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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 631/2005
af 26. april 2005
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 gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4,
stk. 1, og

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

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

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 26. april 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

0702 00 00

052
204
212
624
999

103,6
98,1
129,8
168,0
124,9

0707 00 05

052
204
999

152,4
76,2
114,3

0709 90 70

052
204
999

99,0
44,2
71,6

0805 10 20

052
204
212
220
388
400
624
999

54,4
45,2
58,1
47,8
62,0
53,3
73,9
56,4

0805 50 10

052
220
388
400
528
624
999

65,2
65,0
67,8
69,6
65,2
67,3
66,7

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

86,3
122,8
94,3
67,2
69,4
65,9
65,1
82,6
112,9
85,2

0808 20 50

388
512
528
720
999

87,9
63,9
65,2
72,2
72,3

Fast importværdi

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.

27.4.2005

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 632/2005
af 26. april 2005
om ændring af forordning (EF) nr. 1185/2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på
eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af
29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),
særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1185/2004 (2) er
en løbende licitation åbnet med henblik på eksport af
rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse.

(2)

Ifølge artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) Nr. 1185/2004
skal buddene indgives til det tyske interventionsorgan.
Som følge af en intern omstrukturering i de tyske administrative enheder er det nødvendigt at ændre adressen.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn
—

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1185/2004 affattes artikel 5, stk. 4, således:
»4.

Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Deichmannsaue 29
D-53179 Bonn
Fax (49) 228 6845 3985
(49) 228 6845 3276«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 28. april 2005 kl. 9.00 (lokal tid i
Bruxelles).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.
(2) EUT L 227 af 26.6.2004, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1730/2004 (EUT L 307 af 5.10.2004, s. 3).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2005
af 26. april 2005
om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt
og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

for frugt og grøntsager på Fællesskabets marked og de
disponible mængder, dels priserne i den internationale
handel. Der bør ligeledes tages hensyn til afsætningsog transportomkostningerne samt det økonomiske
aspekt i forbindelse med den påtænkte eksport.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og ud fra
følgende betragtninger:

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr.
2200/96 fastsættes priserne for Fællesskabets marked
under hensyntagen til de priser, som med henblik på
eksport viser sig at være de gunstigste.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav,
der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det
nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet
produkt alt efter produktets destination.

(7)

Tomater, appelsiner, citroner og æbler i kvalitetsklasse
ekstra, I og II i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket
gøres til genstand for en økonomisk set betydelig
eksport.

(8)

For at sikre den mest effektive udnyttelse af de tilgængelige ressourcer bør der under hensyntagen til Fællesskabets eksportstruktur iværksættes en licitation, og de vejledende restitutionsbeløb og de anslåede mængder for den
pågældende periode bør fastsættes.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Friske Frugter og Grøntsager —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 (2)
fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr.
2200/96 kan der, for så vidt som det er nødvendigt
for at muliggøre en økonomisk vigtig eksport, ydes
eksportrestitutioner til varer, der eksporteres af Fællesskabet, dog under hensyntagen til de begrænsninger,
der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens
artikel 300.

(3)

Med henvisning til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr.
2200/96 bør det sikres, at det handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har skabt, ikke forstyrres. Af
denne grund og med henvisning til, at eksporten af frugt
og grøntsager er sæsonbetonet, bør de anslåede mængder
pr. produkt fastsættes ved hjælp af nomenklaturen for
eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er
fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
3846/87 (3). Mængderne skal fordeles under hensyntagen
til, at de pågældende produkter er mere eller mindre
fordærvelige.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
(4)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr.
2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til
situationen og den forventede udvikling i dels priserne

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).
(2) EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 386/2005 (EUT L 62 af 9.3.2005, s. 3).
(3) EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2180/2003 (EUT L 335 af 22.12.2003, s. 1).

Artikel 1
1.
Der åbnes en licitation med henblik på tildeling af
eksportlicenser efter A3-ordningen. De berørte produkter,
perioden for afgivelse af bud, de vejledende restitutionssatser
og de anslåede mængder er fastsat i bilaget.
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Den Europæiske Unions Tidende

2.
De licenser, der udstedes til fødevarehjælp, og som er omhandlet i artikel 16 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1291/2000 (1), afskrives ikke på de restitutionsberettigede mængder, der er angivet i
bilaget til denne forordning.
3.

Licenser af type A3 er gyldige i to måneder, jf. dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
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BILAG
LICITATION MED HENBLIK PÅTILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A3-ORDNINGEN FOR FRUGT OG
GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, CITRONER OG ÆBLER)

Periode, hvor buddene skal fremsættes: 4-5. maj 2005
Produktkode (1)

Bestemmelsessted (2)

Vejledende restitutionsbeløb
(EUR/t netto)

Anslåede mængder
(t)

0702 00 00 9100

F08

45

10 000

0805 10 20 9100

A00

45

10 000

0805 50 10 9100

A00

70

10 000

0808 10 80 9100

F09

46

33 333

(1) Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
(2) Koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i bilag II til forordning (EØF) nr. 3846/87. Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11). De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
F03 Alle bestemmelsessteder undtagen Schweiz.
F04 Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan,
Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og Costa Rica.
F08 Alle bestemmelsessteder undtagen Bulgarien.
F09 Følgende bestemmelsessteder:
— Norge, Island, Grønland, Færøerne, Rumænien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien, Serbien og Montenegro, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland,
Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordan, Bolivia,
Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Colombia
— lande og territorier i Afrika, ekskl. Sydafrika
— bestemmelsessteder, som er fastsat i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L 102 af 17.4.1999,
s. 11).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 634/2005
af 26. april 2005
om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse
med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat
kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr.
2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EFtoldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af
23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles
toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede
nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning
(EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.
Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige
tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede
nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse
ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt
eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige
eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med
varer.
Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i
bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2
nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
anført i kolonne 3.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i
den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet
nævnte KN-koder.
Artikel 2
Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes
toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i
henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning
(EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.
På Kommissionens vegne
László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
493/2005 (EUT L 82 af 31.3.2005, s. 1).

(2) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten
af 2003.
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BILAG

1.

Varebeskrivelse

Tarifering
(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

8518 40 99

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur, samt teksten til KN-kode 8518,
8518 40 og 8518 40 99.

Lydfrekvensforstærker med indbygget digital
lyddekoder, digital lydprocessor til frembringelse af lydeffekter ad flere kanaler (surround)
og kredsløb til video/lyd-synkronisering.
Apparatet kan modtage signaler fra forskellig
kilde (f.eks. dvd-afspiller, satellitmodtager,
kassetteafspiller, videooptager). Signaler fra
disse kan afkodes og sendes gennem en
digital/analog-konverteringsenhed
inden
forstærkning.

2.

Apparat bestående af

Afkodning og behandling af lydsignalet betragtes
som en del af lydfrekvensforstærkningsfunktionen.
Den video-relaterede funktion vedrører kun
synkronisering af lyd- og videosignal og derfor
tariferes forstærkeren fortsat under position 8518.

8527 39 80

— en AM/FM-radiofonimodtager

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI samt
teksten til KN-kode 8527, 8527 39 og
8527 39 80.

— en flerkanalsforstærker og
Den komponent, som udfører hovedfunktionen i
dette sammenbyggede apparat er radiofonimodtageren, jf. bestemmelse 3 til afsnit XVI.

— en digital lydprocessor.
Varen, der er beregnet til underholdningsbrug
i hjemmet, foreligger med en fjernbetjening.

Forstærkning og behandling af lyden betragtes
som sekundære funktioner i forhold til radiofonimodtagelse.
Det sammenbyggede apparat tariferes derfor som
radiofonimodtager under KN-kode 8527 39 80.

3.

Apparat bestående af:
— en AM/FM-radiofonimodtager

8527 39 80

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI samt
teksten til KN-kode 8527, 8527 39 og
8527 39 80.

— en flerkanalsforstærker
— en digital lydprocessor og
— et kredsløb til video-/lydsynkronisering.
Varen, der er beregnet til underholdning i
hjemmet ved at modtage signaler fra forskellige kilder (f.eks. dvd-afspiller, satellitmodtager, kassetteafspiller, video-optager), foreligger med en fjernbetjening.
Lydsignalerne kan afkodes og sendes gennem
digital/analog-konverteringsenheder
inden
forstærkning.

Den komponent, som udfører hovedfunktionen i
dette sammenbyggede apparat er radiofonimodtageren, jf. bestemmelse 3 til afsnit XVI.
Forstærkning og behandling af lyden betragtes
som sekundære funktioner i forhold til radiofonimodtagelse.
Den video-relaterede funktion vedrører kun
synkronisering af lyd- og videosignal og derfor
tariferes varen fortsat under position 8527.
Det sammenbyggede apparat tariferes derfor som
radiofonimodtager under KN-kode 8527 39 80.
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(1)

4.

En farvemonitor af typen med flydende
krystalanordninger (LCD) med skærmdiagonal på 38,1 cm (15 tommer) og dimensionerne 30,5 cm i bredden, 22,9 cm i højden
og 8,9 cm i dybden, med

L 106/9

(2)

(3)

8528 21 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur, samt teksten til KN-kode 8528,
8528 21 og 8528 21 90.
Tarifering i underposition 8471 60 er udelukket,
fordi skærmen ikke er af den art, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i automatiske
databehandlingsanlæg (jf. bestemmelse 5 til
kapitel 84), i og med at den kan anvendes til at
vise signaler fra forskellige kilder.

— en maksimal opløsning på 1 024 × 768
pixel
— en scanning-frekvens på 30-80 kHz
(vandret) og 56-75 Hz (lodret).

Varen
8531,
visuelt
til HS,

Varen har følgende grænseflader:
— VGA-indgang

kan heller ikke tariferes under position
da dens funktion ikke er at give et
signal (se de forklarende bemærkninger
pos. 8531, afsnit D).

— DVI-indgang
— BNC-ind- og udgang
— S-video (Y/C), ind- og udgang
— Audio-ind- og udgang.
Skærmen kan vise signaler fra forskellige
kilder, såsom automatiske databehandlingsanlæg, lukkede fjernsyns-kredsløb, dvd-afspillere eller videokameraer.
5.

Et system bestående af:
— en central behandlingsenhed med tastatur,
mus og skærm (personlig computer (pc))
— en central behandlingsenhed (server) og
— en præcisionsscanner.
Præcisionsscanneren består af en såkaldt
»scanner sensor support« på en ramme.
Denne »scanner sensor support« er udstyret
med forskellige sensorer til måling af papirs
kvalitet for så vidt angår vandindhold, temperatur, vægt osv.
Apparatet bevæger sig frem og tilbage på
rammen og indsamler information ved
hjælp af infrarødt lys, laserstråler eller andre
målemetoder. Disse informationer sendes via
serveren til pc'en, som efter en videre
behandling af informationerne genererer
data til styring af papirkvaliteten.
Den af pc'en behandlede information
anvendes til styring af produktionen på
papirfremstillingsanlægget; anlægget er ikke
som del af systemet.

9032 89 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur, bestemmelse 7 b) til kapitel 90,
samt teksten til KN-kode 9032, 9032 89 og
9032 89 90.
Bestemmelse 5 B til kapitel 84 udelukker tarifering af systemet under position 8471, idet det
udfører en specifik funktion, som ikke er databehandling, jf. bestemmelse 5 E til kapitel 84.
Systemet er en automatisk regulator til automatisk regulering af ikke-elektriske størrelser, hvis
virkemåde beror på et elektrisk fænomen, som
varierer med den størrelse, der skal reguleres
(bestemmelse 7 b) til kapitel 90).

L 106/10

DA

Den Europæiske Unions Tidende

27.4.2005

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 635/2005
af 26. april 2005
om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse
med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat
kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr.
2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EFtoldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af
23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles
Toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og
ud fra følgende betragtning(er):
(1)

(2)

(3)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede
nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning
(EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.
Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige
tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede
nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse
ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt
eller delvist er baseret på den kombinerede nomenklatur,
eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er
fastlagt på grundlag af specifikke fællesskabsforskrifter
med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre
foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.
Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i
bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2
nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
anført i kolonne 3.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i
den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet
nævnte KN-koder.
Artikel 2
Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes
toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i
henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning
(EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.
På Kommissionens vegne
László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 493/2005 (EUT L 82 af 31.3.2005, s. 1).

(2) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten
af 2003.
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BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering
(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1. En vare bestående af forkogte tørrede nudler af
hvedemel (ca. 80 g) og krydderier (ca. 11 g).

1902 30 10

Tarifering i henhold til almindelige tariferingsbestemmelser litra 1, litra 3 b), og litra 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur samt
teksten til KN-kode 1902, 1902 30 og
1902 30 10.

Varen sælges i detailsalg i en 250 ml skål af
ekspanderet polystyrenskum, som indeholder
nudler og en lille pose krydderier.

Varen sælges i sæt til detailsalg. Nudlerne må i
betragtning af deres store andel anses for at være
varens karaktergivende bestanddel.

Det fremgår af brugsanvisningen trykt på
emballagen, at skålen med nudler skal tilsættes
krydderier og kogende vand (max. 200 ml), og
at pastaen er klar til servering efter tre
minutter.

Varen kan ikke tariferes i pos. 2104, idet tilsætningen af mængden af vand til skålen ikke er
tilstrækkelig til at tilberede en suppe eller en
bouillon, men giver varen karakteren af en
nudelret.

(Se billede) (*)

2. Vanddrivende te/nyrete i breve til detailsalg.
Etiketten indeholder følgende information:
1) Det enkelte brevs sammensætning (1,8 g):
Medicinsk aktive ingredienser:
— padderok
— birkeblade
— gyldenris
— krageklo

0,47 g
0,45 g
0,38 g
0,20 g

Andre ingredienser:
hybenskaller, kornblomstblade, pebermynteblade, morgenfrueblomster, lakridsrod.
2) Dosering og brugsanvisning:
Hæld en kop (ca. 150 ml) kogende vand
over et tebrev, dæk til og lad det trække i
ca. 15 minutter og fjern derefter tebrevet.
Drik en kop friskbrygget te 3-4 gange om
dagen mellem måltiderne, medmindre
andet er foreskrevet.
3) Anvendelse:
Til forøgelse af urinmængden i tilfælde af
nyre- eller blærekatar og for at forhindre
urinvejsgrus og -sten.

(*) Billedet er kun til illustration.

2106 90 92

Tarifering i henhold til almindelige tariferingsbestemmelser litra 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, supplerende bestemmelse 1
til kapitel 30, teksten til KN-kode 2106, 2106 90
og 2106 90 92.
Se også de forklarende bemærkninger til det
harmoniserede system til pos. 2106, afsnit 14,
og de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur til kapitel 30.
Hverken brugsanvisningen eller emballagen indeholder nærmere oplysninger om de(t) aktive
stof(fer)s type eller koncentration. Der er kun
anført mængde og type af planter eller plantedele,
der indgår. Betingelserne i supplerende bestemmelse 1, litra b), til kapitel 30 er derfor ikke
opfyldt.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 636/2005
af 26. april 2005
om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første
arbejdsdage af april 2005 efter forordning (EF) nr. 327/98
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af
18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste
CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne
i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1),
under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj
1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med
Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98
af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), særlig artikel 5,
stk. 2, og

En gennemgang af de mængder, der blev indgivet ansøgninger
for under tranchen for april 2005, viser, at der bør udstedes
licenser for de ansøgte mængder, alt efter tilfældet nedsat med
en procentsats, og at der fastsættes mængder, der kan overføres
til følgende tranche —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
For de ansøgninger om importlicenser for ris, der er
indgivet i de ti første arbejdsdage af april 2005 efter forordning
(EF) nr. 327/98 og meddelt Kommissionen, udstedes der
licenser for de mængder, der er anført i ansøgningerne, der
nedsættes med procentsatserne i bilaget til denne forordning.
2.

De mængder, der kan overføres, er fastsat i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. april 2005.

ud fra følgende betragtning:

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 146 af 20.6.1996, s.
(2) EFT L 122 af 22.5.1996, s.
(3) EFT L 37 af 11.2.1998, s.
nr. 2296/2003 (EUT L 340

1.
15.
5. Senest ændret ved forordning (EF)
af 24.12.2003, s. 35).
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BILAG
Nedsættelsesprocentsatserne, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om for tranchen for april 2005, og de
mængder, der overføres til den følgende tranche:
a) delvis sleben ris eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30:
Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen
for april 2005

Mængde, der overføres til tranchen
for juli 2005 (t)

USA

0 (1)

9 630,927

Thailand

0 (1)

3 543,197

Australien

0 (1)

631,040

Anden oprindelse

98,1762

—

b) afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20:
Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen
for april 2005

Mængde, der overføres til tranchen
for juli 2005 (t)

USA

0 (1)

5 732

Thailand

0 (1)

1 812

Australien

0 (1)

7 822

Anden oprindelse

0 (1)

117

(1) Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.

27.4.2005

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/15

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 637/2005
af 26. april 2005
om tildeling af eksportlicenser for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske
Republik som del af det kontingent, der omhandles i artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. mai 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt
angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for
mælk og mejeriprodukter (2), særlig artikel 20a, stk. 11, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Følgende koefficienter gælder for tildelingen af mængderne for
de eksportlicenser, der vedrører perioden fra 1. juli 2005 til 30.
juni 2006, og som der ansøges om for de produkter, der
omhandles i artikel 20a, stk. 3, i forordning (EF) nr. 174/1999:
— 0,787132 for ansøgningerne vedrørende den del af kvoten,
der omhandles i artikel 20a, stk. 4, litra a), i forordning (EF)
nr. 174/1999

ud fra følgende betragtning:
Ved artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999 fastsættes proceduren for tildeling af eksportlicenser for visse mejeriprodukter,
der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af
et kontingent, der er åbnet af dette land. De ansøgninger, der er
indsendt for kontingentåret 2005/2006, overstiger de mængder,
der er disponible. Derfor skal der fastsættes koefficienter for
tildeling for de ønskede mængder —

— 0,062633 for ansøgningerne vedrørende den del af kvoten,
der omhandles i artikel 20a, stk. 4, litra b), i forordning (EF)
nr. 174/1999.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
558/2005 (EUT L 94 af 13.4.2005, s. 22).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 638/2005
af 26. april 2005
om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse
former for konserves
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

elementer, der anvendes ved fastsættelsen af eksportrestitutionerne for denne olivenolie i løbet af en referenceperiode. Det er hensigtsmæssigt at anse perioden på to
måneder forud for begyndelsen af produktionsrestitutionens gyldighedsperiode for referenceperiode.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22.
september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for
fedtstoffer (1), særlig artikel 20a, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 20a i forordning nr. 136/66/EØF ydes der
en produktionsrestitution for olivenolie, der anvendes til
fremstilling af visse former for konserves. I henhold til
nævnte artikels stk. 6 fastsætter Kommissionen hver
anden måned restitutionsbeløbet, jf. dog nævnte artikels
stk. 3.
Ifølge ovennævnte forordnings artikel 20a, stk. 2, fastsættes produktionsrestitutionens størrelse på grundlag af
forskellen mellem priserne på verdensmarkedet og EUmarkedet, idet der tages hensyn til importbelastningen
for olivenolie henhørende under underposition KN-kode
1509 90 00 i løbet af en referenceperiode samt til de

(3)

Anvendelsen af de ovenfor omhandlede kriterier fører til
fastsættelse af restitutionen som anført nedenfor —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For maj og juni 2005 er den i artikel 20a, stk. 2, i forordning
nr. 136/66/EØF omhandlede produktionsrestitution lig med
44,00 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT 172 af 30.9.1966, s. 3025/66. Senest ændret ved forordning
(EF) nr. 865/2004 (EUT L 161 af 30.4.2004, s. 97).
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/30/EF
af 22. april 2005
om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 97/24/EF og 2002/24/EF vedrørende standardtypegodkendelse af to- og trehjulede
motordrevne køretøjer
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
97/24/EF af 17. juni 1997 om dele af og kendetegn ved toog trehjulede motordrevne køretøjer (1), navnlig artikel 7,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse
af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse
af Rådets direktiv 92/61/EØF (2), navnlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 97/24/EF er et af særdirektiverne under den EFtypegodkendelsesprocedure, der er fastlagt i direktiv
2002/24/EF.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Teksten, der er bilagt direktiv 97/24/EF, ændres som angivet i
nærværende direktivs bilag I.

Artikel 2
Bilag II og V til direktiv 2002/24/EF ændres som angivet i bilag
II til nærværende direktiv.

Artikel 3
1.
Med virkning fra den 18. maj 2006 må medlemsstaterne
ikke, for nye udskiftningskatalysatorer bestemt til montering på
køretøjer, der er blevet typegodkendt i henhold til direktiv
97/24/EF:

a) nægte at bevilge EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4,
stk. 1, i direktiv 2002/24/EF eller

b) forbyde salg eller montering på et køretøj.
(2)

(3)

Der bør indføres tekniske foranstaltninger for, hvordan
udskiftningskatalysatorer skal godkendes som separate
tekniske enheder, således at der sikres en hensigtsmæssig
udstødningsemission. For at lette håndhævelsen i
medlemsstaterne bør der indføres bestemmelser om
mærkning af udskiftningskatalysatorer og deres emballage.

Typegodkendelseskoden for medlemsstaterne Malta og
Cypern i bilag V til direktiv 2002/24/EF bør ajourføres.

(4)

Direktiv 97/24/EF og 2002/24/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til
den Tekniske Udvikling —

(1) EFT L 226 af 18.8.1997, s. 1. Senest ændret ved direktiv
2003/77/EF (EUT L 211 af 21.8.2003, s. 24).
(2) EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af
2003.

2.
Med virkning fra den 18. maj 2006 må medlemsstaterne
ikke længere, begrundet i luftforurening, det tilladte støjniveau
eller ulovlige indgreb, meddele EF-typegodkendelse i henhold til
artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/24/EF for en ny udskiftningskatalysator, hvis den ikke er i overensstemmelse med direktiv
97/24/EF, som ændret ved dette direktiv.

Artikel 4
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den
17. maj 2006 de love og administrative bestemmelser, der er
nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks
Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende
bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 18. maj 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning
til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
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2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv.

27.4.2005

Artikel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2005.

Artikel 5

På Kommissionens vegne

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Günter VERHEUGEN

Næstformand

27.4.2005

DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG I
ÆNDRINGER TIL DIREKTIV 97/24/EF
1) I kapitel 5, der er bilagt direktiv 97/24/EF, foretages følgende ændringer:
a) I »BILAGSFORTEGNELSEN« indsættes følgende nye referencer:
»BILAG VII Typegodkendelse af udskiftningskatalysatorer som en separat teknisk enhed til to- eller trehjulede
motordrevne køretøjer ....................................................................................................................................................
Tillæg 1:

Oplysningsskema om udskiftningskatalysatorer som en separat teknisk enhed til et to- eller trehjulet
motordrevet køretøj ........................................................................................................................................................

Tillæg 2:

Typegodkendelsesattest vedrørende en udskiftningskatalysator som en separat teknisk enhed til et toeller trehjulet motordrevet køretøj .............................................................................................................................

Tillæg 3:

Eksempler på typegodkendelsesmærker .....................................................................................................................«

b) I bilag I foretages følgende ændringer:
i) Som punkt 1.4, 1.5 og 1.6 indsættes:
»1.4.

»original katalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er omfattet af den typegodkendelse,
der er udstedt for motorkøretøjet

1.5.

»udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er bestemt til at erstatte en
originalmonteret katalysator på et i henhold til dette kapitel typegodkendt køretøj, og som kan
typegodkendes som separat teknisk enhed som defineret i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2002/24/EF.

1.6.

»original udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, hvis type er angivet i punkt 5
i bilag VI, men som af indehaveren af motorkøretøjets typegodkendelse udbydes på markedet som
en separat teknisk enhed.«

ii) Som punkt 2.3 indsættes:
»2.3.

Tegninger og påskrifter

2.3.1.

Der skal vedlægges en tegning samt en målsat tværsnittegning af den/de eventuelle originale katalysator(er) som bilag til det i bilag V omhandlede dokument.

2.3.2.

Alle originale katalysatorer skal være forsynet med mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land,
som har udstedt typegodkendelsen. Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være
synligt i den foreskrevne monteringsstilling (såfremt det er muligt).«

iii) Som punkt 5 indsættes:
»5.

UDSKIFTNINGSKATALYSATORER OG ORIGINALE UDSKIFTNINGSKATALYSATORER

5.1.

Udskiftningskatalysatorer beregnet til montering på køretøjer, som er typegodkendt i overensstemmelse med dette kapitel, skal prøves i henhold til bilag VII.

5.2.

Originale udskiftningskatalysatorer af en type, som er omfattet af punkt 5 i tillægget til bilag VI, og
som er beregnet til montering på et køretøj, som det relevante typegodkendelsesdokument vedrører,
behøver ikke opfylde bestemmelserne i bilag VII, hvis de opfylder kravene i punkt 5.2.1 og 5.2.2 i
nærværende bilag.

5.2.1.

Mærkning
Originale udskriftskatalysatorer skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

5.2.1.1.

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

5.2.1.2.

fabrikat og identifikationsnummer.
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Dokumentation
Originale udskriftskatalysatorer skal ledsages af følgende oplysninger

5.2.2.1.

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

5.2.2.2.

fabrikat og identifikationsnummer

5.2.2.3.

de køretøjer, for hvilke den originale udskiftningskatalysator er af en type, som er omfattet af punkt
5 i bilag VI

5.2.2.4.

monteringsvejledning, om nødvendigt.

5.2.2.5.

Disse oplysninger skal afgives i form af en trykt vejledning vedlagt den originale udskiftningskatalysator eller på den emballage, som den originale udskiftningskatalysator sælges i, eller på enhver
anden egnet måde.«

c) I bilag II foretages følgende ændringer:
i) Som punkt 1.7, 1.8 og 1.9 indsættes:
»1.7.

»original katalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er omfattet af den typegodkendelse,
der er udstedt for motorkøretøjet

1.8.

»udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er bestemt til at erstatte en
originalmonteret katalysator på et i henhold til dette kapitel typegodkendt køretøj, og som kan
typegodkendes som separat teknisk enhed som defineret i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2002/24/EF

1.9.

»original udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, hvis type er angivet i punkt 5
i bilag VI, men som af indehaveren af motorkøretøjets typegodkendelse udbydes på markedet som
en separat teknisk enhed.«

ii) Som punkt 2.4 indsættes:
»2.4.

Tegninger og påskrifter

2.4.1.

Der skal vedlægges en tegning samt en målsat tværsnittegning af den/de eventuelle originale katalysator(er) som bilag til det i bilag V omhandlede dokument.

2.4.2.

Alle originale katalysatorer skal være forsynet med mærket »e« efterfulgt af angivelsen af det land,
som har udstedt typegodkendelsen. Dette mærke skal være letlæseligt og holdbart og også være
synligt i den foreskrevne monteringsstilling (såfremt det er muligt).«

iii) Som punkt 5 indsættes:
»5.

UDSKIFTNINGSKATALYSATORER OG ORIGINALE UDSKIFTNINGSKATALYSATORER

5.1.

Udskiftningskatalysatorer beregnet til montering på køretøjer, som er typegodkendt i overensstemmelse med dette kapitel, skal prøves i henhold til bilag VII.

5.2.

Originale udskiftningskatalysatorer af en type, som er omfattet af punkt 5 i bilag VI, og som er
beregnet til montering på et køretøj, som det relevante typegodkendelsesdokument vedrører, behøver
ikke opfylde bestemmelserne i bilag VII, hvis de opfylder kravene i punkt 5.2.1 og 5.2.2 i nærværende bilag.

5.2.1.

Mærkning
Originale udskiftningskatalysatorer skal mindst mærkes med følgende oplysninger:

5.2.1.1.

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

5.2.1.2.

fabrikat og identifikationsnummer.
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5.2.2.

Dokumentation
Originale udskiftningskatalysatorer skal ledsages af følgende oplysninger:

5.2.2.1.

køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

5.2.2.2.

fabrikat og identifikationsnummer

5.2.2.3.

de køretøjer, for hvilke den originale udskiftningskatalysator er af en type, som er omfattet af punkt
5 i bilag VI

5.2.2.4.

monteringsvejledning, om nødvendigt.

5.2.2.5.

Disse oplysninger skal afgives i form af en trykt vejledning vedlagt den originale udskiftningskatalysator eller på den emballage, som den originale udskiftningskatalysator sælges i, eller på enhver
anden egnet måde.«

d) I bilag VI indsættes som punkt 4a :
»4a.

Katalysatorer

4a.1.

Den originalmonterede katalysators fabrikat og type, som anført i punkt 3.2.12.2.1 i bilag V (oplysningsskemaet)

4a.2.

Den originale udskiftningskatalysators fabrikat(er) og type(r), som anført i punkt 3.2.12.2.1 i bilag V
(oplysningsskemaet)«

e) Som bilag VII indsættes:
»BILAG VII
TYPEGODKENDELSE AF UDSKIFTNINGSKATALYSATORER SOM EN SEPARAT TEKNISK ENHED TIL
TO- ELLER TREHJULEDE MOTORDREVNE KØRETØJER
Dette bilag vedrører typegodkendelse af katalysatorer bestemt til montering som udskiftningsdele på en eller flere
typer motorkøretøjer som separate tekniske enheder i den i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2002/24/EF anvendte
forstand.
1.

DEFINITIONER
I dette bilag forstås ved:

1.1.

»original katalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er omfattet af den typegodkendelse, der
er udstedt for motorkøretøjet

1.2.

»udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som er bestemt til at erstatte en originalmonteret katalysator på et i henhold til dette kapitel typegodkendt køretøj, og som kan typegodkendes
som separat teknisk enhed som defineret i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2002/24/EF

1.3.

»original udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, hvis type er angivet i punkt 5 i
bilag VI, men som af indehaveren af motorkøretøjets typegodkendelse udbydes på markedet som en
separat teknisk enhed

1.4.

»type katalysator«, katalysatorer, som ikke afviger på væsentlige punkter såsom:

1.4.1.

antal bærere, struktur og materiale

1.4.2.

type katalytisk aktivitet (oxidations-, 3-vejs, og lign.)

1.4.3.

volumen, forhold mellem frontalareal og bærerlængde

1.4.4.

indhold af katalysatormateriale

1.4.5.

katalysatormaterialeforhold
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1.4.6.

celletæthed

1.4.7.

dimensioner og form

1.4.8.

afskærmning mod varme.

1.5.

»køretøjstype med hensyn til emission af forurenende luftarter fra motoren«, to- eller trehjulede motordrevne køretøjer, som ikke frembyder indbyrdes forskelle, navnlig på følgende væsentlige punkter:

1.5.1.

ækvivalent svingmasse, bestemt ud fra referencemassen som fastlagt i tillæg 1, punkt 5.2, til bilag I eller
bilag II (afhængigt af køretøjstypen)

1.5.2.

motorens og det to- eller trehjulede motorkøretøjs kendetegn som defineret i bilag V

1.6.

»forurenende luftarter«, carbonmonoxid, carbonhydrider og nitrogenoxider udtrykt som kvælstofdioxidækvivalent (NO2).

2.

ANSØGNING OM TYPEGODKENDELSE

2.1.

Ansøgning om typegodkendelse af en udskiftningskatalysator som en separat teknisk enhed indsendes af
fabrikanten af systemet eller af dennes bemyndigede repræsentant.

2.2.

En model for oplysningsskemaet findes i tillæg 1.

2.3.

For hver type katalysator, som der ansøges om typegodkendelse af, skal ansøgningen ledsages af nedennævnte dokumenter i tre eksemplarer og følgende oplysninger:

2.3.1.

beskrivelse af den/de køretøjstype(r), som anordningen jf. punkt 1.1 i bilag I eller bilag II (afhængigt af
køretøjstypen) er beregnet til

2.3.2.

betegnelser for motortypen og køretøjstypen i form af numre og symboler

2.3.3.

beskrivelse af udskiftningskatalysatoren med angivelse af hver enkelt komponents relative placering samt
monteringsvejledning

2.3.4.

tegninger af alle komponenter, så de er lette at finde frem til, med angivelse af, hvilke materialer der er
anvendt. Det skal af tegningerne ligeledes fremgå, hvor det er hensigten at anbringe det obligatoriske
typegodkendelsesmærke.

2.4.

Følgende materiale skal indleveres til den tekniske tjeneste, som forestår typegodkendelsesprøvningen:

2.4.1.

Køretøj(er), som er af en type, som er godkendt i henhold til dette kapitel 5, og som er udstyret med en
ny originalmonteret katalysator. Dette (disse) køretøj(er) udvælges af ansøgeren med den tekniske tjenestes godkendelse. Det (de) skal være i overensstemmelse med kravene i punkt 3 i tillæg 1 til bilag I, II
eller II (afhængigt af køretøjstypen).
Prøvningskøretøjet(-køretøjerne) skal være uden fejl ved systemet til forureningsbegrænsning; eventuelle
stærkt slidte eller dårligt fungerende originaldele, som har betydning for emissionen, skal repareres eller
udskiftes. Prøvningskøretøjet(-køretøjerne) skal være korrekt trimmet og indstillet efter fabrikantens
specifikationer før emissionstesten.

2.4.2.

Et prøvningseksemplar af den pågældende type udskiftningskatalysator. Dette eksemplar skal være
mærket tydeligt og uudsletteligt med ansøgerens firmanavn eller mærke og dens handelsbetegnelse.

3.

MEDDELELSE AF TYPEGODKENDELSER

3.1.

Efter at have foretaget den i dette bilag specificerede prøvning udsteder den ansvarlige myndighed en
attest, der svarer til eksemplet i tillæg 2.

3.2.

Til hver godkendt type katalysator tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med bilag V til
direktiv 2002/24/EF. Samme medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden type katalysator.
Samme typegodkendelsesnummer kan omfatte brug af den pågældende type katalysator til en række
forskellige køretøjstyper.

27.4.2005

27.4.2005

DA

Den Europæiske Unions Tidende

4.

MÆRKNINGSKRAV

4.1.

Alle udskiftningskatalysatorer, som er i overensstemmelse med den type, som er godkendt i henhold til
dette direktiv som en separat teknisk enhed, dog ikke monteringsbeslag og rørstykker, skal forsynes med
et typegodkendelsesmærke, som er sammensat i overensstemmelse med kravene i artikel 8 i direktiv
2002/24/EF, suppleret med de i punkt 4.2 i nærværende bilag omhandlede yderligere oplysninger.
Typegodkendelsesmærket skal placeres, således at det er letlæseligt og holdbart og også synligt i den
foreskrevne monteringsstilling.
Størrelsen af »a« skal være ≥ 3 mm.

4.2.

Yderligere oplysninger på typegodkendelsesmærket

4.2.1.

Alle udskiftningskatalysatorer, dog ikke monteringsbeslag og rørstykker, skal på typegodkendelsesmærket
være forsynet med de kapitelnumre, der ligger til grund for udstedelsen af typegodkendelsen.

4.2.1.1.

Udskiftningskatalysatorer, som består af en enkelt enhed, hvori
både katalysatoren og udstødningssystemet (lyddæmperen) er integreret:
Det i punkt 4.1 omhandlede typegodkendelsesmærke skal være efterfulgt af to cirkler, som omkredser
henholdsvis tallene 5 og 9.

4.2.1.2.

Udskiftningskatalysatorer, som er adskilt fra udstødningssystemet
(lyddæmperen):
Det i punkt 4.1 omhandlede typegodkendelsesmærke, som er fastgjort til udskiftningskatalysatoren, skal
være efterfulgt af en cirkel, der omkredser tallet 5.
I tillæg 3 findes eksempler på typegodkendelsesmærker.

5.

FORSKRIFTER

5.1.

Generelle forskrifter
Udskiftningskatalysatoren skal være således konstrueret, fremstillet og monteret:

5.1.1.

at køretøjet ved normal brug, uanset de vibrationer, det kan blive udsat for, opfylder kravene i bilaget

5.1.2.

at udskiftningskatalysatoren er rimelig modstandsdygtig over for den korrosion, som den udsættes for,
køretøjets anvendelse taget i betragtning

5.1.3.

at den frie højde over jorden bestemt af den originale katalysator og under hensyntagen til køretøjets
eventuelle hældning ikke bliver reduceret

5.1.4.

at der ikke forekommer unormal høj temperatur på overfladen

5.1.5.

at der hverken er udragende dele eller skarpe kanter

5.1.6.

at der er tilstrækkelig plads til støddæmperne

5.1.7.

at der er tilstrækkelig sikkerhedsafstand til rør

5.1.8.

at dens modstandsdygtighed over for slag er forenelig med klart definerede monterings- og vedligeholdelsesforskrifter.

5.1.9.

Hvis den originalmonterede katalysator indbefatter varmeafskærmning, skal udskiftningskatalysatoren
være forsynet med tilsvarende afskærmning.

5.1.10.

Hvis en eller flere lambdasonder eller andre sonder er monteret originalt i udstødningssystemet, skal
udskiftningskatalysatoren være monteret i nøjagtig samme position som den originalmonterede katalysator, og placeringen af lambdasonden/sonderne) og eventuelle andre sonder i udstødningssystemet må
ikke være ændret.
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5.2.

Forskrifter vedrørende emissioner

5.2.1.

Det i punkt 2.4.1 omhandlede køretøj, udstyret med en udskiftningskatalysator af en type, som der
ansøges om typegodkendelse af, prøves som beskrevet i tillæg 1 og 2 til bilag I, II eller III (afhængigt af
køretøjets typegodkendelse) (*).

5.2.1.1.

Vurdering af emissionen af forurenende
udstyret med udskiftningskatalysator

stoffer

fra

køretøjer

Forskrifterne vedrørende emissioner anses for at være overholdt, hvis det prøvekøretøj, som er udstyret
med udskiftningskatalysatoren, overholder grænseværdierne i overensstemmelse med bilag I, II eller III
(afhængigt af køretøjets typegodkendelse) (**).
Såfremt der søges typegodkendelse til forskellige køretøjstyper fra samme fabrikant, og såfremt disse
forskellige typer køretøjer har samme type originalmonteret katalysator, kan type I-prøven begrænses til
mindst to køretøjer, som udvælges efter aftale med den tekniske tjeneste, som er ansvarlig for godkendelsen.
5.2.2.

Forskrifter vedrørende det tilladte støjniveau
Det i punkt 2.4.1 omhandlede køretøj, som er monteret med en udskiftningskatalysator, for hvilken der
anmodes om typegodkendelse, skal opfylde forskrifterne i punkt 3 i bilag II, III eller IV til kapitel 9
(afhængigt af køretøjets typegodkendelse). Prøveresultatet for køretøjet i bevægelse og for den stationære
prøve skal nævnes i testrapporten.

5.3.

Kontrol af køretøjets præstationer

5.3.1.

Køretøjet skal med udskiftningskatalysatoren yde samme præstationer som med den originale katalysator.

5.3.2.

Udskiftningskatalysatoren sammenlignes med en ligeledes ny original katalysator, idet de monteres efter
hinanden på det i punkt 2.4.1 omhandlede køretøj.

5.3.3.

Kontrollen foretages ved måling af motorens effektkurve. Den maksimale nettoeffekt og den maksimale
hastighed, der måles med udskiftningskatalysatoren, må ikke afvige mere end ± 5 % fra de tilsvarende
værdier målt under samme forhold med den originale katalysator.

6.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE
Ved kontrollen af produktionens overensstemmelse finder bestemmelserne i bilag VI til direktiv
2002/24/EF anvendelse.
Med henblik på kontrol med ovenstående overensstemmelseskrav udtages der af en produktionsserie en
udskiftningskatalysator af den type, der er typegodkendt i henhold til dette bilag.
Produktionen anses for at stemme overens med bestemmelserne i dette bilag, hvis forskrifterne i punkt
5.2 (Forskrifter vedrørende emissioner) og punkt 5.3 (Kontrol af køretøjets præstationer) er opfyldt.

7.

DOKUMENTATION

7.1.

Hver ny udskiftningskatalysator skal være ledsaget af følgende angivelser:

7.1.1.*

katalysatorproducentens navn eller fabriksmærke

7.1.2.

de køretøjer (med angivelse af produktionsår), hvortil udskiftningskatalysatorerne er godkendt, samt

7.1.3.

om nødvendigt monteringsvejledning.

7.2.

Disse oplysninger skal gives enten som en folder, der ledsager udskiftningskatalysatoren, eller påført på
den emballage, hvori udskiftningskatalysatoren sælges, eller på enhver anden egnet måde.

___________
(*) Som omhandlet i dette direktiv efter de regler, som fandt anvendelse ved køretøjets typegodkendelse.
(**) Som omhandlet i af dette direktiv efter de regler, som fandt anvendelse ved køretøjets typegodkendelse.
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Tillæg 1
Oplysningsskema om udskiftningskatalysatorer som en separat teknisk enhed til et to- eller trehjulet
motordrevet køretøj

Løbenummer (tildelt af ansøgeren) .....................................................................................................................................................
Ansøgning om typegodkendelse af udskiftningskatalysatorer til en to- eller trehjulet køretøjstype skal ledsages af
følgende oplysninger:
1) Anordningens fabriksmærke: ..........................................................................................................................................................
2) Anordningens type: ............................................................................................................................................................................
3) Fabrikantens navn og adresse: ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
4) Navn og adresse på fabrikantens eventuelle repræsentant: ...................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
5) Mærke(r) og type(r) af køretøjer, som anordningen er beregnet til (***):
6) Tegninger af udskiftningskatalysatoren, der navnlig beskriver alle de egenskaber, som er angivet i punkt 1.4 i
bilag VII til kapitel 5, der er bilagt direktiv 97/24/EF: ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
7) Beskrivelse og tegninger, der viser udskiftningskatalysatorens placering i forhold til motorudstødningsmanifolden(e) og lambdasonden (såfremt en sådan findes): ...............................................................................................................
8) Eventuelle anvendelsesrestriktioner og monteringsforskrifter: ..............................................................................................
9) Nærmere oplysninger, som er anført i direktiv 2002/24/EF, bilag II, del 1 (A), punkt:
0.1
0.2
0.5
0.6
2.1
3
3.0
3.1
3.1.1
3.2.1.7
3.2.12
4 til 4.4.2
4.5
4.6
5.2

___________
(***) Det ikke-gældende overstreges.
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Tillæg 2
Typegodkendelsesattest vedrørende en udskiftningskatalysator til et to- eller trehjulet motordrevet køretøj

Name of administration

Rapport nr.: ............................................. fra teknisk tjeneste: ............................................. Dato: .............................................

Typegodkendelsesnr.: ......................................................................... Udvidelse nr.: ........................................................................
1) Anordningens fabriksmærke: ........................................................................................................................................................
2) Anordningens type: .........................................................................................................................................................................
3) Fabrikantens navn og adresse: .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
4) Navn og adresse på fabrikantens eventuelle repræsentant: ................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
5) Mærke(r) og type(r) af køretøjer samt eventuelle varianter og versioner, som anordningen er beregnet til:
................................................................................................................................................................................................................
6) Anordningen indgivet til prøvning den: ...................................................................................................................................
7) Typegodkendelse meddelt/afslået (****):
8) Sted: ......................................................................................................................................................................................................
9) Dato: ....................................................................................................................................................................................................
10) Underskrift: ........................................................................................................................................................................................

___________
(****) Det ikke-gældende overstreges.
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Tillæg 3
Eksempler på typegodkendelsesmærker

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Tyskland [e1] under nummeret 1230 til en udskiftningskatalysator, som består af en enkelt enhed, hvori både katalysatoren og udstødningssystemet (lyddæmperen) er
integreret.

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Tyskland [e1] under nummeret 1230 til en udskiftningskatalysator, som ikke er integreret i udstødningssystemet (katalysatoren og lyddæmperen er ikke integreret i en
enkelt enhed).

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Tyskland [e1] under nummeret 1230 til en ikke-original
lyddæmper, som ikke er integreret med en katalysator (katalysator og lyddæmper er ikke integreret i en enkelt
enhed, eller køretøjet er ikke udstyret med katalysator) (jf. kapitel 9).«
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2) I kapitel 7, der er bilagt direktiv 97/24/EF, foretages følgende ændringer:
a) Punkt 1.10 affattes således:
»1.10.

»Udstødningssystem«, under ét udstødningsrør, ekspansion, lyddæmper og katalysator (såfremt en sådan
findes).«

b) Som punkt 3.10.1.3.7a indsættes:
»3.10.1.3.7a. katalysator(er) (kun såfremt denne/disse ikke er integreret i lyddæmperen).«
3) I kapitel 9, der er bilagt direktiv 97/24/EF, foretages følgende ændringer:
a) I »BILAGSFORTEGNELSEN« indsættes følgende reference til tillæg mellem »bilag VI« og»bilag VII«:
»Tillæg

Eksempler på typegodkendelsesmærker ....................................................................................................«

b) I bilag II indsættes som punkt 3.5.5:
»3.5.5.

Evaluering af emission af forurenende stoffer fra køretøjer, som er udstyret med udskiftningslyddæmper.
Det i punkt 3.2.3.3 nævnte køretøj, udstyret med en lyddæmper af en type, hvortil der anmodes om
godkendelse, skal gennemgå en type I- og en type II-prøvning under sådanne forhold, som er beskrevet i
det tilhørende bilag til kapitel 5, der er bilagt dette direktiv, afhængigt af køretøjets typegodkendelse.
Kravene vedrørende emissioner anses for opfyldte, hvis resultaterne overholder de tærskelværdier, der
gælder for køretøjets typegodkendelse.«

c) I bilag III indsættes som punkt 3.5.5:
»3.5.5.

Evaluering af emission af forurenende stoffer fra køretøjer, som er udstyret med udskiftningslyddæmper.
Det i punkt 3.2.3.3 nævnte køretøj, udstyret med en lyddæmper af en type, hvortil der anmodes om
godkendelse, skal gennemgå en type I- og en type II-prøvning under sådanne forhold, som er beskrevet i
det tilhørende bilag til kapitel 5, der er bilagt dette direktiv, afhængigt af køretøjets typegodkendelse.
Kravene vedrørende emissioner anses for opfyldte, hvis resultaterne overholder de tærskelværdier, der
gælder for køretøjets typegodkendelse.«

d) I bilag IV indsættes som punkt 3.5.5:
»3.5.5.

Evaluering af emission af forurenende stoffer fra køretøjer, som er udstyret med udskiftningslyddæmper.
Det i punkt 3.2.3.3 nævnte køretøj, udstyret med en lyddæmper af en type, hvortil der anmodes om
godkendelse, skal gennemgå en type I- og en type II-prøvning under sådanne forhold, som er beskrevet i
det tilhørende bilag til kapitel 5, der er bilagt dette direktiv, afhængigt af køretøjets typegodkendelse.
Kravene vedrørende emissioner anses for opfyldte, hvis resultaterne overholder de tærskelværdier, der
gælder for køretøjets typegodkendelse.«

e) I bilag VI foretages følgende ændringer:
i) Punkt 1.3 affattes således:
»1.3. typegodkendelsesmærket sammensættes og placeres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 i
direktiv 2002/24/EF suppleret af de yderligere oplysninger, der er omhandlet i punkt 6 i nærværende
bilag. Størrelsen af »a« skal være ≥ 3 mm.«
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ii) Som punkt 6 indsættes:
»6.

Yderligere oplysninger på typegodkendelsesmærket.

6.1.

Ikke-originale udstødningssystemer og dele heraf, dog ikke monteringsbeslag og rørstykker, skal på
typegodkendelsesmærket være forsynet med de kapitelnumre, der ligger til grund for typegodkendelsen. Undtagelser herfor er beskrevet i punkt 6.1.3.

6.1.1.

Ikke-originale udstødningssystemer, bestående af en enkelt enhed, hvori både lyddæmperen og katalysatoren er
integreret
Det i punkt 1.3 omhandlede typegodkendelsesmærke skal være efterfulgt af to cirkler, som
omkredser henholdsvis tallene 5 og 9.

6.1.2.

Ikke-originale udstødningssystemer, som er adskilt fra katalysatoren
Det i punkt 1.3 omhandlede typegodkendelsesmærke, som er fastgjort til lyddæmperen, skal være
efterfulgt af en cirkel, der omkredser tallet 9.

6.1.3.

Ikke-originale udstødningssystemer, bestående af en enkelt enhed (lyddæmper) til køretøjer, som ikke er typegodkendt i henhold til kapitel 5
Det i punkt 1.3 omhandlede typegodkendelsesmærke, som er fastgjort til lyddæmperen, må ikke
være efterfulgt af en cirkel med yderligere oplysninger.
I tillægget findes eksempler på typegodkendelsesmærker«.

iii) Følgende tillæg indsættes:
»Tillæg
Eksempler på typegodkendelsesmærker

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Frankrig [e2] under nummeret 6789 til et ikke-originalt
udstødningssystem, bestående af en enkelt enhed, hvori både lyddæmperen og katalysatoren er integreret.

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Frankrig [e2] under nummeret 6789 til en ikke-original
lyddæmper, som ikke er integreret med en katalysator (katalysator og lyddæmper er ikke integreret i en enkelt
enhed, eller køretøjet er ikke udstyret med katalysator).
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Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Frankrig [e2] under nummeret 6789 til en udskiftningskatalysator, som ikke er integreret i udstødningssystemet (katalysatoren og lyddæmperen er ikke integreret i en
enkelt enhed) (jf. kapitel 5).

Ovenstående typegodkendelsesmærke blev udstedt af Frankrig [e2] under nummeret 6789 til et ikke-originalt
udstødningssystem, bestående af en enkelt enhed (lyddæmper), som er beregnet til montering på køretøjstyper,
som ikke er typegodkendt i henhold til kapitel 5«.
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BILAG II
ÆNDRINGER AF DIREKTIV 2002/24/EF
I direktiv 2002/24/EF foretages følgende ændringer:
a) Bilag II, punkt 3.2.12, affattes således:
»3.2.12.

Foranstaltninger mod luftforurening

3.2.12.1.

Anordninger til recirkulation af krumtaphusgasser, kun for firetaktsmotor (beskrivelse og tegninger):

3.2.12.2.

Supplerende forureningsbekæmpende anordninger (hvis sådanne forefindes og ikke er omfattet af en
anden rubrik):

3.2.12.2.1.

Katalysator: ja/nej (*):

3.2.12.2.1.1. Antal katalysatorer og katalysatorelementer:
3.2.12.2.1.2. Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner, form og volumen:
3.2.12.2.1.3. Katalytisk virkning:
3.2.12.2.1.4. Samlet mængde ædelmetal:
3.2.12.2.1.5. Relativ koncentration:
3.2.12.2.1.6. Bærer (struktur og materiale):
3.2.12.2.1.7. Celletæthed:
3.2.12.2.1.8. Katalysatorbeholdertype:
3.2.12.2.1.9. Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted og referenceafstand i udstødningssystemet):
3.2.12.2.2.

Lambdasonde: ja/nej (*):

3.2.12.2.2.1. Type:
3.2.12.2.2.2. Placering:
3.2.12.2.2.3. Arbejdsområde:
3.2.12.2.3.

Lufttilførsel: ja/nej (*):

3.2.12.2.3.1. Type (pulserende luft, luftpumpe, og lign.):
3.2.12.2.4.

Recirkulation af udstødningsgas: ja/nej (*):

3.2.12.2.4.1. Karakteristika (flowhastighed, m.v.):
3.2.12.2.5.

Andre systemer (beskrivelse og funktionsmåde):

___________
(*) Det ikke gældende overstreges.«
b) I bilag V foretages følgende ændringer:
i) I listen i punkt A.1, del 1, ændres »CY for Cypern« og »MT for Malta« til »49 for Cypern« og »50 for Malta«.
ii) I listen i punkt B.1.1, ændres »CY for Cypern« og »MT for Malta« til »49 for Cypern« og »50 for Malta«.
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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2005/329/FUSP
af 25 april 2005
vedrørende gennemgangskonferencen i 2005 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af
kernevåben
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(6)

På NPT revisionskonferencen i 2000 blev der vedtaget et
slutdokument.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 15, og

(7)

Komitéen til Forberedelse af NPT-gennemgangskonferencen i 2005 har afholdt tre møderækker, den 8.-19.
april 2002 i New York, den 28. april-9. maj 2003 i
Genève og den 26. april-7. maj 2004 i New York.

(8)

Rådet vedtog den 29. april 1997 fælles aktion
97/288/FUSP vedrørende Den Europæiske Unions
bidrag til fremme af gennemsigtigheden i kontrollen
med eksport af nukleart materiale (3).

(9)

Rådet vedtog den 17. maj 2004 fælles aktion
2004/495/FUSP om støtte til IAEA's aktiviteter under
dens nukleare sikkerhedsprogram og inden for rammerne
af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af
masseødelæggelsesvåben (4).

(10)

Rådet vedtog den 1. juni 2004 en erklæring til støtte for
initiativet til bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben.

(11)

Der er undertegnet en tillægsprotokol til verifikationsaftalen mellem de medlemsstater i Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), som ikke besidder kernevåben, Euratom og Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA), en tillægsprotokol til kontrolaftalen
mellem Frankrig, Euratom og IAEA og en tillægsprotokol
til kontrolaftalen mellem Det Forenede Kongerige,
Euratom og IAEA. De trådte i kraft den 30. april 2004.

(12)

På baggrund af resultaterne af gennemgangskonferencen i
2000 og drøftelserne under de tre møderækker i
Komitéen til Forberedelse af NPT-gennemgangskonferencen i 2005 er det i betragtning af den nuværende
situation hensigtsmæssigt at ajourføre og videreudvikle
de mål, der er opstillet i fælles holdning
2000/297/FUSP, og de initiativer, der er taget i
henhold dertil —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Den Europæiske Union anerkender fortsat traktaten om
ikke-spredning af kernevåben (NPT) som hjørnestenen i
den samlede ordning for ikke-spredning af kernevåben og
som det afgørende grundlag for den fortsatte atomnedrustning i henhold til artikel VI i NPT samt et vigtigt led i
den øgede udvikling af anvendelsen af kerneenergi til
fredelige formål;

Rådet vedtog den 17. november 2003 fælles holdning
2003/805/FUSP om styrkelse af multilaterale aftaler og
fremme af deres universelle karakter på området for ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler (1). Den 12. december 2003 vedtog Det Europæiske Råd en strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben.

FN's Sikkerhedsråd vedtog med enstemmighed resolution
1540 (2004), hvori spredning af masseødelæggelsesvåben
og disses fremføringsmidler betegnes som en trussel mod
den internationale fred og sikkerhed.

På 1995-konferencen om gennemgang og forlængelse af
traktaten om ikke-spredning af kernevåben mellem
parterne i denne traktat blev der vedtaget afgørelser om
forlængelse på ubestemt tid af gyldigheden af traktaten
om ikke-spredning af kernevåben, om principper og mål
for ikke-spredning af kernevåben og atomnedrustning,
om styrkelse af processen for gennemgang af nævnte
traktat og om en resolution vedrørende Mellemøsten.

Rådet vedtog den 13. april 2000 fælles holdning
2000/297/FUSP vedrørende revisionskonferencen i
2000 mellem parterne i traktaten om ikke-spredning af
kernevåben (2).

(1) EUT L 302 af 20.11.2003, s. 34.
(2) EFT L 97 af 19.4.2000, s. 1.

(3) EFT L 120 af 12.5.1997, s. 1.
(4) EUT L 182 af 19.5.2004, s. 46.
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VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1
Det er Den Europæiske Unions mål at styrke den internationale
ordning for ikke-spredning af kernevåben ved at arbejde for et
vellykket resultat af gennemgangskonferencen mellem parterne i
traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) i 2005.

Artikel 2

L 106/33

7) understregning af, at det er nødvendigt at styrke FN's
Sikkerhedsråds rolle, for at det som den endelige beslutningstager kan træffe passende foranstaltninger i tilfælde
af manglende overholdelse af de forpligtelser, der følger
af NPT, i overensstemmelse med IAEA's statut, herunder
anvendelsen af garantierne

8) påmindelse om de mulige konsekvenser for den internationale fred og sikkerhed i tilfælde af udtræden af NPT.
Opfordring til at vedtage foranstaltninger til at modarbejde tilfælde af udtræden af NPT

For at nå det mål, der er omhandlet i artikel 1, skal Den
Europæiske Union:

a) bidrage til en struktureret og afbalanceret undersøgelse på
gennemgangskonferencen i 2005 af, hvordan NPT fungerer,
herunder gennemførelsen af de forpligtelser, som de stater,
der er parter i NPT, har indgået som led i traktaten, samt
fastlæggelsen af de områder og de midler, hvormed der i
fremtiden skal søges opnået yderligere fremskridt

b) bidrage til at tilvejebringe bred enighed på grundlag af den
ramme, der er fastlagt i NPT, ved at støtte slutdokumentet
fra NPT-revisionskonferencen i 2000 og de afgørelser og den
resolution, der blev vedtaget på revisions- og forlængelseskonferencen i 1995, under hensyntagen til den nuværende
situation og ved bl.a. at fremme følgende centrale elementer:

1) indsats for at bevare NPT's integritet og styrke dens
gennemførelse

2) anerkendelse af, at NPT er et enestående og uerstatteligt
multilateralt instrument til at opretholde og styrke international fred, sikkerhed og stabilitet, da den fastlægger
den retlige ramme for at forebygge en øget spredning af
kernevåben, yderligere at udvikle et kontrolsystem, der
sikrer, at de stater, der ikke besidder kernevåben, udelukkende anvender kerneenergi til fredelige formål, og at
den udgør det afgørende grundlag for den fortsatte atomnedrustning i overensstemmelse med artikel VI

3) bestræbelse på at gøre NPT universel

4) understregning af, at det er absolut nødvendigt at sikre,
at alle stater, der er part i traktaten, overholder samtlige
bestemmelser i NPT fuldt ud

9) anmodning om at indstille nukleart samarbejde med en
stat, når IAEA ikke kan give tilstrækkelig sikkerhed for,
at denne stats nukleare program udelukkende er bestemt
til fredelige formål, indtil agenturet er i stand til det

10) opfordring til staterne i regionen om oprettelse i
Mellemøsten af en zone uden kernevåben samt andre
masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler,
der kan kontrolleres effektivt, i overensstemmelse med
resolutionen om Mellemøsten fra revisions- og forlængelseskonferencen i 1995

11) da Europas sikkerhed hænger sammen med sikkerheden
i Middelhavsområdet, skal gennemførelsen af en ordning
for ikke-spredning af kernevåben i denne region prioriteres højt

12) anerkendelse af betydningen af atomvåbenfrie zoner for
fred og sikkerhed på grundlag af frivillige ordninger
mellem staterne i den pågældende region

13) understregning af, at det er nødvendigt at gøre alt for at
forebygge risikoen for nuklear terrorisme i forbindelse
med terroristers mulige adgang til kernevåben eller
nukleart materiale, der kan indgå i fremstillingen af
strålespredningsanordninger, og i denne forbindelse
understregning af, at forpligtelserne i forbindelse med
Sikkerhedsrådets resolution 1540 (2004) skal overholdes. Opfordring til at øge sikkerheden for højradioaktive strålekilder. I den forbindelse bør G8's og IAEA's
indsats støttes

5) opfordring til alle stater, der ikke er parter i NPT, om at
forpligte sig til ikke-spredning og nedrustning og opfordring til disse stater om, at de som stater, der ikke
besidder atomvåben, bliver parter i NPT

14) anerkendelse af, at initiativet til bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben, initiativet til begrænsning af de globale trusler og G8-gruppens globale partnerskabsinitiativ bør godkendes i lyset af den øgede fare
for nuklear spredning og terrorisme

6) anerkendelse af, at der siden afslutningen af revisionskonferencen i 2000 har fundet alvorlige begivenheder
sted vedrørende spredning af kernevåben

15) opfordring til, at kontrolaftalerne og tillægsprotokollerne gøres universelle
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16) anerkendelse af, at kontrolaftalerne og tillægsprotokollerne har en afskrækkende virkning på spredning af
kernevåben og udgør standarden for kontrol i dag, og
fortsat indsats med henblik på øget sporbarhed af eventuelle krænkelser af forpligtelserne under NPT

17) indsats for at få IAEA's styrelsesråd til at anerkende, at
indgåelse af en generel kontrolaftale og en tillægsprotokol er standarden for kontrol i dag

18) understregning af den særlige rolle, som IAEA spiller
ved kontrol af, om staterne overholder deres forpligtelser til ikke-spredning af kernevåben, og for efter
anmodning at hjælpe dem med at øge sikkerheden af
nukleare materialer og anlæg og for at opfordre staterne
til at yde støtte til agenturet

19) anerkendelse af betydningen af en effektiv og passende
eksportkontrol i overensstemmelse med Sikkerhedsrådets resolution 1540 (2004) og artikel III, stk. 2, i NPT

20) gennemførelse på nationalt plan af en effektiv kontrol
med eksport, transit, omladning og reeksport, samt
passende love og forskrifter herom

21) iværksættelse af effektive, afskrækkende strafferetlige
sanktioner med henblik på at forebygge ulovlig
eksport, transit, mellemhandel og handel samt finansiering heraf, i overensstemmelse med Sikkerhedsrådets
resolution 1540 (2004)

22) opfordring til Zangger-Komitéen og Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG) til at udveksle
deres erfaringer med eksportkontrol, således at alle
staterne følger Zangger-Komitéens ordninger og NSG's
retningslinjer

23) påmindelse om, at NSG's retningslinjer i nær fremtid
skal styrkes for at tilpasse dem til de nye udfordringer
i forbindelse med ikke-spredning

24) opfordring til de stater, der er parter i konventionen om
fysisk beskyttelse af nukleare materialer, til at arbejde for
en hurtig indgåelse af den ændrede konvention

25) anerkendelse af, at de stater, der er parter i NPT, har ret
til kerneenergi til fredelige formål, i overensstemmelse
med artikel IV i NPT og under iagttagelse af traktatens
artikel I, II og III

26) understregning af betydningen af fortsat internationalt
samarbejde for at styrke den nukleare sikkerhed, sikker
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forvaltning af affald og strålingsbeskyttelse og opfordring til de stater, der endnu ikke har gjort dette, til
snarest muligt at tiltræde alle relevante konventioner
og at anvende de heraf følgende forpligtelser i fuldt
omfang

27) anførelse af, at de stater, der er parter i NPT, i overensstemmelse med artikel IV heri kan anvende kerneenergi
til fredelige formål, bl.a. inden for el-produktion, industrien, sundhedssektoren og på landbrugsområdet

28) opfordring til udformning af garantier for adgang til de
tjenester, der er i forbindelse med det nukleare brændsel,
eller til selve dette brændsel på passende vilkår

29) notering af rapporten fra IAEA's ekspertgruppe om de
multinationale tiltag ved det nukleare brændselskredsløb
og opfordring til, at gennemgangen af denne hurtigt
påbegyndes i IAEA

30) anerkendelse af de kernevåbenreduktioner, der er sket
siden den kolde krigs afslutning, men understregning
af, at en samlet reduktion af kernevåbenlagrene er
nødvendig i de fortsatte systematiske og gradvise
bestræbelser hen imod atomnedrustning i henhold til
artikel VI i NPT og i den forbindelse udtryk for
tilfredshed med Den Russiske Føderations og USA's ratificering i 2003 af Moskva-traktaten, dog med understregning af, at der skal gøres yderligere fremskridt i
reduktionen af deres våbenlagre

31) understregning af, at den russiske og den amerikanske
præsidents erklæringer fra 1991-1992 om ensidige
nedskæringer i deres lagre af ikke-strategiske kernevåben
skal gennemføres, og opfordring til alle stater, der råder
over ikke-strategiske kernevåben, til at medregne dem
med henblik på deres nedskæring og afskaffelse som led
i deres generelle rustnings- og nedrustningskontrolproces

32) anerkendelse af anvendelsen af princippet om uigenkaldelighed i forbindelse med alle nedrustnings- og
kontrolforanstaltninger på kernevåbenområdet for at
bidrage til opretholdelse og styrkelse af international
fred, sikkerhed og stabilitet, idet er tages hensyn til
disse betingelser

33) anerkendelse ud fra et atomnedrustningssynspunkt af
betydningen af programmer til destruktion og afskaffelse af kernevåben og eliminering af fissilt materiale
som led i G8-partnerskabet
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34) fortsættelse af bestræbelserne på åbenhed som en
frivillig tillidsskabende foranstaltning til støtte for yderligere fremskridt på nedrustningsområdet
35) da traktaten om et altomfattende forbud med atomprøvesprængninger (CTBT) er et hovedelement i ordningen
for nedrustning og ikke-spredning af kernevåben og
med henblik på dens ikrafttræden så hurtigt som
muligt og uden betingelser, opfordres staterne, og
specielt dem, der er nævnt i bilag II, til at undertegne
og ratificere nævnte traktat snarest og uden betingelser,
ligesom samtlige stater, indtil traktaten er trådt i kraft,
opfordres til at tilslutte sig et moratorium og til at
afholde sig fra enhver handling, der strider imod dens
forpligtelser og bestemmelser. Understregning af betydningen af det arbejde, der er udført af Den Forberedende
Kommission for Organisationen for CTBT og aktiv
støtte til det arbejde, der udføres af den særlige repræsentant for de stater, der har ratificeret traktaten, og
som skal fremme en universel tiltrædelse af nævnte
traktat
36) fornyet opfordring til nedrustningskonferencen om, at
der straks udarbejdes og snarest indgås en ikke-diskriminerende universel traktat om forbud mod produktion
af fissilt materiale til fremstilling af kernevåben eller
andre nukleare sprænglegemer uden forhåndsbetingelser
og under iagttagelse af rapporten fra den særlige koordinator og det heri indeholdte mandat, og opfordring til alle
stater om, indtil traktaten er trådt i kraft, at erklære og
opretholde et stop for produktion af fissilt materiale til
fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer. EU udtrykker tilfredshed med initiativet fra de
af de fem kernevåbenstater, som har indført et moratorium i den forbindelse
37) opfordring til alle de berørte stater om at træffe
passende konkrete foranstaltninger til begrænsning af
risikoen for, at en atomkrig bryder ud ved en fejltagelse
38) fortsatte overvejelser om spørgsmålet om sikkerhedsgarantier for de ikke-kernevåbenstater, der er parter i NPT
39) opfordring til kernevåbenstaterne om at bekræfte de
eksisterende sikkerhedsgarantier, som FN's Sikkerhedsråd har anført i resolution 984 (1995), og om at
undertegne og ratificere de relevante protokoller vedrørende kernevåbenfrie zoner, der er udarbejdet efter
afslutningen af de fornødne konsultationer, idet det
erkendes, at sådanne zoner er omfattet af traktatfæstede
sikkerhedsgarantier
40) understregning af, at en almindelig nedrustning er
nødvendig
41) understregning af betydningen af den globale anvendelse
og gennemførelse af konventionen om forbud mod

L 106/35

biologiske våben og toksinvåben (BTWC), konventionen
om kemiske våben (CWC) samt konventioner, foranstaltninger og initiativer, som bidrager til kontrol med
konventionelle våben
42) opfordring til universel anvendelse og faktisk gennemførelse af Haag-adfærdskodeksen mod spredning af ballistiske missiler
43) indsats med henblik på løsning af problemer med regional ustabilitet og usikkerhed samt konfliktsituationer,
som ofte er årsag til mange våbenprogrammer.
Artikel 3
Den Europæiske Unions indsats som omhandlet i artikel 2
består i:
a) hvor det er hensigtsmæssigt, henvendelser fra formandskabet
i overensstemmelse med artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Union, med henblik på at fremme NPT's universelle
karakter
b) henvendelser fra formandskabet i overensstemmelse med
artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Union, med
henblik på indtrængende at anmode de stater, der er parter
i NPT, om at støtte målene i artikel 2 i nærværende fælles
holdning
c) opnåelse af medlemsstaternes tilslutning til udkast til forslag
om væsentlige spørgsmål, der på Den Europæiske Unions
vegne skal forelægges til drøftelse mellem de stater, der er
parter i NPT, og som kan danne grundlag for beslutninger på
NPT-gennemgangskonferencen i 2005
d) erklæringer, der fremsættes af formandskabet for Den Europæiske Union under generaldebatten og under drøftelserne i
de tre hovedkomitéer.
Artikel 4
Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.
Artikel 5
Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.
Udfærdiget i Luxembourg, den 25. april 2005.
På Rådets vegne
J. ASSELBORN

Formand
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RÅDETS FÆLLES AKTION 2005/330/FUSP
af 26. april 2005
om ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 14, artikel 18, stk. 5, og artikel 23, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

Den 8. december 2003 vedtog Rådet fælles aktion
2003/872/FUSP (1) om ændring og forlængelse indtil
den 30. juni 2004 af mandatet for Den Europæiske
Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus.
Rådet vedtog den 2. februar 2005 fælles aktion
2005/100/FUSP om forlængelse af mandatet for Den
Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus
indtil den 31. august 2005.
Efter afslutningen af OSCE’s grænseovervågningsmission i
Georgien enedes Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske
Komité den 8. marts 2005 om at reagere på situationen
ved at styrke EU’s særlige repræsentant for Sydkaukasus.
Mandatet for EU’s særlige repræsentant bør derfor ændres
i overensstemmelse hermed —

Følgende litra tilføjes i artikel 3:
»h) gennem en støttegruppe i Tbilisi at forsyne Den Europæiske
Union med indberetninger og en løbende vurdering af grænsesituationen og fremme tillidsskabende foranstaltninger
mellem Georgien og Den Russiske Føderation for derigennem at sikre effektivt samarbejde og forbindelser med
alle relevante aktører.«
Artikel 2
Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Den finder anvendelse fra den 4. april 2005.
Artikel 3
Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2005.

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1
Fælles aktion 2003/873/FUSP ændres således:

(1) EUT L 326 af 13.12.2003, s. 44. Senest ændret ved fælles aktion
2005/100/FUSP (EUT L 31 af 4.2.2005, s. 74).

På Rådets vegne
F. BODEN

Formand
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 426/2005 af 15. marts 2005 om indførelse af en midlertidig
antidumpingtold på importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre til beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina
(Den Europæiske Unions Tidende L 69 af 16. marts 2005)
Side 31, artikel 1, stk. 2:
I stedet for:
»Selskab

Antidumpingtold

Taric-tillægskode

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619
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Antidumpingtold

Taric-tillægskode

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Quing Fang Cheng Textile import and
export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet
Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing
Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Alle andre selskaber

85,30 %

A999«

Antidumpingtold

Taric-tillægskode

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

læses:
»Selskab
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Antidumpingtold

Taric-tillægskode

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet
Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

26,70 %

A619

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp.
Co., Ltd

33,90 %

A621

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing
Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

33,90 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Ltd

63,40 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Yongda Textiles Co. Ltd

39,40 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co. Ltd

74,80 %

A618

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co.
Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dying Co.
Ltd

20,00 %

A617
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Antidumpingtold

Taric-tillægskode

Zhejiang XiangSheng Group Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co. Ltd

20,00 %

A617

Alle andre selskaber

85,30 %

A999«

Den korrekte stavemåde for selskaberne, som vist ovenfor, anvendes i hele teksten til forordning (EF) nr. 426/2005, når
de optræder, særlig i betragtning 8b, 23, 28, 58 og 139.

