4) er den
faste godtgørelse for regnskabsåret 1996 fastsat til 120
ECU pr. bedriftsskema;

Den faste godtgørelse, som Kommissionen betaler
medlemsstaten for hvert behørigt udfyldt bedriftsskema,
fastsættes til 122 ECU for regnskabsåret 1997.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra regnskabsåret 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

109 af
L 291
L 190
L 178

23. 6. 1965, s.
af 6. 12. 1995,
af 14. 7. 1983,
af 17. 7. 1996,

1859/65.
s. 3.
s. 25.
s. 4.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 85/97
af 20. januar 1997

om gennemførelsesbestemmelser for forvaltning i 1997 af et kontingent for
tilberedt dyrefoder henhørende under KN-kode 2309 90 31 og 2309 90 41 med
oprindelse i Bulgarien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

med henblik pa at sikre en effektiv forvaltning af den
fastsatte ordning bør det fastsættes, at sikkerheden for

importlicenserne i forbindelse med nævnte ordning sættes
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95

til 25 ECU pr. ton;

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

af 22. december 1995 om visse indrømmelser i form af

EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og
om autonom og midlertidig tilpasning af visse Iand
brugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn
til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilate
rale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2490/96 (2), særlig

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

artikel 8, og

De produkter henhørende under KN-kode 2309 90 31 og
ud fra følgende betragtninger:
I forordning (EF) nr. 3066/95 blev der i forbindelse med
Europaaftalen med Bulgarien (3) fastsat åbning af et EF
toldkontingent for tilberedt dyrefoder henhørende under
KN-kode 2309 90 31 og 2309 90 41 med oprindelse i
Bulgarien for 1996; nævnte forordning blev forlænget
indtil den 31 . december 1997; det er derfor nødvendigt at
åbne dette kontingent for 1997;

2309 90 41 med oprindelse i Bulgarien, der er omfattet af
et toldkontingent for 1997 med nedsat told, kan indføres
til Fællesskabet på betingelserne i denne forordning.
Den gældende toldsats og de mængder, der kan indføres,
er anført i bilaget.
Artikel 2

For at kunne behandles skal importlicensansøgningen
tolden ved indførsel i henhold til dette kontingent blev
sat til 20 % af den gældende mestbegunstigelsestold;

måden for forvaltning af kontingentet forudsætter et
snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og
Kommissionen, da Kommissionen bl.a. bør kunne følge
udnyttelsen af toldkontingentet og underrette medlems
staterne herom;

det bør fastsættes, at licenserne for indførsel af de pågæl
dende produkter i forbindelse med nævnte kontingent
udstedes efter en betænkningstid og eventuelt med fast
sættelse af en ensartet procentsats for nedsættelse af de
mængder, der er ansøgt om;
det bør især sikres, at produkterne er af bulgarsk oprin
delse;

det bør fastsættes, hvilke oplysninger der skal anføres i
licensansøgningerne og i selve licenserne;
(') EFT nr. L 328 af 30. 12. 1 995, s. 31 .
O EFT nr. L 338 af 28 . 12. 1996, s. 13.

M EFT nr. L 358 af 31 . 12. 1994, s. 3.

være vedlagt det originale oprindelsesbevis i form af et

EUR.l -certifikat, der er udfærdiget i Bulgarien i henhold
til protokol nr. 4 til Europaaftalen for de pågældende
produkter.
Artikel 3

1 . Importlicensansøgningerne indgives til de ansvarlige
myndigheder i hver medlemsstat den første arbejdsdag i
ugen indtil kl. 13.00 belgisk tid. Ansøgningerne skal
vedrøre mindst 5 tons og højst 500 tons af produktet.
2. Medlemsstaterne sender pr. telex eller telefax li
censansøgningerne til Kommissionens tjenestegrene
senest kl. 18.00 belgisk tid den dag, de indgives.

3 . Senest fredagen efter dagen for ansøgningernes
indgivelse giver Kommissionen pr. telex eller telefax
medlemsstaterne meddelelse om, i hvilken udstrækning
ansøgningerne imødekommes.
4. Medlemsstaterne udsteder importlicenserne straks
efter modtagelsen af Kommissionens meddelelse. Licen
sernes gyldighedsperiode beregnes fra dagen for deres
udstedelse.
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5. Den mængde, der overgår til fri omsætning, kan
ikke overstige den mængde, der er angivet i rubrik 17 og
18 i importlicensen . I licensens rubrik 19 anføres i denne
forbindelse tallet »0 «.

Artikel 4

For produkter, der importeres til nedsat importafgift efter
artikel 1 , skal importlicensansøgningen og licensen :

a) i rubrik 8 indeholde navnet »Bulgarien«; licensen
forpligter til indførsel fra dette land
b) i rubrik 24 indeholde en af følgende angivelser:
— Derecho de importación reducido en un 80 %
[Anexo del Reglamento (CE) n° 85/97]
— Importtold nedsat med 80 % (bilaget til forordning
(EF) nr. 85/97)
— Zollermäßigung um 80 % (Anhang der Verord
nung (EG) Nr. 85/97)
— Δασμός κατά την εισαγωγή μειωμενος κατα
80 % [ Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

21 . 1 . 97

— Dazio all importazione ridotto dell'80 % [Allegato
del regolamento (CE) n. 85/97]
— Met 80 % verlaagd invoerrecht (bijlage bij Verorde
ning (EG) nr. 85/97)
— Direito de importação reduzido de 80 % [anexo do
Regulamento (CE) n ? 85/97]
— 80 prosenttia alennettu tuontitulli (Asetuksen (EY)
N:o 85/97 liite)

— 80 % nedsatt importtull (Bilaga till förordning (EG)
nr 85/97).

Artikel 5

Sikkerheden udgør 25 ECU pr. ton for de i denne forord
ning omhandlede importlicenser.

Artikel 6

85/97]

— 80 % import duty reduction (Annex to Regulation
(EC) No 85/97)
— Droit à 1 importation réduit de 80 % [annexe du
règlement (CE) n0 85/97]

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

For den mængde, der kan indføres fra Bulgarien under de i dette bilag nævnte KN-koder, nedsættes import
tolden med 80 % i 1997.

KN-kode

Varebeskrivelse

Samlet mængde, der kan

2309 90 31
2309 90 41

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder

2 800 tons

indføres i 1997
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 86/97

af 20. januar 1997

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 for
forvaltningen af et kontingent for hunde- og kattefoder henhørende under
KN-kode ex 2309 10 med oprindelse i Ungarn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

efter en betænkningstid, og at der i givet fald fastsættes en
fælles procentsats for nedsættelse af de ønskede mængder;
det bør især sikres, at produkterne er af ungarsk oprin

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

delse;

de oplysninger, der skal anføres i ansøgningerne af licen
serne, bør fastsættes;

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95
af 22. december 1995 om visse indrømmelser i form af

EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og
om autonom og midlertidig tilpasning af visse land
brugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn
til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilate
rale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2490/96 (2), særlig
artikel 8, og
ud fra følgende betragtninger:
I forbindelse med Europaaftalen mellem Fællesskabet og
dets medlemsstater på den ene side og Ungarn på den
anden side blev der givet dette land indrømmelser for
visse landbrugsprodukter,

som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse har
det været nødvendigt at tilpasse indrømmelserne for at
tage hensyn til den samhandelsordning, der bestod på
landbrugsområdet mellem Østrig og Ungarn; med
henblik herpå er der ved ovennævnte forordning (EF) nr.
3066/95 fastsat åbning for 1997 af et autonomt toldkon
tingent for hunde- og kattefoder i pakninger til detailsalg,
henhørende under KN-kode ex 2309 10, med oprindelse

i Ungarn; ved indførsel i henhold til kontingentet
nedsættes tolden med 80 % af den gældende mestbe

for at sikre en effektiv forvaltning af ordningen bør det
fastsættes, at sikkerheden for importlicenserne i forbin
delse med nævnte ordning fastsættes til 25 ECU pr. ton;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget anførte produkter i KN-kode ex 2309 10, der
har oprindelse i Ungarn, og som er omfattet af et toldkon
tingent for 1997 med nedsættelse af tolden til 20 % af
mestbegunstigelsestolden i henhold til bilag I til forord
ning (EF) nr. 3066/95, kan indføres til Fællesskabet efter
bestemmelserne i nærværende forordning.
Artikel 2

Licensansøgninger tages kun i betragtning, hvis de
ledsages af originalen af oprindelsesbeviset i form af et
EUR.l -varecertifikat, der udstedes eller udfærdiges i
Ungarn .

gunstigelsestold; de i artikel 2 i nævnte forordning
omhandlede foranstaltninger bør derfor iværksættes med
virkning pr. 1 . januar 1997;

der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for forvalt
ningen af kontingentet; denne form for forvaltning kræver
et snævrere samarbejde mellem medlemsstaterne og
Kommissionen, som skal kunne følge udnyttelsen af told

kontingentet og underrette medlemsstaterne herom;

Artikel 3

1 . Ansøgninger om importlicens indgives til myndig
hederne i hver medlemsstat den første arbejdsdag i hver
uge inden kl. 13.00 belgisk tid. Licensansøgningerne
vedrører mindst 5 tons og højst 1 000 tons produktvægt.
2. Medlemsstaterne sender ansøgningerne om importli
cens til Kommissionen pr. telex eller telefax senest
klokken 18.00 belgisk tid på dagen for deres indgivelse.

det før fastsættes, at importlicenserne for de pågældende

produkter i forbindelse med nævnte kontingent udstedes
(') EFT nr. L 328 af 30. 12. 1995, s. 31 .
O EFT nr. L 338 af 28. 12. 1996, s. 13.

3 . Senest den
nen, i hvilken
imødekommes,
herom pr. telex

følgende fredag fastlægger Kommissio
udstrækning licensansøgningerne kan
og giver medlemsstaterne meddelelse
eller telef.
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4. Så snart medlemsstaterne har modtaget Kommissio
nens meddelelse, udsteder de importlicenserne. Licen
serne er gyldige fra den faktiske udstedelsesdato.
5. Den mængde, der overgår til fri omsætning, må ikke
være større end den mængde, der er angivet i rubrik 17 og
18 i importlicensen. Tallet »0« anføres derfor i rubrik 19 i
licensen .

Nr. L 17/ 13

— Τελωνειακός δασμός μειωμένος κατά 80%
[Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 86/971
— 80 % customs duty reduction (Annex of Regulation
(EC) No 86/97)

— Droit de douane réduit de 80 % [annexe du règle
ment (CE) n0 86/97]

— Dazio doganale ridotto dell 80 % [Allegato del
regolamento (CE) n. 86/97]

— Met 80 % verlaagd douanerecht (bijlage bij Veror
For produkter, der skal indføres med nedsat importbelast
ning som fastsat i artikel 1 , indeholder ansøgningen om
importlicens og licensen:

dening (EG) nr. 86/97)
— Direito aduaneiro reduzido de 80 % [anexo do
Regulamento (CE) n ? 86/97]
— Tulli on alennettu 80 prosentilla (liite asetuksen
(EY) N:o 86/97)

a) i rubrik 8 oplysningen »Ungarn«; licensen forpligter til

— Nedsättning av tullsats med 80 % (Bilagan till
förordning (EG) nr 86/97).

Artikel 4

at indføre fra dette land

b) i rubrik 24 en af følgende oplysninger:

Artikel 5

— Derecho de aduana reducido un 80 % [Anexo del

Sikkerheden for de i denne forordning fastsatte importli

Reglamento (CE) n° 86/97]
— Nedsættelse af toldsatsen med 80 % (bilag til
forordning (EF) nr. 86/97)
— Ermäßigung des Zolls um 80 % (Anhang der
Verordnung (EG) Nr. 86/97)

censer er 25 ECU pr. ton .
Artikel 6

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 1997.

Pd Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

Toldsatsen for de mængder, der indføres under den i dette bilag nævnte KN-kode, nedsættes med 80 % i
1997 .

\

I

\

Samlet mængde,
Varebeskrivelse

KN-kode

fra 1 , januar til
31 . december 1997

I
ex 2309 10

der kan indføres

Hunde- og kattefoder i pakninger til detailsalg

10 875 tons
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 87/97
af 20. januar 1997

om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger til fordel for de

mindre øer i Det Ægæiske Hav for så vidt angår den særlige forsyningsordning
for tørret foder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra den fælles komité af de

berørte forvaltningskomitéer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93
af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse land
brugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det
Ægæiske Gav (') senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2417/95 (2), særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2958/93 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/95 (4), blev der
fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF)
nr. 2019/93 for så vidt angår den særlige ordning med
forsyning med bestemte landbrugsprodukter, og støttebe
løbene i forbindelse med denne forsyning er fastsat i
henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2019/93; der
bør i henhold til samme forordnings artikel 2 fastsættes
foreløbige opgørelser for forsyning af de mindre øer i Det
Ægæiske Hav med tørret foder fra de øvrige medlems
stater for kalenderåret 1997; foranstaltningen bør straks
træde i kraft;

Artikel 1

Med henblik på anvendelse af artikel 2 i forordning (EØF)
nr. 2019/93 yder Fællesskabet støtte for kalenderåret 1997

til de i bilag I og II til nærværende forordning anførte
mængder i de foreløbige forsyningsopgørelser for tørret
foder.

Artikel 2

De støttelicenser, der er nævnt i artikel 1 , stk. 3, i forord

ning (EØF) nr. 2958/93, er gyldige til den sidste dag i den
anden måned efter udstedelsen .
Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 184 af 27. 7. 1993, s. 1 .
(2) EFT nr. L 248 af 14. 10. 1995, s. 39.

(3) EFT nr. L 267 af 28. 10 . 1993, s. 4.
4 EFT nr. L 174 af 26. 7. 1995, s . 27.
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BILAG I

Foreløbig forsyningsopgørelse for de mindre øer i gruppe A
(tons)
Varebeskrivelse

Lucerne og kunsttørret, varmetørret eller på anden måde tørret foder

KN-kode

Mængde

1214 10 00

1 000

121490 91
1214 90 99

I

1997

\

BILAG II

Foreløbig forsyningsopgørelse for de mindre øer i gruppe B
(tons)
Varebeskrivelse

Lucerne og kunsttørret, varmetørret eller på anden måde tørret foder

I

KN-kode

Mængde

1214 10 00

1 750

121490 91
1214 90 99

1997
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 88/97
af 20. januar 1997

om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i
Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fast
satte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr.
2474/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

For det første fritages direkte import af væsentlige
dele til cykler for den udvidede told, når de angives
til fri omsætning af, eller på vegne af, en samlevirk

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

somhed, som er fritaget af Kommissionen .

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af
22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport
fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab ('), ændret ved forordning (EF) nr. 2331 /96 (2),

For det andet fritages væsentlige dele til cykler for
den udvidede told, når de indføres i henhold til

bestemmelserne om kontrol af særligt anvendelses
formål, når de leveres endeligt til en fritagen samle
virksomhed eller angives til fri omsætning eller
leveres til en part i begrænsede mængder. I så

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 71 /97 af
14. januar 1997 om udvidelse af den endelige antidum
pingtold på importen af cykler med oprindelse i Den
Kinesiske Folkerepublik, som indførtes ved Rådets forord
ning (EØF) nr. 2474/93, til også at omfatte visse dele til
cykler fra Den Kinesiske Folkerepublik og om opkræv
ning af denne told på import registreret i henhold til
forordning (EF) nr. 703/96 (3), særlig artikel 3,

henseende bør gældende bestemmelser om kontrol

med endelig brug i Rådets forordning (EØF) nr.
2913/92 (^ og Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2454/93 (6), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 12/97 O, finde tilsvarende anvendelse. Når

mindre end 300 enheder pr. måned af en type
væsentlige dele til cykler angives til fri omsætning
af eller leveres til en part, vil importen af
væsentlige dele til cykler være af begrænset økono
misk betydning, og det er usandsynligt, at den vil
undergrave virkningerne af den told, der er indført
ved forordning (EØF) nr. 2474/93 . Sådan import
antages derfor ikke at indebære omgåelse.

efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
(1 )

Ved forordning (EF) nr. 71 /97, i det følgende
benævnt »referenceforordningen«, udvidede Rådet
den antidumpingtold, der ved forordning (EØF) nr.
2474/93 (4) er indført på importen af cykler med
oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, til også
at omfatte importen af visse dele til cykler fra dette

For det tredje kan der for import af væsentlige dele
til cykler indrømmes betinget fritagelse for den
udvidede told ved suspension af betalingen af den
udvidede told, når delene angives til fri omsætning
af, eller på vegne af, en samlevirksomhed, hvis
forhold undersøges af Kommissionen.

land.

(2)

I referenceforordningen fastlægger Rådet visse prin
cipper og betragtninger vedrørende fritagelse i visse
tilfælde af import af dele til cykler fra den udvidede
told.

(3)

Der bør i denne forordning fastsættes klare
retningslinjer for de berørte parter vedrørende
anvendelsen af fritagelsesordningen . Retningslin
jerne bør navnlig indeholde klare regler for, hvor
ledes import af væsentlige dele til cykler i visse
tilfælde kan fritages for den udvidede told, og hvor
ledes der kan opnås bevilling til en sådan fritagelse.

(4)

Fritagelsesordningen omfatter tre muligheder for
betinget eller endelig fritagelse af importen af
væsentlige dele til cykler fra betalingen af den
udvidede told:

(') EFT nr. L 56 af 6. 3. 1996, s. 1 .
(2) EFT nr. L 317 af 6. 12. 1996, s. 1 .
(3) EFT nr. L 16 af 18. 1 . 1997, s. 55.
4 EFT nr. L 228 af 9 . 9 . 1993, s. 1 .

(5)

Kommissionen har til opgave at undersøge, om en
parts samleprocesser falder inden for anvendel
sesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 384/96, i det følgende benævnt »grundforord
ningen«, og den fritager den pågældende part, hvis
det er begrundet. Kun parter, der gennemfører
samleprocesser, kan indgive anmodning til
Kommissionen om fritagelse .

Kommissionens afgørelse om fritagelse af en part,
der gennemfører samleprocesser, udgør en bemyn
digelse som omhandlet i artikel 13, stk. 4, i grund
forordningen .
(*) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1 .
(6) EFT nr. L 253 af 11 . 10 . 1993, s. 1 .
O EFT nr. L 9 af 13. 1 . 1997, s. 1 .
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Nar import af væsentlige dele til cykler er blevet
fritaget for den udvidede told under henvisning til
en fritagen samlevirksomhed eller til reglen om
meget små leverancer, bør det i betingelserne for
fritagelsen fastsættes, at Kommissionen skal sikre,
at de pågældende dele faktisk anvendes i den
fritagne parts samleprocesser, og at tærsklen for
meget små leverancer ikke overskrides.
(6)

eller er omfattet af bestemmelserne om kontrol af

(7)

behandlet, bør der omgående indledes undersøgel
ser .

Det er nødvendigt at sikre mulighed for, at parter,
hvis anmodninger endnu ikke er behandlet, kan
opnå fritagelse med tilbagevirkende kraft. Beta
lingen af den udvidede told bør derfor ikke alene
suspenderes for så vidt angår import, der er angivet
til fri omsætning efter referenceforordningens
ikrafttræden, men også for så vidt angår toldskyld,

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne
kontrollerer, at de pågældende dele enten angives
til fri omsætning af en fritagen samlevirksomhed

særligt anvendelsesformål, at de endeligt leveres til
en fritagen samlevirksomhed eller opfylder betin
gelsen om meget små leverancer.
Hvad angår samlevirksomheders anmodninger til
Kommissionen om fritagelse, må der fastsættes
klare regler for sådanne anmodningers antagelse til
behandling, for gennemførelsen af undersøgelser,
for beslutningstagning og for fornyet undersøgelse
og tilbagekaldelse af fritagelser.

der opstår i henhold til artikel 2, stk. 3, i reference
forordningen .

( 10)

Det er nødvendigt at sikre, at disse parter fritages
( 11 )

der fastsættes en frist, inden for hvilken sådanne

Der bør fastsættes en frist, inden for hvilken

En liste over parter, for hvilket der indledes en

undersøgelse, og en liste over parter, som er fritaget
for den udvidede told, er knyttet som bilag til
denne forordning. Ændringer til listerne og konso
liderede ajourførte lister vil om fornødent fra tid til
anden blive offentliggjort i De Europæiske Falles
skabers Tidende serie C.

hvis Kommissionen skal kunne fastslå, at de kan

afgørelser normalt bør træffes.

Parter, der gennemfører samleprocesser, for hvilke
det allerede er fastslået, at de ikke indebærer omgå
else af den antidumpingtold, der indførtes ved
forordning (EØF) nr. 2474/93 bør fritages ved
nærværende forordning.
for tolden med tilbagevirkende kraft.

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør anmod
ninger indeholde umiddelbart overbevisende doku
mentation for, at der ikke finder omgåelse sted,
antages til behandling. For at sikre, at der hurtigt
træffes afgørelse om, hvorvidt behørigt dokumente
rede anmodninger kan antages til behandling, bør
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(12)

Endelig bør de almindelige regler, der gælder for
antidumpingundersøgelser, såsom reglerne for
gennemførelse af undersøgelser, kontrolbesøg,
manglende samarbejde, fortrolighed og de berørte
parters proceduremæssige rettigheder finde anven
delse på de procedurer, der er fastlagt i denne
forordning —

Kommissionen normalt bør træffe afgørelse om,
hvorvidt en anmodning kan antages.
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Kommissionen kan genoptage undersøgelsen af
fritagne samlevirksomheder for at kontrollere, at
betingelserne for fritagelsen stadig er opfyldt,
navnlig på grundlag af vilkårlig kontrol.

Artikel 1
Definitioner

(8)

Parter, som ikke kan fritages af Kommissionen,
fordi de ikke gennemfører samleprocesser, kan
blive omfattet af fritagelsesordningen, hvis de
angiver varerne til fri omsætning i henhold til
bestemmelserne om kontrol af særligt anvendelses
formål og leverer væsentlige dele til cykler til
fritagne parter, til andre indehavere af en bevilling
til særlig anvendelse eller i henhold til reglen om
meget små leverancer.

— »den udvidede told«, den antidumpingtold, der ved
forordning (EØF) nr. 2474/93 som udvidet ved artikel
2 i forordning (EF) nr. 71 /97, herefter »reference
forordningen«

Det er imidlertid nødvendigt, at disse parters

— »væsentlige dele til cykler«, de dele til cykler, der er
defineret i artikel 1 i referenceforordningen

kunder opnår fritagelse fra Kommissionen, hvis de
optræder som samlevirksomheder, men endnu ikke
har opnået fritagelse, og hvis de anvender dele i
mængder, der overstiger tærsklen for meget små

— »samleproces«, en proces, hvori der indgår væsentlige
dele til cykler med henblik på samling eller færdiggø

leverancer.

(9)

Med hensyn til parter, der har indgivet behørigt
dokumenterede anmodninger, som endnu ikke er

I denne forordning forstås ved:
— »dele til cykler«, dele og tilbehør til cykler, som
henhører under KN-kode 8714 91 10 - 8714 99 90

relse af cykler

— »anmodning«, enhver ansøgning fra en part, der
gennemfører samleprocesser, med det formål fra
Kommissionen at opnå bevilling til fritagelse i
henhold til artikel 3 i denne forordning

21 . 1 . 97

fDAl

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 17/ 19

— »part, hvis forhold undersøges«, en part, der gennem
fører samleprocesser, for hvilke der er indledt en
undersøgelse i henhold til artikel 4, stk. 5, eller artikel
11 , stk. 1 , i denne forordning, og

b) den indeholder umiddelbart overbevisende dokumen
tation for, at ansøgerens samleprocesser falder uden for
anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 384/96, og

— »fritagen part«, en part, hvis samleproces ifølge under
søgelsen falder uden for anvendelsesområdet for
artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96, og som
er blevet fritaget i henhold til artikel 7 eller 12 i

c) ansøgeren ikke inden for de tolv måneder, der går
umiddelbart forud for anmodningen, har fået afslag på
en anmodning om bevilling til fritagelse i henhold til
artikel 7, stk. 3 eller 4, eller ikke er blevet udsat for

tilbagekaldelse af en fritagelse i henhold til artikel 10 .

denne forordning.
Artikel 2

Fritagelse af import fra den udvidede told
1.

Import af væsentlige dele til cykler fritages for den

udvidede told, når:

— de pågældende dele angives til fri omsætning af, eller
på vegne af, en fritagen part, eller når
— de pågældende dele angives til fri omsætning i
henhold til bestemmelserne om kontrol af særligt
anvendelsesformål, jf. artikel 14.

2. Import af væsentlige dele til cykler fritages midlerti
digt for betaling af den udvidede told, når de pågældende
dele angives til fri omsætning af, eller på vegne af, en
part, hvis forhold undersøges.

3 . Kommissionen træffer normalt afgørelse, om en i
henhold til stk. 1 og 2 behørigt dokumenteret anmodning
kan antages til behandling inden for 45 dage efter modta
gelsen heraf. Ansøgeren skal først have lejlighed til at
fremsætte bemærkninger til Kommissionens konklu
sioner om, hvorvidt anmodningen kan antages til behand
ling.

4. Fastslås det, at en anmodning ikke kan antages til
behandling, afvises den ved en afgørelse efter høring af
Det Rådgivende Udvalg.

Artikel 3

5. Fastslås det, at en anmodning kan antages til
behandling, skal der omgående indledes en undersøgelse,
og ansøgeren og medlemsstaterne underrettes herom.

Anmodning om fritagelse

Artikel 5

1 . Anmodninger udfærdiges skriftligt på et af Fælles
skabets officielle sprog og skal underskrives af en person,
der er bemyndiget til at repræsentere ansøgeren. Anmod
ningen skal sendes til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Økonomiske Forbindelser med

Tredjelande
Kontor
CORT
Rue de
B-1049

2. Der kan foreskrives en rimelig frist for indgivelse af
supplerende oplysninger, der er nødvendige for at træffe
afgørelse om, hvorvidt en anmodning kan antages til
behandling. Indgives sådanne oplysninger ikke inden for
den fastsatte frist, anses anmodningen ikke for at kunne
antages til behandling.

I/C-3
100 4/59
la Loi/Wetstraat 200
Bruxelles/Brussel

Fax (32-2) 295 65 05.

Suspension af toldbetalingen

1.

Betaling af toldskyld, der opstår i forbindelse med

den udvidede told i henhold til artikel 3, stk. 1 , i referen

ceforordningen, suspenderes for så vidt angår import af
væsentlige dele til cykler, der er angivet til fri omsætning
af den part, hvis forhold undersøges, fra datoen for modta
gelsen af anmodningen i henhold til artikel 2, stk. 1 , og
indtil der foreligger en beslutning om, hvorvidt en
anmodning er grundet efter artikel 6 og 7.
2.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan

gøre suspensionen af betalingen af den udvidede told

2. Ved modtagelsen af en anmodning underretter
Kommissionen omgående ansøgeren og medlemsstaterne.

betinget af, at der stilles sikkerhed for betalingen af den
udvidede told i tilfælde af, at det fastlås, at anmodningen

ikke kan antages til behandling i henhold til artikel 4, stk.
4, eller at der gives afslag i henhold til artikel 7, stk. 3
eller 4.

Artikel 4
Artikel 6

Antagelse til behandling

1.

Undersøgelse af anmodningen

En anmodning kan antages til behandling, når:

a) den indeholder beviser for, at ansøgeren anvender
væsentlige dele til cykler til fremstilling eller samling
af cykler i mængder, der overstiger den tærskel, som er
fastsat i artikel 14, litra c), eller at ansøgeren har
indgået en uigenkaldelig kontraktlig forpligtelse til at
gøre dette

1 . Anser Kommissionen det for påkrævet, kan den ved
gennemførelse af sin undersøgelse anmode ansøgeren om
supplerende oplysninger og/eller aflægge denne kontrol

besøg. Undersøgelsen skal normalt omfatte en periode på
mindst seks måneder forud for modtagelsen af anmodnin
gen .
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2. En part, hvis forhold undersøges, skal til enhver tid
sikre, at væsentlige dele til cykler, som angives til fri
omsætning, enten anvendes i den pågældende parts
samleprocesser, tilintetgøres eller genudføres. Der skal
føres regnskab med de væsentlige dele til cykler, som den
pågældende part får leveret, og med disse deles anven
delse. Disse regnskaber opbevares i mindst tre år. Regn
skaberne og eventuelle nødvendige supplerende beviser
og oplysninger skal på anmodning forelægges for
Kommissionen .

3 . Undersøgelsen af, om en anmodning er begrundet,
skal normalt være afsluttet inden for en frist på tolv
måneder fra underretningen i henhold til artikel 4, stk. 5.
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mentation i mindst tre ar. Regnskaberne forelægges på
anmodning for Kommissionen.
Artikel 9

Fornyet undersøgelse

1 . Kommissionen kan på eget initiativ tage en fritagen
parts situation op til fornyet undersøgelse for at kontrol
lere, om den pågældende parts samleprocesser fortsat
falder uden for anvendelsesområdet for artikel 1 3, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 384/96.
2.

En fornyet undersøgelse skal omfatte en periode, der

kan være kortere end seks måneder.

4. Inden der vedtages en beslutning i henhold til
artikel 7, underretter den ansøgeren om, hvorvidt den
finder anmodningen begrundet, og giver ansøgeren
lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil.
Artikel 7

Beslutning

1 . Fremgår det af den endelige fastlæggelse af de
faktiske omstændigheder, at ansøgerens samleprocesser

Artikel 10

Tilbagekaldelse af fritagelser

Kommissionen tilbagekalder efter høring af Det Rådgi
vende Udvalg, og efter at den fritagne part har haft
lejlighed til at fremsætte bemærkninger, en fritagelse:
— hvis det af en fornyet undersøgelse fremgår, at en
fritagen parts samleprocesser falder uden for anvendel
sesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr.
384/96

falder uden for anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i

forordning (EF) nr. 384/96, meddeles der efter høring af
Det Rådgivende Udvalg ansøgeren bevilling til fritagelse
for den udvidede told .

2. Beslutningen har tilbagevirkende kraft fra datoen for
modtagelsen af anmodningen. Toldskyld, som ansøgeren
har pådraget sig i henhold til artikel 2, stk. 1 , i reference
forordningen, anses for at være ophørt fra denne dato.

3 . Opfyldes kriterierne for fritagelse ikke, gives der
afslag på anmodningen efter høring af Det Rådgivende
Udvalg, og suspensionen af betalingen af den udvidede
told i henhold til artikel 5 ophæves.
4. Misligholdelse af forpligtelserne i henhold til artikel
6, stk. 2, eller urigtige angivelser, der vedrører en afgø
relse, kan være en begrundelse for at give afslag på en
anmodning.

— hvis forpligtelserne i henhold til artikel 8, stk. 2,
misligholdes

— hvis den pågældende part ikke udviser samarbejdsvilje
efter vedtagelsen af afgørelsen om fritagelse.
Artikel 11

Udestående anmodninger
1 . Anmodninger fra parter, der er anført i bilag I, kan
antages til behandling, og der indledes herved undersø
gelser i overensstemmelse med artikel 6.
2. Datoen for modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede
anmodning som omhandlet i artikel 5, stk. 1 , anses for at
være ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning.

3.

Betalingen af toldskyld, der er opstået i forbindelse

med den udvidede told i henhold til artikel 2 i reference

Artikel 8

Fritagne parters forpligtelser

1.

Fritagne partner skal til enhver tid sikre:

a) at deres samleprocesser falder uden for anvendelsesom
rådet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96

b) at i forbindelse med leverancer af væsentlige dele til
cykler, som er fritaget for den udvidede told i henhold

forordningen, suspenderes for de parters vedkommende,
der er anført i bilag I, med virkning fra referenceforord
ningens ikrafttrædelsesdato, indtil der foreligger afgørelse
af, om disse parters anmodninger kan antages til behand
ling.

4. Beslutninger i henhold til artikel 7, stk. 2, vedrø
rende parter, der er anført i bilag I, har gyldighed fra den
20. april 1996. Toldskyld, der for ansøgernes vedkom
mende opstår med hensyn til den udvidede told, anses for
at være ophørt fra denne dato.

til artikel 2, anvendes sådanne dele enten i deres

samleprocesser, tilintetgøres, genudføres eller videre
sælges til en anden fritagen part.

2. Fritagne parter fører regnskab med de væsentlige
dele til cykler, de får leveret, og med anvendelsen heraf.
De opbevarer disse regnskaber og anden relevant doku

Artikel 12

Parter fritaget ved denne forordning

De parter, der er anført i bilag II, fritages for den
udvidede told med virkning fra den 20 . april 1996.
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Nr. L 17/21

fri omsætning eller modtager leverancer i henhold til
artikel 14, litra c).

Procedurebestemmelser

2.
De relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 384/96
om :

— gennemførelse af undersøgelser, artikel 6, stk. 2-5
— kontrolbesøg, artikel 16

Konstateres det, at de i stk. 1 omhandlede parter har

angivet til fri omsætning eller fået leveret sådanne
mængder af væsentlige dele til cykler, at den i artikel 14,

litra c), fastsatte tærskel er overskredet, eller at parterne
ikke er rede til at medvirke i undersøgelsen, antages de
ikke længere at falde uden for anvendelsesområdet for
artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96. Efter at den

— manglende samarbejde, artikel 18, og

pågældende part har haft lejlighed til at fremsætte
bemærkninger, underrettes de kompetente myndigheder i

— fortrolighed, artikel 19

medlemsstaterne om undersøgelsesresultaterne .

finder anvendelse på undersøgelser i henhold til nærvæ
rende forordning.

3. Har de i stk. 1 omhandlede parter overtrådt artikel
14, litra c), med henblik på at omgå den udvidede told,

Artikel 14

kan den ikke-opkrævede udvidede told på alle væsentlige
dele til cykler, som er angivet til fri omsætning af eller til
levering til de pågældende parter siden denne forordnings
ikrafttræden, opkræves efterfølgende.

Fritagelse betinget af kontrol af særligt anvendel

Artikel 16

sesformål

Når importen af væsentlige dele til cykler angives til fri
omsætning af en anden person end den fritagne part,
fritages de fra den udvidede told med virkning fra referen
ceforordningens ikrafttrædelsesdato, hvis de angives i
overensstemmelse med Taric-strukturen i bilag III og
med forbehold af de betingelser, der er fastsat i artikel 82
i forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 291-304 i
forordning (EØF) nr. 2454/93, som finder tilsvarende
anvendelse, og hvis:

a) de væsentlige dele til cykler leveres til en part, der er
fritaget i henhold til artikel 7 eller 12, eller

Udveksling af oplysninger

1 . Kommissionen meddeler de kompetente myndig
heder i medlemsstaterne nærmere oplysninger om parter,
for hvilket der er indledt undersøgelse i henhold til
artikel 4, eller for hvilke der er vedtaget en beslutning i
henhold til artikel 7 eller 10 .

2. Der offentliggøres fra tid til anden, når det anses for
nødvendigt, en meddelelse med ajourførte lister over

parter, hvis forhold undersøges, og over fritagne parter, og
sådanne lister sendes på anmodning også omgående til
alle interesserede parter.

b) de væsentlige dele til cykler leveres til en anden inde
haver af en bevilling som omhandlet i artikel 291 i
forordning (EØF) nr. 2454/93, eller

c) hvis mindre end 300 enheder pr. type af de væsentlige
dele til cykler månedligt enten angives til fri omsæt
ning af en part eller leveres til den pågældende .
Antallet af dele, der angives af eller leveres til en part,
beregnes på grundlag af antallet af dele, der angives af
eller leveres til alle parter, som er forretningsmæssigt
forbundet med eller har kompensationsaftaler med den
pågældende part.

3.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne

meddeler i måneden efter hvert kvartal Kommissionen

summariske oplysninger om fritagne parter i den form,
der er vist i bilag IV.

Artikel 17
Bestemmelser om told

Medmindre andet er fastsat, finder gældende bestem
melser for told anvendelse .

Artikel 15

Særlige bestemmelser for parter, der modtager
meget små leverancer

Artikel 18
Ikrafttræden

1 . Kommissionen eller de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne kan på eget initativ beslutte at
undersøge parter, der angiver væsentlige dele til cykler til

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

Nr. L 17/22
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Leon BRITTAN

Næstformand
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BILAG I

PARTER, HVIS FORHOLD UNDERSØGES

(Taric-tillægskode: 8962)
Navn

By

Land

Dangre Cycles

59770 Marly

Frankrig

Derby Cyclewerke GmbH

49661 Cloppenburg

Tyskland

Engelbert Meyer GmbH

49692 Sevelten

Tyskland

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Tyskland

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG

33609 Bielefeld

Tyskland

Kynast AG

Quakenbrück

Tyskland

Monark Crescent

S-432 82 Varberg

Sverige

Muddy Fox

Middlesex UB6 7RH

Det Forenede Kongerige

Quantum Cycles

59770 Marly

Frankrig

Pantherwerke

37537 Bad Wildungen

Tyskland

PRO-FIT Sportartikel

74076 Heilbronn

Tyskland

Prophete GmbH

33378 Rheda-Wiedenbrück

Tyskland

Tekno Cycles

93102 Montreuil Cedex

Frankrig

TNT Cycles

17180 Vilablareix (Girona)

Spanien

Winora — TME Bike Company

97405 Schweinfurt

Tyskland

Bemærk Det meddeles interesserede parter, at der efter modtagelse af yderligere anmodninger i henhold til artikel 3, stk. 1 , eller efter afgørelser om endnu

ikke gennemførte undersøgelser i henhold til artikel 7, fra tid til anden om fornødent vil blive offendiggjort nye og ajourførte lister i De
Europæiske Fællesskabers Tidendes serie C over »parter, der har indgivet en anmodning i henhold til artikel 3, stk. 1 , eller hvis forhold undersøges i
henhold til artikel 11 «, eller sådanne lister kan rekvireres på den adresse, der er anført i artikel 3 i denne forordning.
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BILAG II

FRITAGNE PARTER

(Taric-tillægskode: 8963)
Navn

By

Land

Med

virkning fra

Batavus

8440 AM Heerenveen

Nederlandene

20 . 4. 1996

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

Spanien

20 . 4. 1996

Cycles Mercier — France-Loire

42162 Andrézieux — Boutheon Cedex

Frankrig

20 . 4. 1996

Cycleurope International/Peugeot

10100 Romily-sur-Seine

Frankrig

20 . 4. 1996

Dawes Cycles

Birminghan Bli 2DG

Det Forenede Kongerige

20 . 4. 1996

Hercules

90441 Nürnberg,

Tyskland

20 . 4. 1996

MICMO/ Gitane

44270 Machecoul

Frankrig

20 . 4. 1996

Moore Large & Co

Derby DE24 9G1

Det Forenede Kongerige

20 . 4. 1996

Promiles

59650 Villeneuve d'Ascq

Frankrig

20 . 4. 1996

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Det Forenede Kongerige

20 . 4. 1996

Tandem Group

York Y01 4YU

Det Forenede Kongerige

20 . 4. 1996

Bemærk: Det meddeles interesserede parter, at der, efter at der er truffet yderligere afgørelse om fritagelse i henhold til artikel 7 eller tilbagekaldelse i
henhold til artikel 10, fra tid til anden om fornødent vil blive offentliggjort nye og ajourførte lister i De Europæiske Fællesskabers Tidendes sent C

over »parter, der er fritaget i henhold til artikel 7 eller 12«, eller sådanne lister kan rekvireres på den adresse, der er anført i artikel 3 i denne forord
ning.
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BILAG III

TARIC-STRUKTUR

8714 91 10

Stel :

— — — — Malet, anodiseret, poleret og/eller lakeret:

8714 91 10 11

— — — — — Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:(')
— i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part
i mængder under 300 enheder pr. måned; eller
— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse
eller til fritagne parter (2)

8714 91 10 19

_____ I andre tilfælde (2) (3)

8714 91 10 90

— — — — Andre varer

8714 91 30

— — — Forgafler:
— — — — Malet, anodiseret, poleret og/eller lakeret

8714 91 30 11

_____ Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:(')
— i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part
i mængder under 300 enheder pr. måned; eller
— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse
eller til fritagne parter (2)

8714 91 30 19

_____ I andre tilfælde (2) (3)

8714 91 30 90

— — — — Andre varer

8714 93 90

— — — Tandhjulskranse til frihjul:

8714 93 90 10

— — — — Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:(')

— i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part i
mængder under 300 enheder pr. måned; eller
— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse
eller til fritagne parter (2)
8714 93 90 90

I andre tilfælde (2) (3)

8714 94 30

— — — Andre bremser:

8714 94 30 10

— — — — Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:(')

— i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part i
mængder under 300 enheder pr. måned; eller
— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse
eller til fritagne parter (2)
8714 94 30 90
8714 94 90

— — — — I andre tilfælde (2) (3)
Dele:

— — — — Bremsehåndtag:

8714 94 90 11

Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:(')

— i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part
i mængder under 300 enheder pr. måned; eller
— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse
eller til fritagne parter (2)

8714 94 90 19

— — — — — I andre tilfælde (2) (3)

8714 94 90 90

— — — — Andre varer

Nr. L 17/25
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8714 96 30

8714 96 30 10

Kranksæt:

— — — — Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:(')

— i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part i
mængder under 300 enheder pr. måned; eller
— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse
8714 96 30 90
8714 99 10

eller til fritagne parter (2)
— — — — I andre tilfælde (2) (3)
Styr:

8714 99 10 10

— — — — Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:(')

— i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part i
mængder under 300 enheder pr. måned; eller
— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse
eller til fritagne parter (2)
I andre tilfælde (2) (3)

8714 99 10 90

8714 99 50

— — — Kædeomskiftere (Derailleur gear):

8714 99 50 10

— — — — Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:(')

— i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part i
mængder under 300 enheder pr. måned; eller

— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse
eller til fritagne parter (2)
8714 99 50 90

-

8714 99 90

— — — Andre varer, dele:

8714 99 90 11

8714 99 90 19
8714 99 90 90

I andre tilfælde (2) (3)

— — — — Komplette hjul, med eller uden slanger, dæk og kædehjul:
_____ Med oprindelse i eller afsendt fra Kina:(')
— i mængder under 300 enheder pr. måned eller til overdragelse til en part
i mængder under 300 enheder pr. måned; eller
— til overdragelse til en anden indehaver af bevilling til særlig anvendelse
eller til fritagne parter (2)
i andre tilfælde (2) (3)
Andre varer

(') Reglerne vedrørende kontrol af særlig anvendelsesformål (artikel 291-304 i forordning (EØF) nr. 2454/93) finder tilsva
rende anvendelse .

(2) De fritagne parter, hvis samleprocesser ikke indebærer en omgåelse, eftersom de falder uden for anvendelsesområdet for
artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96, er følgende: (Se bilag II).
(3) De selskaber, hvis forhold undersøges med hensyn til kriterierne i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96, og for
hvilke antidumpingtolden er suspenderet, indtil Kommissionens afgørelse foreligger, og af hvilke de kompetente myndig
heder i medlemsstaterne kan forlange, at der stilles sikkerhed for tolden, er følgende: (Se bilag I).
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Nr. L 17/27

BILAG IV

Underretningsformular

KONTROL AF SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL FOR DELE TIL CYKLER FRA KINA

GENNEMFØRELSE AF FORORDNING (EF) Nr. 88/97 (')

(Indgivelse af oplysninger i henhold til artikel 16 i ovennævnte forordning)
(indgives senest ved udgangen af den måned, der følger efter det pågældende kvartal)
Medlemsstat:

År:
Kvartal:

A. SUMMARY:

— antal bevillinger til særlig anvendelse, der er udstedt:

— antal bevillinger til særlig anvendelse, der er udløbet:

— antal bevillinger til særlig anvendelse, der er tilbagekaldt (2):
Antal (3) cykelstel (4)
— indført til særligt anvendesesformål:

— indført under Taric-tillægskode 8962:

— indført under Taric-tillægskode 8963:
B. DE TI VIGTIGSTE INDEHAVERE AF BEVILLING TIL SÆRLIG ANVENDELSE:

Navn

Nr.

Adresse

Bevillingsdato

Land

Antal (3)
cyklestel (4), der
er indført

1.

|
I

2.

C. AFVIKLING AF PROCEDUREN OG SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Afvikling af
proceduren ved

Nr.

Antal C)
cykelstel (*)

I

Levering til fritagne parter

1.

2.

Supplerende oplysninger

I

Anvendelse

til

andet

særligt

formål end foreskrevet

D. TILBAGEKALDELSE AF BEVILLINGER TIL SÆRLIG ANVENDELSE

Nr.

Navn

Adresse

Land

1.

2.

I
(')
(2)
(3)
(4)

EFT nr. L 17 af 21 . 1 . 1997, s. 17.
Se afsnit D i denne underretningsformular.
Yderligere enheder.
KN-kode ex 8714 91 10.

Tilbagekaldeses
dato

Begrundelse

Nr. L 17/28
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 89/97
af 20. januar 1997
om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF
toldkodeks

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

der udtages for hver type emballage og hvert oprin
delsessted.

2. Den prøve af emballageenheder, der skal vejes, skal
være repræsentativ for angivelsen . Den skal mindst
omfatte følgende mængder:

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92
af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 82/97 (2), særlig
artikel 249, og

Angivet antal emballageenheder
(pr. emballagetype og pr.
oprindelsessted)

Antal emballageenheder
der skal undersøges

ud fra følgende betragtninger:
— 400 og derunder

I forbindelse med verifikationen af den nettomasse, der er

anført på angivelsen til overgang til fri omsætning af
bananer, opstår der problemer med metodevalg og
ensartet anvendelse; derfor bør det præciseres, hvilke
metoder der skal anvendes til at bestemme og kontrollere

— fra 401 til 700

5
7

— fra 701 til 1 000

10

— fra 1 001 til 2 000

13

— over 2 000

15

nettomassen for bananer,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (3) fore
tages følgende ændringer:

1 ) Der indsættes som artikel 290a:
»Artikel 290a

Undersøgelser af bananer henhørende under KN-kode
0803 00 19 med henblik på kontrol af nettomassen ved
indførslen skal omfatte mindst 10 % af angivelserne til

overgang til fri omsætning pr. år og pr. toldsted.

Nar en hel ladning er omfattet af en og samme
toldangivelse, kan toldmyndighederne, hvis der
ikke er mistanke om svig, beregne nettomassen på
grundlag af en prøveudtagning, der omfatter mindst
15 emballageenheder (samme emballagetype og
samme oprindelsessted).
Nettomassen beregnes således:
— efter åbning af mindst en emballageenhed ved
at fastslå emballagens masse
— den konstraterede masse af emballagen benyttes
som grundlag for alle emballager af samme type
og trækkes fra massen af den konstaterede
masse af samtlige vejede emballageenheder

— den beregnede gennemsnitsmasse pr. emballa
geenhed bananer som konstateret for den
udtagne prøve anvendes som grundlag for
bestemmelsen af nettomassen af de bananer,

der er omfattet af angivelsen .«

Undersøgelser af bananerne finder sted på tidspunktet
for deres overgang til fri omsætning i overensstem
melse med reglerne i bilag 38b.«

2) Der indsættes som bilag 38b:
».BILAG 38b

1 . Med henblik på anvendelsen af artikel 290a
bestemmer toldmyndighederne ved det toldsted,
hvortil der er indgivet en angivelse til overgang til
fri omsætning af friske bananer, nettomassen på
grundlag af en prøve af emballageenheder bananer,
(<) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1 .
(2) Se side 1 i denne Tidende.
M EFT nr. L 253 af 11 . 10 . 1993, s. 1 .

Artikel 2

Inden den 1 . januar 1998 foretager Kommissionen en
fornyet undersøgelse af den kontrolprocent, der er fastsat i
artikel 1 .

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter

offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . februar 1997 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . januar 1997.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 90/97

af 20 . 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,
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

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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

artikel 4, stk. 1 ,

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

Artikel 1

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

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 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . januar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(■)
(2)
O
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

337 af 24. 12. 1994,
325 af 14. 12. 1996,
387 af 31 . 12. 1992,
22 af 31 . 1 . 1995, s.

s. 66.
s. 5.
s. 1 .
1.
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Nr. L 17/31

BILAG

til Kommissionens forordning af 20. januar 1997 om faste importværdier med henblik pa
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (')

0702 00 15

052
204

212
404

624
999

0707 00 10

204

624

55,0

999

60,0

052

600

64,3
89.9
75,9
48,8
69.7
78.3
70.6
82.7

999

77.2

052

79,7
51.4

999
220
999

0709 90 71

052
053
204
999

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

052
204

212
220
448

600
624
999

0805 20 11

41,9
51,8
113,8
37.5
198,7
88.7

192.1
130.5
161,3
132.6
132,6
122.2
197.1
146,3
155.2
39,4
45,4
47.8
35.1
28,1
68,4
74,0
48.3
57.4
67.6

053

624
0709 10 10

Fast

importværdi

052

■

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

464
624
662
999

0805 30 20

052
528

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

060

064
400
404
720

78.1

728

103,6
77.6
132,8
67,0

999

0808 20 31

56.0
90.6
83.7

052

064
400

624
999

107,6
71.5
94.7

(') Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT nr. L 14 at 1 ». 1 .
1996, s. 6). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 91/97

af 20. januar 1997
om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

brugsomregningskurs for belgiske franc, tyske mark,
nederlandske gylden, østrigske schilling og pund sterling;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

efter artikel 15, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1068/93 skal
den forudfastsatte landbrugsomregningskurs justeres, når
dens afvigelse fra den landbrugsomregningskurs, der
gælder på tidspunktet for den udløsende begivenhed for
det pågældende beløb, overstiger fire point; i så fald
tilnærmes den forudfastsatte landbrugsomregningskurs
den gældende kurs, indtil afvigelsen fra sidstnævnte kurs
kun udgør fire point; det bør fastsættes, hvilken kurs der
erstatter den forudfastsatte landbrugsomregningskurs —

Europæiske Fællesskab,

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 ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 50/95 (2), særlig artikel 3, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:

Landbrugsomregningskurserne blev fastsat ved Kommis

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

sionens forordning (EF) nr. 39/97 (3);

ifølge artikel 4 i forordning (EØF) nr. 3813/92 justeres
landbrugsomregningskursen for en valuta, medmindre der

Artikel 1

Landbrugsomregningskurserne er fastsat i bilag I.

udløses en observationsperiode, når den monetære afvi

Artikel 2

gelse fra den repræsentative markedskurs overstiger et vist
niveau;

I det tilfælde, der er nævnt i artikel 1 5, stk. 3, i forordning

de repræsentative markedskurser beregnes på grundlag af

(EØF) nr. 1068/93, erstattes den forudfastsatte landbrugs
omregningskurs af ecu-kursen for den pågældende valuta,

basisreferenceperioder eller i givet fald observationsperio

som er anført i:

der, jf. artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1068 /93 af 30 . april 1993 om fastsættelse og anven

— tabel A i bilag II, hvis sidstnævnte kurs er højere end

delse af omregningskurserne i landbrugssektoren (4),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1482/96 (^ hvis

— tabel B i bilag II, hvis sidstnævnte kurs er lavere end

den absolutte værdi af forskellen mellem to medlemssta

den forudfastsatte kurs

den forudfastsatte kurs.

ters monetære afvigelser beregnet ud fra de gennemsnit

lige ecu-kurser i tre på hinanden følgende noteringsdage
overstiger seks point, skal de repræsentative markeds
kurser justeres på basis af de pågældende tre noterings

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 39/97 ophæves.

dage, jf. artikel 2, stk. 2;
Artikel 4

som følge af omregningskurserne fra den 11 . til den 20.
januar 1997 er det nødvendigt at fastsætte en ny land

Denne forordning træder i kraft den 21 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
2 EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .

3) EFT nr. L 8 af 11 . 1 . 1997, s. 10.
(4) EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106.

n EFT nr. L 188 af 27. 7. 1996, s . 22.
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Nr. L 17/33

BILAG I

Landbrugsomregningskurser
1 ECU

40,2147

7,49997
1,95076
311,761
198,202
6,61023
6,02811
2,19067
0,778173
1 973,93
13,7246
165,198
8,64446
0,768177

belgiske og
luxembourgske francs
danske kroner

tyske mark
græske drakmer
portugisiske escudos
franske francs
finske mark

nederlandske gylden
irske pund
italienske lire

østrigske schilling
spanske pesetas
svenske kroner

pund sterling

BILAG II

Forudfastsatte og justerede landbrugsomregningskurser

Tabel A

1 ECU =

38,6680
7,21 Γ51
1,87573
299,770
190,579
6,35599
5,79626
2,10641
0,748243
1 898,01
13,1967
158,844
8,31198
0,738632

belgiske og
luxembourgske francs
danske kroner

tyske mark
græske drakmer
portugisiske escudos
franske francs
finske mark

nederlandske gylden
irske pund
italienske lire

østrigske schilling
spanske pesetas
svenske kroner

pund sterling

Tabel B

1 ECU =

41,8903
7,81247
2,03204
324,751

206,460
6,88566
6,27928
2,28195
0,810597
2 056,18
14,2965
172,081
9,00465
0,800184

belgiske og
luxembourgske francs
danske kroner

tyske mark
græske drakmer
portugisiske escudos
franske francs
finske mark

nederlandske gylden
irske pund
italienske lire

østrigske schilling
spanske pesetas
svenske kroner

pund sterling
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 18 . december 1996

om sundhedsbetingelser og udstedelse af hygiejnecertifikat ved indførsel fra
tredjelande af kødprodukter fremstillet af fjerkrækød, kød af opdrættet vildt, kød
af vildtlevende vildt og kaninkød
(EØS-relevant tekst)

(97/41 /EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

forslag om en sådan anerkendelse for Kommissionen til

FÆLLESSKABER HAR —

overvejelse;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/ 118/EØF af 17.
december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundheds
mæssige betingelser for samhandel med og indførsel til
Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse
betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbe
stemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv
89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv
90/425/EØF ('), senest ændret ved Kommissionens beslut
ning 96/405/EF (2), særlig artikel 10, og

de betingelser og det certifikat, der er fastlagt ved nærvæ
rende beslutning, er i overensstemmelse med udtalelse fra
Den Stående Veterinærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Ved denne beslutning fastsættes de folkesundhedsmæssige
betingelser for indførsel af kødprodukter fremstillet af
fjerkrækød, kød af opdrættet vildt, kød af vildtlevende
vildt og kaninkød.

ud fra følgende betragtninger:

Der bør fastsættes særlige betingelser for indførsel til
Fællesskabet af kødprodukter fremstillet af fjerkrækød,
kød af opdrættet vildt, kød af vildtlevende vildt og kanin
kød; disse produkter skal opfylde betingelserne i kapitel 1
i bilag II til direktiv 92/ 118/EØF;

der bør fastlægges en model til hygiejnecertifikat, som
skal underskrives af en embedsdyrlæge, som attestation af,
at produkterne opfylder kravene i nærværende beslutning;
desuden kan et tredjeland, når det er muligt at anerkende
betingelser, som giver tilsvarende garantier, forelægge et
(') EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.
(2 EFT nr. L 165 af 4. 7. 1996, s. 40.

Artikel 2

Indførsel af kødprodukter fremstillet af fjerkrækød, kød af
opdrættet vildt, kød af vildtlevende vildt og kaninkød må
kun finde sted, hvis kødprodukterne opfylder kravene i
kapitel 1 i bilag II til direktiv 92/ 118/EØF.
Artikel 3

1 . Hver enkelt sending kødprodukter fremstillet af fjer
krækød, kød af opdrættet vildt, kød af vildtlevende vildt
og kaninkød skal være ledsaget af et nummereret hygiej
necertifikat i originaleksemplar, som er udfyldt, under
skrevet og dateret, består af et enkelt ark og svarer til
modellen i bilaget.

2. Certifikatet skal udfærdiges på mindst et af de offici
elle sprog i den medlemsstat, hvor indførsel til Fælles
skabet finder sted .
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Artikel 4

Denne beslutning anvendes fra den 1 . januar 1997.
Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . december 1996.
Pa Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 17/35

Nr. L 17/36

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG

HYGIEJNECERTIFIKAT

for kødprodukter fremstillet af fjerkrækød, kød af opdrættet vildt, kød af vildtlevende vildt og
kaninkød (')

Nr

Udførselsland:
Ministerium :
Kontor:

Reference (2):

I. Identifikation af produkterne

Produkter fremstillet af kød (dyreart) af:
Produkternes navn :

Antal stykker eller pakninger:
Opbevarings- og transporttemperatur:
Vægt:

II. Produkternes oprindelse

Den godkendte fremstillingsvirksomheds adresse og veterinære kontrolnummer:

Om nødvendigt:

Det godkendte kølelagers adresse og veterinære kontrolnummer:

III . Produkternes destination

Kødprodukterne sendes
fra (afsendelsessted):
til (bestemmelsesland):

med følgende transportmiddel (3):
Afsenders navn og adresse:

Modtagers navn og adresse:

C) I henhold til kapitel 1 i bilag II til direktiv 92/118/EØF.
(2) Kan udelades.

(3) For godsvogne og lastbiler angives registreringsnummer, for fly rutenummer og for skibe navn. Disse oplysninger skal
ajourføres i tilfælde af omladning.
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IV. Sundhedserklænng

Undertegnede attesterer at have læst og forstået kapitel 1 i bilag II til direktiv 92/ 118/EØF, herunder de
specifikke bestemmelser i nævnte kapitel for de ovenfor beskrevne produkter, og at de ovenfor beskrevne
produkter opfylder kravene i nævnte kapitel.

Udfærdiget i (sted)

, den (dato)

(Embedsdyrlægens stempel og underskrift) (')

(Navn med blokbogstaver)

(') Underskrift og stempel skal være i en farve, som afviger fra den øvnge tekst.

Nr. L 17/37

Nr. L 17/38
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. januar 1997

om en anmodning fra Frankrig om undtagelse i henhold til artikel 14 i direktiv
92/5 l /EØF

(Kun den franske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(97/42/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/51 /EØF af 18 .
juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af
erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/
EØF ('), særlig artikel 14,

efter den 19. juni 1996 at have modtaget en note fra
Frankrig med anmodning om en undtagelse i henhold til
artikel 14 i direktiv 92/51 /EØF for så vidt angår instruk
tørfunktionen inden for visse sportsgrene,
efter den 8 . juli 1996 at have hørt de nationale koordina
torer for direktiv 92/51 /EØF,

efter den 12. september 1996 at have sendt et brev til
Frankrig med anmodning om supplerende oplysninger,

efter den 17. oktober 1996 at have modtaget svar fra
Frankrig på denne anmodning om supplerende oplysnin
ger, og

ud fra følgende betragtninger:
I. DEN GENERELLE RAMME

( 1 ) Ved direktiv 92/51 /EØF indførtes anden generelle
ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til
supplering af direktiv 89/48/EØF (2). Ved sidstnævnte
direktiv indførtes en generel ordning for gensidig
anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompe
tencegivende videregående uddannelser af mindst tre
års varighed. Direktiv 92/51 /EØF tager sigte på eksa
mensbeviser på et andet niveau end de eksamensbevi
ser, der omfattes af direktiv 89/48/EØF.

(2) Direktiv 92/51 /EØF hviler på princippet om gensidig
tillid. Dette betyder bl.a., at når der i værtslandet
kræves et eksamensbevis, et certifikat eller en doku

mentation for kvalifikationer for at optage eller udøve
et bestemt lovreguleret erhverv, kan denne medlems
stats kompetente myndighed ikke under henvisning

til manglende kvalifikationer nægte en statsborger fra
en anden medlemsstat adgang til at optage eller udøve
et sådant erhverv på samme vilkår som dem, der
gælder for landets egne statsborgere, såfremt
ansøgeren er i besiddelse af et eksamensbevis, som i
C) EFT nr. L 209 af 24. 7. 1992, s. 25.
(2 EFT nr. L 19 af 24. 1 . 1989, s. 16.

en anden medlemsstat er foreskrevet som betingelse

for adgang til dér at optage eller udøve det samme
erhverv, og som er opnået i denne medlemsstat.
(3) Denne regel er imidlertid ikke til hinder for, at værts
medlemsstaten i visse tilfælde, der er fastsat i direktiv

92/51 /EØF, af ansøgeren kræver, at han gennemgår
en prøvetid eller går op til en egnethedsprøve. Betin
gelserne fastsættes i artikel 4, 5 og 7 i direktiv 92/51 /
EØF.

Hvis

værtsmedlemsstaten

anvender

denne

mulighed skal den give ansøgeren mulighed for at
vælge mellem prøvetiden eller egnethedsprøven.
II . ARTIKEL 14 I DIREKTIV 92/ 51 / EØF

Artikel 14 i direktiv 92/51 /EØF fastsætter følgende:
»1 .

Har en medlemsstat i medfør af artikel 4, stk. 1 ,

litra b), andet afsnit andet punktum eller artikel 5, stk.
3, eller artikel 7, litra a), andet afsnit, andet punktum,
til hensigt ikke at lade ansøgere vælge mellem
prøvetid og egnethedsprøve, skal den straks sende et
udkast til den pågældende forskrift til Kommissionen.
Samtidig skal den meddele Kommissionen grundene
til, at det er nødvendigt at indføre en sådan forskrift.

Kommissionen underretter straks de øvrige medlems
stater om udkastet; den kan desuden høre den i artikel

13, stk. 2, omhandlede koordinationsgruppe om dette
udkast.

2. Ud over Kommissionens og de øvrige medlems
staters mulighed for at indgive bemærkninger til
udkastet kan medlemsstaten kun vedtage forskriften,
hvis Kommissionen ikke inden for en frist på tre
måneder har rejst indsigelse mod den ved en beslut
ning.
3.

Efter anmodning fra en medlemsstat eller

Kommissionen

skal

medlemsstaterne

straks

fremsende den endelige ordlyd af en forskrift, der
følger af anvendelsen af denne artikel .«
III . FRANKRIGS ANMODNING

( 1 ) Ved en note, som Kommissionen modtog den 19 . juni
1996, anmodede Frankrig om en undtagelse efter
artikel 14 i direktiv 92/ 51 / EØF for instruktørfunk

tionen inden for visse sportsgrene . Denne note blev
ledsaget af et udkast til dekret og en begrundelse.
Denne anmodning vedrører sportslærererhvervet og

tager sigte på for visse sportsdiscipliner at kunne
fravige princippet om ansøgerens frie valg.
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(2) Denne anmodning vedrører udelukkende etablering.
Tjenesteydelser leveret af sportslærere falder nemlig
fremover i Frankrig ind under et andet regelsæt
(dekret nr. 96-1011 af 25. november 1996 om sports
lærerydelser, der leveres af statsborgere i en medlems
stat i Den Europæiske Union eller i en EØS-stat).

Nr. L 17/39

V. ANMODNING OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Efter en første gennemgang af den franske anmodning og
i fortsættelse af mødet i koordinationsgruppen den 8 . juli
1996 fandt Kommissionen det nødvendigt at stille
Frankrig fem yderligere spørgsmål. Dette skete ved brev

(3) Det udkast til dekret, som Frankrig har fremlagt,
indfører en anerkendelsesprocedure, der respekterer
den pågældendes valg mellem egnethedsprøve og

af 12. september 1996. Frankrig svarede udtømmende på
disse fem spørgsmål ved en note af 14. september 1996,
som Kommissionen modtog den 17. oktober 1996.

prøvetid. Det fastsættes imidlertid for de fem erhverv,
der nævnes i bilaget til udkastet til dekret, at »minis

teren for sport kan pålægge egnethedsprøve«. Ifølge
det udkast, der er forelagt Kommissionen, kan denne
egnethedsprøve pålægges inden for følgende fem
sportsgrene: skilærere, bjergførere, dykkerinstruktører,
instruktører i faldskærmsudspring og instruktører i
speleologi.

(4) De franske myndigheder lagde vægt på at præcisere, at
denne anmodning, der er fremsat inden for rammerne

af artikel 14, ikke anfægter princippet om gensidig
tillid, men »skal tværtimod understøtte princippet på
aktivitetsområder, hvor mål af generel interesse, såsom
fastholdelse af sikkerheden, er på spil.«
(5) Anmodningen er efter de franske myndigheders opfat
telse berettiget som følge af de pågældende sports
grenes farlige karakter. De franske myndigheder
mener, at den mest hensigtsmæssige udligningsforan
staltning i disse tilfælde er egnethedsprøven. Den
mulighed, som ansøgerne har til at vælge mellem to
typer udligningsforanstaltninger, giver ikke tilstrække
lige garantier og kunne resultere i at skjule tekniske
lakuner, som er uforenelige med udøvelsen af erhver
vet.

VI . GENERELLE BETRAGTNINGER

(1 ) Den frie bevægelighed for personer er en fundamental
frihed med hjemmel i traktaten. Domstolens
konstante retspraksis har på dette grundlag ikke blot
forbudt forskelsbehandling på grundlag af nationalitet,
men også foranstaltninger, der, selv om de anvendes

forskelsløst på nationale statsborgere og statsborgere
fra andre medlemsstater, faktisk fører til samme resul

tat. Nationale foranstaltninger, der kan genere eller
gøre udøvelsen af de fundamentale rettigheder i trak
taten mindre tiltrækkende, kan dog være tilladte, hvis
de opfylder fire betingelser: at de anvendes på en
ikke-diskriminerende måde, at de retfærdiggøres af
tvingende grunde af generel interesse, at de kan garan
tere realiseringen af de mål, de forfølger, og at de ikke
går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målet.
I det omfang, den frie etableringsret er en funda
mental frihed, skal der i analysen af Frankrigs anmod
ning tages hensyn til disse fire kriterier.

ser. Desuden blev den som fastsat i samme artikel 14

(2) De franske myndigheder præciserer i deres anmod
ning om undtagelse, at de eneste aktiviteter, der er
omfattet af anmodningen er »aktiviteter, hvor mål af
generel interesse, såsom opretholdelse af sikkerheden,
er på spil«. De fremhæver de særlige forhold, der gør
sig gældende for de fem omhandlede sportsgrene :
usikkert miljø, objektiv fare, hverken afgrænset eller
afmærket miljø, nødvendigt at have kendskab til tilret
telæggelse af redningsaktioner osv. Kommissionen
erkender, at de fem pågældende aktiviteter frembyder
en særlig fare, og at opretholdelse af sikkerheden
derfor i den foreliggende sag kan påberåbes som »tvin
gende grund af generel interesse«. I forbindelse med
disse fem aktiviteter erkender Kommissionen ligele
des, at forpligtelsen for ansøgeren til at underkaste sig
en egnethedsprøve, når hans uddannelse vedrører
områder, der er væsentligt forskelige fra dem, der figu
rerer i det uddannelsesprogram, der gælder i Frankrig,
kan være en forholdsregel, som kan garantere virkelig
gørelsen af det forfulgte mål, nemlig opretholdelse af
sikkerheden . På lignende måde erkender Kommissio
nen, at egnethedsprøven, i modsætningen til prøveti
den, i forbindelse med de fem discipliner kan vise sig

diskuteret på det møde i koordinationsgruppen, der blev
holdt den 8 . juli 1996. De franske repræsentanter kunne

at være bedre til at kontrollere, hvordan ansøgeren
reagerer i en virkelig situation, når det sikres, at ansø

på dette møde redegøre for deres anmodning og svare på
spørgsmål fra Kommissionen og de forskellige delegatio

geren har de nødvendige tekniske færdigheder og
besidder evnen til at styre og tilrettelægge redningsak
tioner. Denne foranstaltning synes ligeledes at være

(6) De franske myndigheder mener også, at egnetheds
prøven er den mest effektive måde, hvorpå det kan
sikres, at ansøgeren har de nødvendige tekniske
færdigheder og besidder evnen til at styre og tilrette
lægge en redningsaktion .

(7) Endelig tilføjer de franske myndigheder, at
farligheden ved de fem nævnte aktiviteter ifølge
sagens natur øges af elementerne i det miljø, hvor
aktiviteten udøves .

IV. DISKUSSIONEN I KOORDINATIONSGRUPPEN

I overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 92/51 / EØF

blev den franske anmodning om undtagelse forelagt
medlemsstaterne . Den blev sendt til alle koordinatorer for

den generelle ordning for anerkendelse af eksamensbevi

ner .
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proportional med det mal, der skal nås. Endelig synes

overensstemmelse med denne artikel automatisk blive

der

videreført uden tidsbegrænsning —

ikke

at

være

elementer

af

diskriminerende

karakter i Frankrigs anmodning. De sportslærercertifi
kater, den franske stat udsteder inden for de pågæl
dende fem sportsdiscipliner, udstedes faktisk efter
selektive prøver, der giver mulighed for at sikre, at

ansøgeren har de nødvendige tekniske færdigheder og
pædagogiske kvaliteter samt er i stand til at opretholde
sikkerheden og iværksætte de nødvendige sikkerheds
foranstaltninger.

For så vidt angår det principielle, kan manglen på
valgfrihed mellem en prøvetid og en egnethedsprøve
altså være berettiget i den foreliggende sag. Det er
imidlertid vigtigt, at de kriterier, der er opregnet, over
holdes fuldstændigt i forbindelse med den praktiske
gennemførelse af de franske myndigheders påtænkte
foranstaltninger.
(3) I det omfang, etableringsretten er en fundamental
frihed, ønsker Kommissionen imidlertid at give en
tidsbegrænset godkendelse, således at den ved prøve
periodens udløb med sikkerhed kan vurdere de prak
tiske vanskeligheder, som anvendelsen af denne
undtagelse kan medføre .

Kommissionen kan derfor godkende Frankrigs
anmodning for en begrænset periode, der udløber den
31 . juli 1999.

(4) Denne periode skal give de franske myndigheder
mulighed for at vurdere, om de foranstaltninger, der
nævnes i anmodningen om undtagelse, virkelig er de
mest hensigtsmæssige for at nå det forfulgte mål. Den
skal ligeledes give alle interesserede parter mulighed
for at notere de praktiske gennemførelsesvanskelig
heder og at give Kommissionen underretning herom.
(5) Ved udgangen af denne periode skal Frankrig udar
bejde en evalueringsrapport om »gennemførelsen af
artikel 14-undtagelsen«. Denne rapport skal give
Kommissionen alle kvantitative og kvalitative oplys
ninger om anvendelsen af egnethedsprøver. Ved

udgangen af denne periode skal Kommissionen også
modtage bemærkninger fra interesserede medlems
stater og alle andre berørte parter (fagforeninger,
rejseorganisationer, skiskoler, sammenslutninger og
enhver anden interesseret organisation). Frankrigs
evalueringsrapport og alle bemærkninger fra de

forskellige parter skal være Kommissionen i hænde
inden den 30. april 1999 . Hvis Frankrig fortsat ønsker
at få en undtagelse, skal de franske myndigheder
vedlægge evalueringsrapporten en ansøgning herom.

(6) Hvis Kommissionen ved udgangen af prøveperioden
vil afvise Frankrigs anmodning, skal der træffes en
negativ beslutning inden for tre måneder efter
Frankrigs anmodning og senest den 31 . juli 1999 i
den form, der er fastsat i artikel 14 i direktiv 92/51 /
EØF. Hvis Kommissionen ikke inden for denne frist

har truffet en negativ beslutning, vil undtagelsen i

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Uanset bestemmelserne i artikel 4, stk. 1 , litra b), i
direktiv 92/51 /EØF bemyndiges Frankrig til for en
begrænset periode, der udløber den 31 . juli 1999, at stille
krav om en egnethedsprøve for ansøgere, der ønsker at

opnå anerkendelse af deres sportsinstruktør- eller sports
lærercertifikat for at etablere sig i Frankrig, og hvis
uddannelse er væsentligt forskellig fra den, der kræves i
Frankrig. Denne undtagelse gælder kun for følgende fem
erhverv: skilærere, bjergførere, dykkerinstruktører, instruk
tører i faldskærmsudspring og instruktører i speleologi.
Artikel 2

Frankrig skal inden den 30. april 1999 forelægge
Kommissionen en evalueringsrapport om »gennemfø
relsen af artikel 14-undtagelsen«.
Artikel 3

Medlemsstaterne og alle interesserede parter opfordres til
at sende deres bemærkninger til Kommissionen inden
den 30. april 1999 .
Artikel 4

Hvis Frankrig ønsker at få en bekræftelse uden tidsbe
grænsning ud over den 31 . juli 1999 af undtagelsen i
artikel 1 , skal de franske myndigheder inden den 30 . april
1999 fremsende en ny anmodning til Kommissionen i
overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 92/51 / EØF .

Inden for en frist på tre måneder efter Frankrigs anmod
ning træffer Kommissionen en beslutning som fastsat i
artikel 14 i direktiv 92/51 /EØF .
Artikel 5

Denne beslutning træder i kraft på datoen for meddelel
sen .

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 1997.

På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

