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Nr L 263/ 1

RÅDETS BESLUT

av den 25 juli 1991
om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska
gemenskapen
( 91/482/EEG )

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT

FÖLJANDE

Dessa bestämmelser utgör en del av Europeiska eko
nomiska gemenskapens ansträngningar att bidra till inter
nationellt samarbete och till lösningen av internationella
problem av ekonomisk, social och kulturell art i sam
klang med de internationella strävandena mot en ny,
mera rättvis och mera balanserad internationell ekono

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 136 i

misk ordning . Dessa ansträngningar ledde särskilt till
undertecknandet av den fjärde AVS-EEG-konventionen i

detta,

Lomé den 15 december 1989 , nedan kallad konventio

nen . Med tanke på de många likheterna mellan ULT och
många av AVS-staterna , och med hänsyn till deras varie
rande status, bör bestämmelserna för ULT antas för
samma period som för AVS-staterna .

med beaktande av det interna avtalet om finansiering och
administration av gemenskapens stöd, undertecknat i
Bryssel den 16 juli 1990, nedan kallat det interna avta
let,

med beaktande av kommissionens förslag^ ),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 2), och

med beaktande av följande :

De bestämmelser som gäller för associeringen av de
utomeuropeiska länderna och territorierna ( nedan kallade
ULT) med Europeiska ekonomiska gemenskapen måste
fastställas för ytterligare en period . Dessa bestämmelser
gäller för de territorier för vilka Frankrike har ansvaret,
de länder och territorier för vilka Förenade kungariket
har ansvaret, de länder för vilka Nederländerna har
ansvaret och, delvis, för Grönland .
(!) EGT nr C 95 , 11.4.1991 , s . 1 .
( 2 ) EGT nr C 183 , 15.7.1991 .

Gemenskapsmarknaden har länge varit öppen för varor
med ursprung i ULT och i AVS-staterna . Med beaktande
av de speciella relationerna mellan gemenskapen och
ULT, baserade på bestämmelserna i fördraget, särskilt del
fyra i detta, bör de nämnda bestämmelserna förbättras
genom att ULT medges en högre grad av flexibilitet när
det gäller ursprungsregler för varor med ursprung i ULT,
genom att nya bestämmelser antas för vissa varor som
inte har sitt ursprung i ULT.

Å andra sidan rättfärdigar ULT:s utvecklingsbehov och
främjandet av deras industriella utveckling att de behåller
möjligheten att ta upp tullar och tillämpa kvantitativa
restriktioner samt att som undantag anta lagstiftning till
stöd för den lokala befolkningen och lokala aktiviteter
för att befrämja eller vidmakthålla lokal sysselsättning.
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Speciella bestämmelser bör antas för rom, arrak och
taffia .
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Under förhandlingarna om konventionen förbättrade
gemenskapen ett antal av de bestämmelser som rör områ
den och medel för samarbete med AVS-staterna . Bestäm-,

melser för ULT bör förbättras enligt samma linjer.

Detta beslut påverkar inte på något sätt den särskilda
ordningen för importen till Spanien och Portugal av varor
med ursprung i ULT, vilken fastställs i bilagan till rådets
beslut 86/47/EEG av den 3 mars 1986 om ordningen för
handel mellan å ena sidan Spanien och Portugal och å
andra sidan de utomeuropeiska länderna och territorierna

(ULT )( ] ), senast utvidgad genom beslut 90/699/EEG(2).

För att underlätta genomförandet av detta beslut i framti
den och för att se till att finansiellt stöd fördelas så

rättvist som möjligt bör man fördela stödet mellan de
territorier för vilka Frankrike har ansvaret, de länder för
vilka Nederländerna har ansvaret samt de länder och

territorier för vilka Förenade kungariket har ansvaret .
Lärdom bör dras av erfarenheten, och förfarandena för

Gemenskapens bidrag för att lösa ULT:s och AVS
staternas ekonomiska och sociala problem uppmuntrar
gemenskapen till att förstärka relationerna mellan ULT
och AVS-staterna inom olika områden för samarbete,

planering och genomförande av samarbete för finansie
ring av utveckling bör skyndas på så mycket som möj
ligt.

inklusive handel .

Vidare ligger vissa ULT i samma geografiska område som
utomeuropeiska departement och AVS-stater . Utveck
lingen av olika delar av samma geografiska område med
liknande kännetecken och begränsningar bör uppnås i
synnerhet genom gemensamma regionala projekt, oavsett
vilken status de olika delarna har enligt gemenskapens
lagstiftning, något som möjliggör skalekonomi och för
stärkning av regionalt samarbete mellan de berörda par
terna . Gemenskapen har redan skapat de nödvändiga
medlen, särskilt av ekonomisk art, för genomförande av
detta samarbete, vad gäller de utomeuropeiska departe
menten genom förordning ( EEG) nr 2052/88 ( 3 ) om struk
turfondernas uppgifter och om Europeiska investerings
bankens verksamhet (" nedan kallad banken "), därpå föl
jande texter och rådets beslut 89/687/EEG av den 22 de
cember 1989 om inrättande av ett särskilt program för de
franska utomeuropeiska departementen på grund av
deras avlägsna geografiska läge och ö-natur ( Poseidom )(4)
samt, för AVS-staternas del, genom konventionen och det
interna avtalet.

Dessa grannområden konfronteras traditionellt med likar
tade problem trots olikheterna i status. Regionalt samar
bete, speciellt utformat för lokala förhållanden, kräver en
mera direkt dialog mellan de berörda parterna . Förfaran
den för regionalt samråd mellan de utomeuropeiska
departementen, ULT och AVS-staterna bör därför upp

Aktiv medverkan av lokala myndigheter i både gemen
skapsregionerna och icke-medlemsländer i genomförandet
av en gemensam politik eller i relationerna med gemen
skapen erkänns allmänt. Associationen med ULT har inga
bestämmelser för sådan medverkan, bortsett från genom
förandet av samarbete för finansiering av utveckling i
vissa ULT eller på ett mera allmänt sätt i andra . Medver
kan av valda företrädare för den berörda befolkningen
bör ökas med hänsyn till författningarna i de medlems
stater som är ansvariga för ULT. Principen om partner
skap mellan kommissionen, medlemsstaten och landet
eller territoriet tillgodoser dessa dubbla syften.

Olika föreskrifter, antagna i syftet att förverkliga den
enhetliga marknaden, är inte tillämpliga i ULT, men det
kan vara tillrådligt att undersöka olika vägar att helt eller
delvis utvidga dem till att även omfatta ULT, i synnerhet
inom partnerskapets ram .

muntras, detta i nära samarbete med de berörda med

Artikel 362 i konventionen ger de länder eller territorier
som anges i del fyra i fördraget och som blir självstän
diga , möjlighet att biträda konventionen . Därför är det
nödvändigt att ge möjligheter till eventuella ändringar av

lemsstaterna när det gäller utomeuropeiska departement

detta beslut . Artikel 1 i det interna avtalet föreskriver att

och ULT.

när ett land eller territorium som har blivit självständigt
biträder konventionen, skall det finansiella stöd som har

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

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

63 , 5.3.1986 , s . 95 .
365 , 28.12.1990, s . 79 .
185 , 15.7.1988 , s . 9 .
399 , 30.12.1989 , s . 39 .

tilldelats berörda ULT från Europeiska utvecklingsfonden
reduceras genom ett beslut av rådet och att de belopp
som är allokerade till AVS-staterna skall ökas i motsva
rande mån .
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HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
DEL I

ALLMÄNNA FORESKRIFTER FÖR SAMARBETE MELLAN EEG OCH ULT

Kapitel 1
Samarbetets mål och principer

integration. Gemenskapen skall därför ge verksamt stöd
till ULT:s ansträngningar att organisera sig i regionala
grupperingar och att gradvis öka samarbetet på regional
nivå och regionerna emellan i syfte att främja en mera
rättvis och balanserad internationell ekonomisk ordning.

Artikel 1

Syftet med detta beslut är att befrämja och påskynda de i
bilaga 1 förtecknade ULT:s ekonomiska, kulturella och
sociala utveckling samt att stärka deras ekonomiska
strukturer .

Artikel 2

Gemenskapen skall ge stöd till ULT:s ansträngningar att
åstadkomma en genomgripande utveckling som vilar på
deras kulturella och sociala värderingar, mänskliga resur
ser, naturtillgångar och ekonomiska potential i syfte att
främja ULT:s sociala, kulturella och ekonomiska framåt
skridande och befolkningarnas levnadsvillkor genom att
människors grundläggande behov tillfredsställs, kvinnor
nas roll erkänns och människors kunnande förkovras,
med respekt för människors värdighet.

Denna utveckling skall grundas på en hållbar balans
mellan de ekonomiska målen, rationellt tillvaratagande av
miljön och förstärkning av naturresurser och mänskliga
resurser .

Artikel 5

Gemenskapen erkänner behovet av ge de minst utveck
lade ULT särskild behandling och att beakta de särskilda
svårigheter som möter dessa. Den skall ägna särskild
uppmärksamhet åt ansträngningar att förbättra levands
förhållandena för befolkningens fattigaste skikt.

Samarbetet skall innefatta bl .a . särskild behandling när
storleken på de finansiella resurserna och villkoren för
dem bestäms så att de minst utvecklade ULT kan över

vinna strukturella och andra hinder för utveckling.

Artikel 6

Inom sina ansvarsområden skall de myndigheter som
deltar i det partnerskap som avses i artikel 10 regelbun
det granska resultatet av tillämpningen därav, ta alla
nödvändiga initiativ och avge alla yttranden som behövs
för att nå målen för detta beslut .

Artikel 3

1.
Samarbetet skall inriktas på utveckling av männi
skan, som är utvecklingens viktigaste aktör och dess
främsta förmånstagare vilket innebär att alla mänskliga
rättigheter skall iakttas och främjas . Samarbetsåtgärder
skall därför utformas med den positiva inställningen att
respekten för mänskliga rättigheter är en grundläggande
faktor i verklig utveckling och att samarbetet är ett
bidrag till dessa rättigheters främjande.

Betydelsen av initiativ som tas av enskilda eller grupper
skall också erkännas, och sådana initiativ skall uppmunt
ras så att hela befolkningen blir verkligt delaktig i utveck
lingen.

Artikel 4

Gemenskapen och ULT skall fästa särskild vikt vid och
ge hög prioritet till regionalt samarbete och regional

Varje omständighet som direkt skulle kunna hindra att
målen uppnås får tas upp till behandling inom ramen för
detta förfarande .

Kapitel 2
Decentraliserat samarbete och partnerskap

Artikel 7

För att uppmuntra alla de aktörer från ULT och gemen
skapen som är i stånd att bidra till ULT:s autonoma
utveckling att lägga fram och genomföra initiativ skall
samarbetet, inom de gränser som de ansvariga myndig
heterna i ULT fastställer, stödja utvecklingsverksamheter
som föreslås av ekonomiska, sociala och kulturella orga
nisationer inom ramen för decentraliserat samarbete, sär

skilt då de förenar ansträngningar och resurser hos
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organisationer
gemenskapen.
syfta till att
arbetsmetoder

i ULT och motsvarande organisationer i
Denna form för samarbete skall särskilt
göra sådana aktörers kompetens, egna
och resurser tillgängliga för utvecklingen i
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Detta slag av samarbete skall organiseras i enlighet med
ULT:s myndigheters roll och befogenheter.

ULT.

Artikel 9

De aktörer som avses i denna artikel är lokala myndig
heter, sammanslutningar på landsbygden och i byarna,
kooperativ, företag, fackföreningar, utbildnings- och
forskningscentra, icke-statliga utvecklingsorganisationer
och andra slag av sammanslutningar och alla grupper och
aktörer som är i stånd till och önskar ge sina frivilliga
bidrag till utvecklingen av ULT.

Lokala samarbetsverksamheter kan stödjas genom medlen
för samarbete för utvecklingsfinansiering, efter det att de
ansvariga myndigheterna i berört ULT, helst på plane
ringsstadiet, godkänt principen och villkoren för denna
form av samarbete . Sådant stöd skall lämnas i den

omfattning som är nödvändig för att framgångsrikt
genomföra de föreslagna verksamheterna, under förut
sättning att nyttan av dessa har konstaterats och att
bestämmelserna för finansiellt och tekniskt samarbete

iakttas. Projekt inom ramen för denna form av samarbete
behöver inte nödvändigtvis kopplas till program i de
preliminära programmens huvudbranscher . De som har
sådan koppling skall dock ges företräde .

Artikel 8

Samarbetet skall stimulera och stödja de initiativ som tas
av aktörer i ULT som avses i artikel 7, förutsatt att de

svarar mot de prioriteringar, riktlinjer och utvecklingsme
toder som de ansvariga myndigheterna i de berörda ULT
har antagit. Inom denna ram skall samarbetet stödja dels
självständiga verksamheter som bedrivs av aktörer i ULT
eller verksamheter som bedrivs av aktörer i ULT och är

förenade med stöd från motsvarande aktörer i gemenska
pen vilka ställer sin kompetens, erfarenhet, tekniska och
organisatoriska förmåga eller ekonomiska resurser till
förfogande.

Artikel 10

I syfte att göra det möjligt för ULT:s behöriga lokala
myndigheter att, inom ramen för de respektive författ
ningarna i de medlemsstater som har ansvaret för dem,
förverkliga principerna för ULT:s associering med EEG
med beaktande av de berörda medlemsstaternas centrala

myndigheters befogenheter, etableras härmed ett sam
rådsförfarande , grundat på principen om partnerskap
mellan kommissionen, medlemsstaten och ifrågavarande
ULT.

Samarbetet skall stimulera aktörer i ULT och gemenska
pen att tillhandahålla kompletterande ekonomiska och
tekniska resurser för utvecklingsansträngningarna . Samar
betet får ge lokal verksamhet finansiellt eller tekniskt stöd
ur de resurser som föreskrivs i detta beslut enligt de
villkor som fastställs i artikel 9 .

Detta partnerskap, för vilket de närmare bestämmelserna
anges i artikel 234-236 i detta beslut, skall ge en möjlig
het att utröna vad som har uppnåtts med associationen
och diskutera alla problem som eventuellt kan ha upp
stått i relationerna mellan ULT och gemenskapen.

DEL II

OMRÅDEN FOR SAMARBETET MELLAN EEG OCH ULT

AVDELNING T

MILJON

naturresurser grundläggande mål som ULT med gemen
skapens stöd skall försöka förverkliga i syfte att åstad
komma en omedelbar förbättring av levnadsförhållan
dena för befolkningen och att trygga levnadsförhållan
dena för framtida generationer.

Artikel 11

1.
Inom ramen för detta beslut utgör skydd för och
förbättring av miljön och naturresurserna, hejdande av
skövlingen av mark och skogar, återställande av ekolo
gisk balans samt bevarande och rationellt utnyttjande av

2.
Gemenskapen inser att vissa ULT:s existens är
hotad till följd av en snabb miljöförsämring som hindrar
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alla utvecklingsansträngningar och särskilt dem som syf
tar till att nå de prioriterade målen, nämligen självförsörj
ning med livsmedel och säkrad livsmedelsförsörjning.

ring av miljöverkningarna skall göras när så är lämpligt
vid storskaliga projekt och projekt som utsätter miljön
för stort hot. Den bör minst innehålla följande :

För många ULT är det en nödvändighet att hejda miljö
förstöringen och bevara naturresurserna, och detta kräver
utarbetande och genomförande av konsekventa utveck
lingsplaner som beaktar den ekologiska balansen.

— En beskrivning av de åtgärder som planeras för att
undvika eller minska större ogynnsamma konsekven
ser och för att om möjligt avhjälpa sådana .

— De uppgifter som behövs för identifiering och utvär
dering av de huvudsakliga miljöeffekter projektet kan
Artikel 12

Miljödimensionen och de arbetssätt som måste utvecklas
innebär att verksamheterna kommer att behöva bedrivas

inom ramen för en generell långsiktig politik som utfor
mas och genomförs av de ansvariga myndigheterna i
berört ULT på lokal, nationell, regional eller internatio
nell nivå med internationellt stöd .

För detta ändamål skall gemenskapen i sin verksamhet ge
företräde åt

— ett förebyggande arbetssätt inriktat på att hindra att
något program eller någon verksamhet får skadliga
verkningar på miljön,
— ett systematiskt arbetssätt som säkerställer ekologisk
funktionsduglighet på varje stadium, från projektdefi
nition till genomförande,
— ett branschöverskridande arbetssätt som beaktar inte
bara direkta utan också indirekta konsekvenser av en
verksamhet.

förmodas få .

För att miljöhänsyn skall komma med i bedömningarna
på ett riktigt sätt, skall en fysisk förteckning upprättas,
" om möjligt i bokslutsform.
Dessa medel skall göras sådana att de säkerställer att det
när en ogynnsam miljöpåverkan förutses går att formu
lera de nödvändiga korrigeringarna på ett så tidigt sta
dium av förberedelserna för ett projekt eller ett arbets
program att detta kan fullföljas enligt den planerade
tidtabellen, fastän förbättrat vad avser skydd för miljö
och naturresurser.

Artikel 15

Gemenskapen, som är angelägen om att skapa verkligt
skydd för och en effektiv förvaltning av miljö och natur
resurser, anser att de områden för samarbetet mellan
EEG och ULT som omfattas av denna del av beslutet

måste utsättas för en systematisk granskning och utvärde
ring mot denna bakgrund .
Artikel 13

Skyddet av miljön och naturresurserna kräver ett omfat
tande arbetssätt som innefattar de sociala och kulturella
dimensionerna .
För att säkerställa att denna särskilda dimension beaktas

I denna anda skall gemenskapen stödja de ansträngningar
som de ansvariga myndigheterna i ULT gör på lokal,
nationell, regional och internationell nivå liksom verk
samhet som bedrivs av mellanstatliga och icke-statliga
organisationer för att främja lokala, nationella och mel
lanstatliga strävanden .

skall uppmärksamhet ägnas åt att inlemma lämpliga
utbildnings -, upplysnings- och forskningsaktiviteter i pro
jekt och arbetsprogram.
Artikel 16

Artikel 14

Medel för samarbetet som passar miljöbehoven skall
utformas och genomföras .
När så är nödvändigt får både kvalitativa och kvantita
tiva kriterier användas . Av parterna gemensamt god
kända kontrollistor, i förekommande fall antagna inom
ramen för de partnerskapssamråd som föreskrivs i artik
larna 234-236, skall användas till hjälp för bedömningen
av den miljömässiga funktionsdugligheten hos föreslagna
verksamheter, oavsett vilken skala dessa har. En utvärde

1.
Gemenskapen åtar sig att göra varje ansträngning
som ankommer på den för att se till att all flyttning
mellan länder av miljöfarligt och radioaktivt avfall hålls
under kontroll, och den betonar vikten av effektivt inter
nationellt samarbete på detta område.

Med tanke på detta skall gemenskapen förbjuda all direkt
eller indirekt export av sådant avfall till ULT samtidigt
som dessas ansvariga myndigheter skall förbjuda direkt
eller indirekt import till sitt territorium av sådant avfall
från gemenskapen eller något annat land, dock utan att
påverka de särskilda internationella åtaganden i dessa två
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hänseenden som har gjorts eller kan komma att göras
inom ramen för de behöriga internationella organen.
Dessa föreskrifter skall inte hindra en medlemsstat till

vilken ett utomeuropeiskt land eller territorium har valt
att exportera avfall för behandling från att återföra det
behandlade avfallet till de utomeuropeiska land eller
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eller territorium, i den mån riskerna i praktiken kan
drabba ett utomeuropeiskt land eller territorium, och
skall syfta till att bestämma arten och omfattningen av de
gemensamma åtgärder som kan vidtas enligt villkoren i
detta beslut. Vid behov skall samrådet också ge tillfälle
till åsiktsutbyte innan diskussioner förs i dessa ämnen i
internationella organ.

territorium från vilken det härrörde .
AVDELNING II

Gemenskapen och, när så behövs, de ansvariga myndig
heterna i ULT skall påskynda införandet av de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att uppfylla
detta åtagande .

JORDBRUKSSAMARBETE, SÄKRAD LIVSMEDELSFÖR
SÖRJNING OCH LANDSBYGDSUTVECKLING

2.
De ansvariga myndigheterna i ULT åtar sig att
strängt övervaka genomförandet av de förbudsåtgärder
som avses i punkt 1 andra stycket .
Artikel 19

3 . Termen " farligt avfall " i denna artikel skall omfatta
de kategorier av varor som är förtecknade i bilaga 1 och
2 till Baselkonventionen om flyttning över gränserna och
kvittblivning av farligt avfall .

Samarbete avseende jordbruk och landsbygdsutveckling,
dvs . åkerbruk, boskapsskötsel, fiske och skogsbruk, skall
syfta bl. a . till

Vad beträffar radioaktivt avfall skall de tillämpliga defini
tionerna och trösklarna vara de som kommer att faststäl

las inom ramen för Internationella atomenergiorganet
IAEA. Intill dess att så sker, skall definitionerna och
trösklarna vara de som specificeras i bilaga 6 .

— att fortlöpande och systematiskt främja en funktions
duglig och hållbar utveckling som i synnerhet bygger
på skydd för miljön och rationellt utnyttjande av
naturtillgångar,

Artikel 17

— att stödja ULT:s ansträngningar att höja självförsörj
ningsgraden vad gäller livsmedel, särskilt genom att
stärka deras förmåga att förse sin befolkning med
livsmedel av tillfredsställande kvantitet och kvalitet

På begäran av de ansvariga myndigheterna i ULT skall
gemenskapen tillhandahålla tekniska uppgifter om be
kämpningsmedel och andra kemiska produkter för att
hjälpa ULT att utveckla och stärka en ändamålsenlig och
säker användning av produkterna .
När så är lämpligt kan i enlighet med reglerna för
samarbete om utvecklingsfinansiering tekniskt bistånd ges
för att åstadkomma säkra betingelser för hantering av
sådana produkter på alla stadier, från produktion till
kvittblivning.

och säkra en tillfredsställande nivå av näringstillför
sel,
— att göra livsmedelsförsörjningen säkrare på lokal,
nationell, regional och interregional nivå genom att
stimulera regionala handelsflöden av livsmedel och
förbättra samordningen mellan de berörda ländernas
livsmedelspolitik,
— att garantera landsbygdsbefolkningen inkomster som
väsentligt höjer dess levnadsstandard så att dess
väsentliga behov kan tillgodoses vad gäller livsmedel,
utbildning, hälsa och levnadsförhållanden,

Artikel 18

Gemenskapen och de ansvariga myndigheterna i ULT
inser värdet av åsiktsutbyte, med användning av den
samrådsmekanism som föreskrivs i detta beslut, om stora

ekologiska risker, antingen för hela jorden ( såsom växt
huseffekten, nedbrytningen av ozonskiktet och skövling
av tropiska skogar ) eller med mera begränsad räckvidd,
som kan bli följden av industriell teknik. Sådant samråd
kan påkallas av kommissionen, av en medlemsstat eller
av de ansvariga myndigheterna i ett utomeuropeiskt land

— att uppmuntra landsbygdsbefolkningens, både män
nens och kvinnornas, aktiva deltagande i den egna
utvecklingen genom att organisera småbrukare i sam
manslutningar och inlemma producenterna , både män
och kvinnor, mera effektivt i nationell och internatio
nell ekonomisk verksamhet,
— att öka kvinnors medverkan i egenskap av producen
ter, särskilt genom att ge kvinnor bättre tillgång till
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alla produktionsfaktorer (mark, insatsvaror, kredit,
konsulenttjänster och utbildning ),
— att skapa tillfredsställande levnadsvillkor och' ett till
fredsställande levnadssätt på landsbygden, särskilt
genom att utveckla sociala och kulturella verksamhe
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1.
Utveckling av produktionen kräver rationalisering
av den animala och vegetabiliska produktionen och
omfattar följande:

ter ,

— att öka produktiviteten på landsbygden, särskilt
genom överföring av lämplig teknik och rationellt
utnyttjande av växt- och djurresurser,
— att minska förluster som uppstår efter skörd,
— att minska kvinnors arbetsbörda, bl.a . genom att
främja lämplig teknik för behandling av skördade
produkter och livsmedelsberedning,

— att främja sysselsättningsskapande verksamheter på
landsbygden och vidga verksamheter som ger stöd till
produktionen,
— att förbättra produktionen genom förädling på plat
sen av produkter från åkerbruk och boskapsskötsel,
fiske och skogsbruk,
— att säkerställa bättre jämvikt mellan livsmedelsgrödor
och exportgrödor,

— Förbättring av brukningsmetoderna för regnbevatt
nade grödor samtidigt som markens bördighet beva
ras .

— Utveckling av konstbevattningsgrödor, bl .a . genom
olika slags bevattningssystem ( bybevattningsteknik,
vattenreglering och jordförbättring) som ger optimal
vattenanvändning och sparsam vattenhushållning och
kan skötas av jordbrukare och lokala samfälligheter.
Verksamheten skall också omfatta att sätta befintliga
anläggningar i stånd
— Förbättring och modernisering av odlingsmetoder och
bättre utnyttjande av produktionsfaktorer (förbätt
rade växtsorter och djurraser, lantbruksredskap, göd
ningsmedel, växtbehandlingsmedel ) .
— Vad beträffar boskapsskötsel, bättre djurfoder (effek
tivare skötsel av betesmarker, ökad foderproduktion,
flera nya bevattningsplatser och reparation av befint
liga sådana ) och djurhälsa, jämte utveckling av den
infrastruktur som behövs för ändamålet .

— att utveckla och stärka en jordbruksforskning som är
avpassad till landets och regionens natur och mänsk
liga miljö vars resultat kan göras allmänt tillgängliga
och som tillgodoser kravet om säkrad livsmedelsför
sörjning,

— Bättre integrering av åkerbruk och boskapsskötsel .
— Vad gäller fiske, modernisering av fiskodling och
utveckling av vattenbruk.

— att mot bakgrund av ovannämnda mål bevara miljön,
särskilt genom särskilda åtgärder för att skydda och
bevara ekosystem.

2.

Andra förutsättningar för att produktionen skall

utvecklas är

Artikel 20

1.

De åtgärder som vidtas för att nå de mål som avses

i artikel 19 skall vara så varierade och konkreta som

— utbyggnad av sekundära och tertiära konsulenttjän
ster för jordbruket, såsom tillverkning, modernisering
och ökad spridning av lantbruksredskap och utrust
ning för bruk på landsbygden och andra insatsvaror,
samt vid behov import av sådana,

möjligt, på lokal, regional och interregional nivå .
2.
De skall utformas och utvecklas för att genomföra
den politik och de strategier som de ansvariga myndighe
terna i ULT har fastställt och att de respekterar deras

— inrättande eller stärkande av spar- och kreditinrätt
ningar för jordbruket, avpassade för de lokala beting
elserna, för att ge jordbrukare bättre tillgång till
produktionsfaktorer,

prioriteringar.

3.
Stöd skall lämnas för sådan politik och sådana
strategier inom ramen för jordbrukssamarbetet i enlighet
med föreskrifterna i detta beslut.

— uppmuntrande av all politik och stimulans för jord
brukare som är lämpad för de lokala förhållandena
och syftar till att höja produktiviteten och öka jord
brukarnas inkomster .

Il /Vol . 18

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

10

Artikel 22

Artikel 24

För att säkerställa avkastningen från jordbruksproduktio
nen skall jordbrukssamarbetet bidra till

Samarbetet inom agronomisk och jordbruksteknisk forsk
ning skall bidra till

— tillfredsställande metoder för förvaring och lämpliga
lagringsmöjligheter för producenterna,

— att i ULT utveckla lokala och regionala forsknings
resurser avpassade för de lokala naturbetingelserna
och de sociala och ekonomiska förutsättningarna för
vegetabilisk och animalisk produktion,

— verksam bekämpning av sjukdomar, insektsangrepp
och andra faktorer som vållar produktionsförluster,

— ett grundläggande försäljningssystem, stött av lämplig
producentorganisation med de nödvändiga materiella
och

ekonomiska

resurserna

och

— att särskilt förbättra växtsorter och djurraser, pro
dukternas näringsvärde och förpackning samt ut
veckla teknik och processer som är tillgängliga för
jordbrukarna,

tillfredsställande

kommunikationsmedel,

— smidigt fungerande försäljningskanaler, som tar till
vara varje slag av offentligt eller privat initiativ, för
att kunna förse lokala marknader, trakter med miss
växt och tätortsmarknader med varor, för att minska
beroendet av försörjning utifrån,

— arrangemang för att förebygga leveransavbrott (re
servlagring) och motverka abrupta prisvariationer (in
terventionslagring),

— att bättre sprida resultaten av forskning som bedrivs i
ett utomeuropeiskt land eller territorium, en AVS-stat
eller en icke-AVS-stat och som är tillämpliga i andra
ULT eller andra AVS-stater,

— att bedriva upplysningsverksamhet så att så många
användare som möjligt kan få kännedom om resulta
tet av sådan forskning,

— att främja samordning av forskning, särskilt på regio
nal och internationell nivå, och att genomföra lämp
liga åtgärder för att nå dessa mål .

— bearbetning, förpackning och försäljning av varorna,
särskilt genom att utveckla hantverksföretag och jord
bruksindustriella enheter, för att anpassa varorna till
marknadsutvecklingen.

Artikel 23

Åtgärder för landsbygdsutveckling skall innefatta
— organiserande av producenterna i sammanslutningar
eller samfälligheter som ger dem fördelar av gemen
samma avtal och investeringar och av samägd utrust
ning,

— uppmuntran till kvinnors medverkan och erkännande
av den aktiva roll kvinnor spelar som likvärda delta
gare i landsbygdsutvecklingen och de ekonomiska
utvecklingsprocesserna ,

Artikel 25

Verksamheter inom ramen för jordbruksssamarbetet skall
bedrivas i enlighet med de föreskrifter och förfaranden
som fastställts för samarbete om utvecklingsfinansiering,
och de får i detta sammanhang också omfatta följande:
1 . Som led i det tekniska samarbetet

— informationsutbyte mellan gemenskapen, ULT
och AVS-staterna samt mellan ULT och AVS- 

staterna ( t.ex. om vattenanvändning, intensiv
odlingsmetoder och forskningsrön ),

— erfarenhetsutbyte mellan experter som arbetar på
områden som kredit och sparande, kooperativ,
ömsesidig försäkring, hantverk och småindustri
på landsbygden.
2 . Som led i det finansiella samarbetet

— utveckling av sociala och kulturella verksamheter
(såsom verksamheter avseende hälsa, utbildning och
kultur) som är väsentliga för att förbättra levnadssät
tet på landsbygden,

— lämpliga konsulenttjänster för att utbilda alla jord
brukare, både män och kvinnor,

— tillhandahållande av produktionsfaktorer,
— stöd till marknadsreglerande organ, på grundval
av ett samordnat sätt att lösa produktions- och
försäljningsproblem,

— deltagande i bildande av fonder för jordbrukskre
— förbättrad utbildning av instruktörer på alla nivåer.

diter,
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— skapande av möjligheter för jordbrukare, jordbru
kares handelsorganisationer, hantverkare, kvinno
sammanslutningar och småskalig industriverksam
het på landsbygden liksom för organisationer som
genomför kampanjer om särskilda teman, att
få krediter kopplade till sin näringsverksamhet
( såsom kredit för inköp, förstaledsmarknadsföring
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försörjning. I detta sammanhang skall samarbetet inriktas
särskilt på produktion (inbegripet tillhandahållande av
fysiska, tekniska och finansiella utgångsresurser), trans
port, försäljning, förpackning och uppbyggande av en
infrastruktur för lagring.

och lagring ),
Artikel 29

— stöd till åtgärder för att sammanföra industriellt
kunnande och handelsskicklighet i ULT och
gemenskapen i hantverks- eller industrienheter för
framställning av insatsvaror och utrustning och
för sådana ändamål som underhåll, förpackning,
lagring, transport och förädling av produkter.

På begäran av ett ULT:s ansvariga myndigheter kan detta
ULT vara berättigat till de tjänster som tillhandahålls av
det tekniska centrumet för jordbruks- och landsbygds
samarbete, vars mål och uppgifter beskrivs artikel 53 i
konventionen .

Artikel 26

Alla eventuella kostnader som hänför sig till tjänster som

1.
Gemenskapsåtgärder som syftar till säkrad livsme
delsförsörjning i ULT skall genomföras i överensstäm

utnyttjar dem skall finansieras ur de fonder som före
skrivs i artikel 154 för den av de tre grupperna till vilken
ifrågavarande ULT hör.

centrumet har tillhandahållit till förmån för det ULT som

melse med de livsmedelsstrategier och den politik som
förs av de ansvariga myndigheterna i berört ULT samt

med hänsyn till de utvecklingsmål som de har fastställt.
AVDELNING III

De skall genomföras i samordning med detta besluts
medel inom ramen för gemenskapens politik och därur
härrörande åtgärder med beaktande av gemenskapens

UTVECKLING AV FISKET

internationella åtaganden.

2.
I detta sammanhang får fleråriga vägledande planer
upprättas tillsammans med de ansvariga myndigheterna i
ULT som så önskar så att deras tillgång på livsmedel
bättre kan förutsägas .

Artikel 30

För ett ökat utnyttjande av ULT:s fiskeresurser skall alla
mekanismer för bistånd och samarbete som avses i detta

beslut, inte minst ekonomiskt och tekniskt bistånd i
Artikel 27

Med hänsyn till tillgängliga jordbruksprodukter åtar sig
gemenskapen att se till att exportbidrag kan bestämmas
längre i förväg för alla ULT beträffande en rad produkter
valda med tanke på livsmedelsbehovet i dessa stater.
Förutfastställelse får avse ett år och ske årligen under
detta besluts giltighetstid, varvid bidragsnivån skall
bestämmas i enlighet med de metoder som kommissionen
normalt tillämpar.

Artikel 28

Vid genomförandet av föreskrifterna i denna avdelning
skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att bistå de minst
utvecklade ULT att till fullo få nytta av dessa föreskrifter.
På begäran av de ansvariga myndigheterna i ULT skall
särskild uppmärksamhet ägnas åt dessa ULT:s särskilda
svårigheter att genomföra den politik och de strategier de
ansvariga myndigheterna har beslutat för att stärka sin
självförsörjning med livsmedel och säkra sin livsmedels

överensstämmelse med villkoren enligt del tre i avdelning
III tillämpas på fisket.
De prioriterade målen för sådant samarbete skall vara

— att förbättra kunskaperna om fiskets miljö och resur
ser ,

— att förbättra möjligheterna att skydda fiskeresurserna
och övervaka ett rationellt utnyttjande av dessa ,
— att uppmuntra rationellt utnyttjande av ULT:s fiskere
surser och de resurser i öppna havet av vilka både
ULT och gemenskapen har intresse,

— att öka de bidrag som fisket, inbegripande akvakultu
ren och det icke-industriella fisket, lämnar till lands
bygdens utveckling genom att ge dessa verksamheter
rollen att trygga livsmedelsförsörjningen, höja nä
ringsnivån och förbättra de lokala samhällenas sociala
och ekonomiska villkor . Detta förutsätter bland annat
erkännande av och stöd till kvinnors arbete med den

gjorda fångsten och i försäljningen av fisken,
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— att öka fiskets bidrag till den industriella utvecklingen
genom ökning av fångsterna, produktionen, efterbe
handlingen och exporten.
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AVDELNING IV

SAMARBETE PÅ RÅVARUOMRÅDET

Artikel 34
Artikel 31

Gemenskapens bistånd till fiskeutvecklingen skall inne
fatta stöd inom följande områden:

a ) Fiskeproduktionen, däribland anskaffning av båtar,
utrustning och redskap, utveckling av infrastruktur
för fiske på landsbygden och för fiskeindustrin samt
stöd för fiskodlingsprojekt inte minst genom tillhan
dahållande av särskilda kreditmöjligheter för ULT
institutioner som är lämpliga för vidare förmedling av
lån till de berörda aktörerna .

b ) Förvaltning av och skydd åt fisket, däribland bedöm
ning av fiskbeståndet och av förutsättningarna för
fiskodling, förbättrad övervakning och kontroll av
miljön och utveckling av den kapacitet som de ansva
riga myndigheterna i ULT har när det gäller rationell
förvaltning av fiskeresurserna i deras exklusiva ekon
omiska zoner .

c ) Bearbetning och försäljning av fiskeprodukter, där
ibland utveckling av arrangemangen för bearbetning,
insamling, distribution och försäljning, minskning av
spillet efter fångsten samt främjande av åtgärdspro
gram för bättre utnyttjande av fisken och större
näringsutbyte av fiskeprodukterna .
d ) Utbildning av ULT:s arbetskraft inom fiskets alla
områden, utveckling och förstärkning av ULT:s forsk
ningskapacitet samt utveckling av regionalt samarbete
när det gäller förvaltning och utveckling av fisket.

Samarbete med ULT på råvaruområdet skall ta hänsyn
till följande:
— Ekonomierna i en stor andel av ULT är höggradigt
beroende av sin export av råvaror.

— Deras exportsituation har i flertalet fall försämrats,
huvudsakligen till följd av de vikande världsmark
nadspriserna .
— Svårigheterna i många råvarubranscher, både inom
ULT:s ekonomier och på internationell nivå, är struk
turellt betingade .

Artikel 35

Huvudmålet för samarbetet på råvaruområdet är
— diversifiering, både horisontellt och vertikalt, av ULT-
ekonomierna , särskilt genom utveckling av bearbet
ning, försäljning, distribution och transport, och
— förbättring av ULT:s råvarors konkurrenskraft på
världsmarknaderna genom omorganisation och ratio
nalisering av deras produktions-, försäljnings- och
distributionsverksamheter .

Alla lämpliga medel skall användas för att dessa stater så
långt som möjligt skall kunna uppnå dessa mål . För detta
ändamål bör samtliga instrument och resurser enligt detta
beslut brukas på ett samordnat sätt.

Artikel 36
Artikel 32

Vid tillämpning av artiklarna 30 och 31 skall särskild
omsorg ägnas åt att ge de minst utvecklade ULT möjlig
het att utveckla sin förmåga att förvalta sina fiskeresur
ser .

Samarbetsåtgärder på råvaruområdet skall inriktas på
utveckling av internationella, regionala och lokala mark
nader . De skall utföras i överensstämmelse med de när

mare bestämmelser och förfaranden som har fastlagts i
detta beslut och inte minst dem som gäller samarbete för
finanisering av utveckling. I det sammanhanget kan åtgär
derna också täcka följande:
1 . Utveckling av mänskliga resurser, inkluderande sär
skilt

Artikel 33

— utbildningsprogram och kurser för aktörer inom
de berörda branscherna,
Bevarande och optimal användning av havets levande
resurser skall uppnås genom direkt eller regionalt samar
bete eller i förekommande fall genom internationella
organisationer.

— stöd till lokala eller regionala skolor och utbild
ningsinstitut som är specialiserade inom denna
bransch .
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2 . Stimulans till investeringar av ekonomiska aktörer
inom gemenskapen och ULT i den berörda bran
schen, icke minst genom

— upplysningskampanjer och kampanjer för att
skapa intresse hos de aktörer som kan tänkas
investera i verksamheter som medför diversifiering
och bättre utnyttjande av råvaror i ULT,
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skapa hög kapacitet för export av industrivaror, samti
digt som miljö och naturresurser skyddas .
För att nå dessa mål skall utöver de särskilda föreskrif

terna om industriellt samarbete, föreskrifterna om han
delsbefrämjande åtgärder genomföras för ULT-varor och
privata investeringar i ULT.

— mera dynamisk användning av riskkapital för
företag som vill investera i bearbetning, försälj
ning, distribution och transport,

Artikel 39

— utnyttjande av gällande regler för främjande,
skydd, finansiering och stöd till investeringar.

Industriell samverkan, som är nyckeln till industriell
utveckling, skall ha följande mål :

3 . Utveckling och förbättring av den infrastruktur som

a ) Att skapa en grundval och en ram för kraftfull
samverkan mellan gemenskapen och ULT inom områ
dena tillverkning och förädling, utveckling av mine
ral- och energiresurser samt transporter och kommu

behövs för aktiviteterna i den berörda branschen, inte
minst transport- och telekommunikationsnät.

nikation .

Artikel 37

I sin strävan mot målen enligt artikel 35 skall särskild
vikt läggas vid
— att säkerställa att marknadssignaler - lokala, regio
nala eller internationella - beaktas på erforderligt
sätt,

— att ta hänsyn till de ekonomiska och sociala verkning
arna av de genomförda åtgärderna,

b ) Att främja förhållanden som kan leda till utveckling
av industriellt företagande samt lokala och externa
investeringar.

c ) Att förbättra kapacitetsutnyttjande och återställande
av industriella projekt med potentiell funktionsduglig
het för återupprättande av ULT-ekonomiernas pro
duktiva kapacitet.
d ) Att stödja aktivitet från ULT-medborgares sida att
bilda och medverka i företag, särskilt små och medel
stora sådana, som tillverkar eller använder lokala

— att säkerställa bättre överensstämmelse, på regional
och internationell nivå, mellan de strategier som följs

insatsvaror samt att främja nya företag och stärka
redan existerande sådana .

av de berörda ULT,

— att söka efter en effektiv resursfördelning mellan de
olika åtgärderna och aktörerna i de berörda produk
tionsbranscherna .

e ) Att stödja etablering av ny industri för att åstadkom
ma kostnadseffektiv försörjning av den lokala mark
naden och säkerställa den icke-traditionella export
branschens tillväxt för att öka inkomsterna, åstad

komma sysselsättningsmöjligheter och höja realink
omsterna .

AVDELNING V

INDUSTRIELL UTVECKLING, TILLVERKNING OCH BE
ARBETNING

f) Att främja allt tätare industriella förbindelser mellan
gemenskapen och ULT, särskilt fortsätta uppmuntra
en snabb etablering av industriella samriskföretag för
EEG och ULT.

Artikel 38

g) Att främja affärsförbindelser i ULT såväl som andra
institutioner för industriellt företagande och affärsut
veckling.

För att lättare uppnå målen för ULT:s industriella utveck
ling är det angeläget att säkerställa att en integrerad och
hållbar utvecklingsstrategi utarbetas som förbinder verk
samheterna i olika branscher med varandra . Sålunda bör

Artikel 40

branschstrategier för jordbruks- och landsbygdsutveck
ling, tillverkning, gruvdrift, energi, infrastruktur och tjän
ster utformas på sådant sätt att de befrämjar samarbete
inom och mellan ekonomiska branscher i syfte att max
imera värdet av lokal förädling och i mån av möjlighet

Gemenskapen skall bistå ULT att förbättra sina instit
utionella ramar, förstärka sina finansiella institutioner
samt upprätta, återställa och förbättra den industrirelate
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rade infrastrukturen. Likaså skall gemenskapen bistå ULT
i deras ansträngningar att integrera industriella strukturer
på regional och inter-regional nivå .

Artikel 41
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och förädling, de huvudsakliga exportinriktade
branscherna samt små och medelstora företag
som är inriktade på att tillfredsställa grundläg
gande behov.

b ) Metallurgisk industri, baserad på gruvprodukter
från ULT, inriktad på sekundär bearbetning av
produkterna för ULT:s verkstadsindustri och
kemiska industri .

På begäran av de ansvariga myndigheterna i ett land eller
territorium skall gemenskapen på alla nivåer lämna det
bistånd som behövs inom området industriell utbildning,
särskilt med inriktning mot bedömning av utbildningsbe
hoven och upprättandet av motsvarande åtgärdsprogram,
inrättande och drift av lokala eller regionala institutioner
för industriell utbildning inom ULT, utbildning av ULT
medborgare inom lämpliga institutioner, eller genom
praktik både inom gemenskapen och inom ULT samt
samarbete såväl mellan institutioner för näringslivsutbild
ning i gemenskapen och deras motsvarigheter i ULT som
mellan dessa institutioner och motsvarande institutioner i

andra utvecklingsländer.

Artikel 42

För att nå den industriella utvecklingens mål skall gemen
skapen bistå vid upprättande och utbyggnad av alla de
typer av livskraftigt näringsliv som de ansvariga myndig
heterna i ULT har angett som viktiga med hänsyn till
deras mål och prioriteringar för industrialiseringen.
I detta sammanhang förtjänar följande områden särskild
uppmärksamhet:
i)

Tillverkning och bearbetning av råvaror:

c ) Kemisk industri, särskilt industri i liten och

medelstor skala, inriktad på sekundär bearbetning
av mineralprodukter för andra industribranscher
och för jordbruk och hälsovård.
iii ) Industriell rehabilitering och kapacitetsutnyttjande :

Återställande, modernisering, omorganisation, om
strukturering och underhåll av befintlig, potentiellt
livskraftig industriell kapacitet. Särskild vikt bör här
vid läggas vid branscher som har lågt importinnehåll,
som ger verkningar i föregående och efterföljande led
och som samt har gynnsam effekt på sysselsättningen.
Rehabiliteringsaktiviteter skall inriktas på att åstad
komma de nödvändiga förutsättningarna för att de
återställda företagen skall kunna bli självgående.

Artikel 43

Gemenskapen skall under detta besluts giltighetstid i
första hand bistå ULT i att utveckla ett livskraftigt
näringsliv, såsom det definieras i artikel 42, i överens
stämmelse med kapaciteten hos och besluten från de
ansvariga myndigheterna i varje land eller territorium och
med deras resurser, under hänsynstagande till den anpass
ning av näringslivsstrukturen som pågår i ULT, i gemen
skapen och i hela världen .

a ) Industrier för bearbetning av råvaror, lokalt eller
regionalt, för export .
Artikel 44

b ) Näringsliv, baserat på lokala behov och resurser,
med tonvikt på lokala och regionala marknader
samt marknaden för huvudsakligen små och
medelstora företag, inriktade på modernisering av
jordbruket, effektiv bearbetning av dess varor
såväl som produktion av insatsvaror och redskap
för jordbruket.
ii ) Verkstadsindustri samt metallurgisk och kemisk indu
stn :

a ) Företag inom verkstadsindustrin som producerar
redskap och utrustning som primärt är anpassade
för underhåll av befintliga anläggningar och
befintlig utrustning i ULT. Dessa företag bör i
första hand stödja branscherna för tillverkning

Gemenskapen skall i en anda av ömsesidigt intresse bidra
till utveckling av samarbete mellan företag, såväl mellan
EEG och ULT som mellan ULT inbördes samt mellan

dessa och AVS-staterna, genom information och närings
livsfrämjande verksamhet.
Syftet med sådana aktiviteter skall vara att intensifiera
det normala informationsutbytet, organisera erforderliga
kontakter i näringslivssfären mellan de industripolitiskt
anvariga initiativtagare och ekonomiska aktörer från
gemenskapen, ULT och AVS-staterna , bedriva utred
ningar, i synnerhet för studier samt underlätta upprät
tande och drift av organ för främjande av ULT:s närings
liv och främja samriskinvesteringar, överenskommelser
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om anlitande av underentreprenörer och varje annan
form av näringslivssamarbete mellan företag i gemenska
pens medlemsstater, i ULT och i AVS-staterna .

e ) Identifiera ,
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utvärdera

och

införskaffa

industriell

teknik och därvid förhandla om gynnsamma villkor
för utländsk teknik, patent och annan industriell
egendom, särskilt genom finansiering eller genom
andra lämpliga överenskommelser med företag och
institutioner inom gemenskapen.

Artikel 45

Gemenskapen skall bidra till upprättande och utveckling
av små och medelstora företag inom branscherna för
hantverk, handel, tjänster och industri på grund av dels
den väsentliga roll som dessa företag spelar i de moderna
informella sektorerna när det gäller att bygga upp ett
diversifierat

ekonomiskt

nät

och

i

ULT:s

f) Tillhandahålla rådgivande tjänster för att förbereda
bestämmelser angående överföring av teknik och för
åtkomst till tillgänglig information, särskilt om de
villkor som stipuleras i tekniska avtal, samt om olika
slag av och källor för teknik jämte ULT:s och andra
länders erfarenheter av användningen av vissa typer
av teknik .

allmänna

utveckling och dels de fördelar de erbjuder i fråga om
förvärvande av yrkesskicklighet, integrerad överföring
och anpassning av lämplig teknik och möjligheter för ett
optimalt utnyttjande av den lokala arbetskraften. Gemen
skapen skall också vara behjälplig vid utvärdering av
olika branscher och upprättande av åtgärdsprogram, med
uppbyggande av infrastruktur och upprättande, stärkande
och drift av institutioner för information, stimulans,
utvidgning, utbildning, kredit eller garantier och teknik
överföring.

g ) Främja tekniskt samarbete mellan ULT samt mellan
dessa och AVS-staterna eller andra utvecklingsländer,

stödja forsknings- och utvecklingsenheter särskilt på
regional nivå för att på bästa sätt utnyttja alla särskilt
väl lämpade vetenskapliga och tekniska resurser som
de kan ha till sitt förfogande.
h ) I mån av möjlighet underlätta tillgång till och
användning av dokumenations- och andra informa
tionskällor som är tillgängliga inom gemenskapen.

Gemenskapen och de ansvariga myndigheterna i ULT
skall uppmuntra samarbete och kontakt mellan små och
medelstora företag inom medlemsstaterna , ULT och AVS
staterna .

Artikel 47

Artikel 46

För att bistå ULT i att utveckla sin tekniska bas och sin

egen kapacitet för vetenskaplig och teknisk utveckling
samt för att underlätta införskaffande, överföring och
anpassning av teknik på villkor som medför största
möjliga fördelar och minsta möjliga kostnader kan med
len för samarbete för utvecklingsfinansiering bidra bland
annat med följande :

För att ge ULT möjlighet att få full nytta av detta besluts
handelsregler och andra föreskrifter skall främjande åt
gärder upprättas för försäljning av ULT:s industrivaror
både inom gemenskapen och på andra yttre marknader,
och likaså för stimulans åt och utveckling av handel med
industrivaror mellan ULT samt mellan dessa och AVS

staterna . Sådana åtgärder skall omfatta marknadsunder
sökningar, avsättning samt de tillverkade varornas kvali
tet och standardisering i enlighet med artiklarna 152 och
153 samt med beaktande av artiklarna 84 och 85 .

a ) Upprätta och stärka en näringslivsrelaterad veten
skaplig och teknisk infrastruktur i ULT.
Artikel 48

b ) Upprätta och genomföra åtgärdsprogram för for
skning och utveckling.
c ) Identifiera och skapa möjligheter till samarbete mel
lan forskningsinstitut, institutioner för högre utbild
ning samt företag inom ULT, AVS-staterna, gemen
skapen, medlemsstaterna och andra länder.

På begäran av ett ULT:s ansvariga myndigheter får detta
ULT bli berättigad till de tjänster som tillhandahålls av
Centrumet för industriell utveckling ( CIU ), vars mål och
aktiviteter beskrivs i artiklarna 89 och 90, eller av de
Euro Business Information Centres som har etablerats

inom ramen för gemenskapens politik för främjande av
affärsverksamhet .

d ) Upprätta och främja aktiviteter som syftar till att
konsolidera ändamålsenlig inhemsk teknik och inför
skaffa lämplig utländsk teknik, särskilt från andra
utvecklingsländer.

Alla eventuella kostnader som hänför sig till de tjänster
som har tillhandahållits av centrumet eller Euro Business
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Information Centres till förmån för ifrågavarande ULT

inom bankens ansvarsområde, detta utan att det skall

skall finansieras från de fonder som föreskrivs i artikel

påverka verksamheter som syftar till att hjälpa ULT att
skaffa finansiering ur andra källor.

154 för den av de tre grupperna som ifrågavarande ULT
hör till .

Åtgärdsprogram, projekt och verksamheter som gäller
Artikel 49

näringslivssamarbete och förutsätter att gemenskapen
medverkar till finansiering skall genomföras i överens
stämmelse med del tre i avdelning III i detta beslut, under
hänsynstagande till de särskilda förhållanden som utmär
ker stödåtgärder i industrisektorn .

1 . Vid genomförandet av vad som föreskrivs i denna
avdelning skall gemenskapen ägna särskild uppmärksam
het åt de minst utvecklade ULT:s särskilda problem och
behov för att skapa en bas för deras industrialisering
( formulera industriell politik och strategi, ekonomisk
infrastruktur och industriell utbildning), i synnerhet i
syfte att höja värdet på råvaror och andra lokala resurser,
särskilt på följande områden :

AVDELNING VI

UTVECKLING AV GRUVDRIFTEN

Artikel 51

— Bearbetning av råvaror.

— Utveckling, överföring och anpassning av teknik .

Huvudmålen för gruvdriftsutvecklingen skall vara

— Utveckling och finansiering av åtgärder till förmån för
små och medelstora företag.

— att utnyttja alla typer av mineralresurser på ett sätt
som säkerställer gruvdriftens lönsamhet både på
exportmarknaden och på lokala marknader samtidigt
som miljökraven beaktas, och

— Utveckling av industriell infrastruktur samt resurser
för energi och gruvdrift.

— att förbättra potentialen hos de mänskliga resurserna

— Adekvat utbildning inom forskning och teknik.

i syfte att befrämja och påskynda en diversifierad eko
nomisk och social utveckling.

— Produktion av utrustning och insatsvaror för jordbru
ket och landsbygdssektorn .
Artikel 52

För genomförande av sådana operationer kan bistånd
lämnas av CIU eller Euro Business Information Centres .

2.

På begäran av ett eller flera av de minst utvecklade

länderna eller territorierna skall CIU tillhandahålla sär

skilt bistånd för att de skall kunna identifiera möjligheter
att främja och utveckla industrin på platsen, i synnerhet i
fråga om bearbetning av råvaror samt produktion av
utrustning och insatsvaror för jordbruket och landsbygds

På begäran av de ansvariga myndigheterna i ett eller flera
ULT skall gemenskapen bedriva tekniskt bistånd eller
utbildningsverksamhet för att stärka dessa staters veten
skapliga och tekniska kapacitet inom geologi och gruvve
tenskap för att de skall kunna få bättre nytta av tillgäng
lig kunskap och inrikta sina försöksarbeten och prospek
teringsprogram i överensstämmelse härmed .

sektorn .

Artikel 53

Artikel 50

För att genomföra näringslivssamarbetet skall gemenska
pen bidra till genomförande av åtgärdsprogram, projekt
och verksamheter som föreläggs till gemenskapen på
initiativ av eller med medgivande av de ansvariga myndig
heterna i ULT. För detta ändamål skall gemenskapen
utnyttja alla de medel som anges i detta beslut, och i
synnerhet de som den har till förfogande inom ramen för
samarbetet för utvecklingsfinansiering och särskilt medlen

Under hänsynstagande till lokala, nationella och externa
ekonomiska faktorer samt med inriktning på diversifie
ring, skall gemenskapen, där så är lämpligt, genom sina
tekniska och ekonomiska biståndsprogram samarbeta
med ULT i deras prospekterings- och försöksarbeten på
alla stadier, både på land och på kontinentalsockeln, så
som denna definieras i internationell rätt .

Där så är lämpligt skall gemenskapen också ge sitt
tekniska och finansiella bistånd till upprättandet av
lokala , nationella eller regionala fonder för försöksarbete
i ULT .
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Artikel 54

I syfte att stödja ansträngningarna att utnyttja ULT:s
gruvresurser skall gemenskapen bidra till att stödja pro
jekt för rehabilitering, underhåll , rationalisering och
modernisering av livskraftiga produktionsenheter för att
göra dem mera driftsdugliga och konkurrenskraftiga .

Gemenskapen skall också bidra till att identifiera,
utforma och genomföra nya livskraftiga projekt i den
utsträckning som är förenlig med investerings- och för
valtningskapaciteten såväl som marknadstendenserna un
der särskilt hänsynstagande till finansieringen av förstu
dier och utredningar som skall föregå investeringar .
Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt

17

De resurser som avses i dessa föreskrifter får för projekt
av gemensamt intresse kompletteras med
a ) andra finansiella och tekniska resurser från gemen
skapen, och

b ) åtgärder för framskaffande av offentligt och privat
kapital, däribland samfinansiering.

Artikel 56

Banken kan i enlighet med sina stadgar från fall till fall
ställa egna resurser till förfogande utöver de belopp som
anges i artikel 154 för gruvinvesteringsprojekt som av de
ansvariga myndigheterna i det berörda landet eller terri
toriet och av gemenskapen har godtagits som projekt som
har gemensamt intresse .

— verksamheter som framhäver små och medelstora

projekts roll , därmed främjande lokala gruvföretag
med särskild tonvikt på mineraler för industri och
jordbruk, i synnerhet avsedda för lokala och regio
nala marknader, och även nya produkter, samt

AVDELNING VII

UTVECKLING PÅ ENERGIOMRÅDET

— verksamhet till skydd för miljön .
Artikel 57

Samarbetet skall också stödja ULT:s ansvariga myndighe
ters ansträngningar att

— bygga upp infrastrukturen,
— vidta åtgärder för att säkerställa att gruvdriftsutveck
lingen ger största möjliga bidrag till producentländer
nas sociala och ekonomiska utveckling, vilka skall
innefatta optimal användning av gruvdriftens vinster
och integrering av gruvdriftsutvecklingen i den indu
striella utvecklingen och i en ändamålsenlig politik för
planering av markanvändning,
— uppmuntra investeringar, och

Med tanke på den allvarliga energisituationen i flertalet
ULT, delvis beroende på den kris som i många länder har
uppstått på grund av beroendet av importerade petro
leumprodukter, och med tanke på de effekter som
användningen av fossila bränslen har på klimatet, bör
samarbete bedrivas inom detta område i syfte att finna
lösningar på deras energiproblem .

Särskild vikt skall läggas på energiplanering, åtgärder för
energisparande och effektivt energiutnyttjande, forskning
om potentiella energitillgångar samt stimulans till ett
ekonomiskt och tekniskt ändamålsenligt utnyttjande av
nya och förnybara energikällor.

— främja regionalt samarbete .
Artikel 58

Artikel 55

För att bidra till ovan angivna mål skall gemenskapen
vara beredd att ge tekniskt och finansiellt bistånd för att
underlätta utnyttjandet av ULT:s gruvdriftspotential i
överensstämmelse med de förfaranden som är lämpliga
för vart och ett av de instrument som står till dess

förfogande och enligt föreskrifterna i detta beslut.
När det gäller forskning och investeringar som föregår
genomförandet av gruvdriftsprojekt får gemenskapen ge
bistånd i form av riskkapital, eventuellt tillsammans med
kapitalbidrag från berörda ULT och andra finansierings
källor, i enlighet med förfarandena i artikel 156 .

Samarbete på energiområdet skall gynna utvecklingen av
ULT:s konventionella och icke-konventionella energipo
tential och förmåga till självförsörjning.

Huvudmålen för utvecklingen på energiområdet skall
vara

a ) att gynna ekonomisk och social utveckling genom att
utnyttja och utveckla lokala och regionala energire
surser på ett sätt som är ändamålsenligt från tekniska,
ekonomiska och miljömässiga utgångspunkter,
b ) att effektivisera produktionen och användningen av
energi samt där så är möjligt förbättra självförsörj
ningen med energi ,
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c ) att uppmuntra användningen av alternativa , nya och
förnybara energikällor,

i)

d ) att förbättra levnadsförhållandena i såväl tätorter
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uppmuntra till samarbete mellan ULT samt mellan
dessa och AVS-stater i energibranschen, i synnerhet
mellan ULT, AVS-stater och andra grannstater som
tar emot stöd från gemenskapen.

som glesbygdsområden samt föreslå lösningar till
dessa områdens energiproblem som är anpassade till
lokala behov och resurser .

Artikel 60

I strävandena mot ovan angivna mål kan gemenskapen
Artikel 59

För uppnående av ovan angivna mål kan energisamar
betsplaner på begäran av de ansvariga myndigheterna i
ett eller flera av de berörda ULT koncentreras på att

tillhandahålla tekniskt och finansiellt bistånd för att

hjälpa till med utnyttjandet av ULT:s potentiella energi
tillgångar i enlighet med de förfaranden som är före
skrivna för vart och ett av de medel som står till dess

förfogande och i enlighet med föreskrifterna i detta
beslut.

a ) insamla analysera och sprida relevant information,

När det gäller forskning och investeringar som föregås av
energiprojekt kan gemenskapen ge bistånd i form av
riskkapital, eventuellt i samband med kapitalbidrag från

b ) förstärka ULT:s förvaltning och styrning av de egna
energiresurserna i linje med deras utvecklingsmål för
att sätta dem i stånd att bedöma energibehovet och
utbudet samt att nå fram till en strategisk energipla
nering, bland annat genom stöd till åtgärdsprogram
på energiområdet, och lämna tekniskt bistånd åt
myndigheter med ansvar för planering och genomfö
rande av energipolitik,

de berörda medlemsstaterna och ULT samt andra finan

c ) analysera energikonsekvenserna av utvecklingsprojekt
och åtgärdsprogram under hänsynstagande till nöd
vändiga energibesparingar och till möjligheter att
ersätta de primära resurserna . Härvid skall åtgärder
utformas för att framhäva den roll som spelas av nya
och förnybara resurser, särskilt på landsbygden,
genom åtgärdsprogram och projekt som är anpassade

sieringskällor i enlighet med förfarandena i artikel 156 .

De resurser som avses i dessa föreskrifter kan för projekt
av gemensamt intresse kompletteras med
a ) andra av gemenskapens ekonomiska och tekniska
resurser, och

b ) åtgärder inriktade på framskaffande av offentligt och
privat kapital, inkluderande samfinansiering.

Artikel 61

till lokala behov och resurser,

d ) genomföra lämpliga åtgärdsprogram som berör små
och medelstora utvecklingsprojekt på energiområdet,
e ) öka investeringspotentialen för undersökning och
prospektering av lokala och regionala energikällor
och för utveckling av områden med mycket stor
energiproduktion, som tillåter grundande av energi

Banken kan i enlighet med sina stadgar, från fall till fall
ställa egna resurser till förfogande, utöver de belopp som
anges i artikel 154 för energiinvesteringsprojekt vilka av
de ansvariga myndigheterna i berört ULT och gemenska
pen har godtagits som projekt som har gemensamt
intresse .

intensiv industri,

f)

AVDELNING VIII

befrämja forskning, anpassning och spridning när det
gäller ändamålsenlig teknik samt den utbildning som
behövs för tillgodoseende av arbetskraftsbehovet
inom energibranschen,

g) öka ULT:s forsknings- och utvecklingsaktiviteter, sär
skilt när det gäller utveckling av nya och förnybara
energikällor,

h ) modernisera den grundläggande infrastruktur som
behövs för produktion, överföring och distribution av
energi med särskild tonvikt på landsbygdens elektri
fiering,

FÖRETAGSUTVECKLING

Artikel 62

1.

i)

Gemenskapen betonar

att företag utgör ett av de huvudsakliga medlen för
att nå målen att förstärka det ekonomiska nätverket,
uppmuntra till integration mellan branscher och öka
sysselsättning, inkomster och yrkesskicklighet,
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ii ) att nuvarande ansträngningar från de ansvariga myn
digheterna i ULT att omstrukturera deras ekonomier
bör kompletteras med ansträngningar att stärka och
vidga deras produktiva bas . Företagssektorn bör spela
en viktig roll i ULT:s strategier för att återfå till
växt,
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c ) Utveckling syfte att förse företag med rådgivning
inom det juridiska, tekniska och förvaltningsmässiga
området.

d ) Särskilda åtgärdsprogram för utbildning och kapaci
tetsutveckling av individuella företagsledare, särskilt i
småföretag och i de informella sektorerna .

iii ) att en stabil och lovande miljö skapas tillsammans
med en effektiv nationell och lokal finansiell sektor
Artikel 64

med syfte att stimulera företagssektorn i ULT och
uppmuntra europeiska investeringar,

iv ) att den privata sektorn måste göras mera dynamisk
och spela en större roll, särskilt genom små och
medelstora företag, som är bättre lämpade för de
förhållanden som råder i ULT-ekonomierna . Mikro

företag och hantverk bör likaledes uppmuntras och
stödjas,

För stöd till utvecklingen av sparande och lokala finan
siella sektorer förtjänar följande handlingsområden sär
skild uppmärksamhet:

a ) Stöd till framskaffande av lokalt sparande och
utveckling av finansiella mellanhänder .
b ) Tekniskt bistånd till omstrukturering och reformering
av finansinstitut .

v) att enskilda utländska investerare som respekterar de
mål och prioriteringar vilka associationen har för
utvecklingssamarbetet bör uppmuntras att delta i
ULT:s utvecklingsansträngningar. Sådana investe
ringar skall ges rättvis och skälig behandling samt ett
gynnsamt, säkert och förutsägbart investeringsklimat,
vi ) att befrämjande av entreprenörskap inom ULT är
avgörande för frigörande av ULT:s ansenliga poten

Artikel 65

För att stödja utvecklingen av företag i ULT skall gemen
skapen tillhandahålla tekniskt och finansiellt bistånd i
enlighet med de villkor som fastställs i del tre i avdelning
III .

tial .
AVDELNING IX

2 . Ansträngningar bör göras för att en ökad andel av
de finansiella resurser som står till förfogande inom
ramen för beslutet skall användas till att uppmuntra
entreprenörskap och investeringar samt till direkt pro

TJÄNSTEUTVECKLING
Kapitel 1

duktiva aktiviteter .

Samarbetets mål och principer

Artikel 63

Artikel 66

I strävan mot ovan nämnda mål bör alla de medel som

1 . Tjänster är viktiga för utformningen av utvecklings
politiken, och samarbetet inom detta område måste

detta beslut avser, däribland tekniskt bistånd, utnyttjas
inom följande områden med syfte att understödja utveck
ling av den privata sektorn:
a ) Stöd till förbättring av den juridiska och fiskala
ramen för näringsliv, och utveckling av en större roll
för fackorganisationer och handelskamrar i företags
utvecklingsprocessen .

b ) Direkt bistånd till skapande och utveckling av
näringslivet (specialiserade tjänster för etablering av
näringsverksamhet. Bistånd till nyanställning av per
soner som tidigare har arbetat i den offentliga sek
torn. Stöd till tekniköverföring och teknikutveckling.
Förvaltningstjänster och marknadsundersökningar ).

ökas .

2.
Gemenskapen skall stödja de ansträngningar som de
ansvariga myndigheterna i berört ULT gör för att öka sin
inhemska kapacitet att tillhandahålla tjänster i syfte att få
sina ekonomiska system att fungera bättre, minska betal
ningsbalansproblemen och stimulera den regionala inte
grationsprocessen.

3.
Avsikten är att se till att - ULT får största möjliga
nytta av föreskrifterna i detta beslut, på nationell och
regional nivå, och att de får möjlighet att:
— på mest gynnsamma villkor medverka inom gemen
skapens marknad samt lokala, regionala och interna
tionella marknader genom diversifiering av verksam
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heterna och ökning, i värde och volym, av ULT:s
handel med varor och tjänster.
— öka sin kollektiva kapacitet genom en mera omfat
tande ekonomisk integration och genom stärkande av
funktionellt samarbete eller samarbete på särskilda

Artikel 68

Inom tjänsteutvecklingens område skall särskild upp
märksamhet ägnas åt de minst utvecklade ULT:s sär
skilda behov och ekonomiska situation .

teman .

Kapitel 2

— stimulera företagsutveckling, i synnerhet genom upp
muntran till EEG-ULT-investeringar i tjänster, i syfte
att skapa sysselsättning, alstra och fördela vinster och
underlätta överföring och anpassning av teknik till

Tjänster till stöd för ekonomisk utveckling

ULT:s särskilda behov .

— få största möjliga nytta av nationell eller regional
turism och förbättra deltagandet i världsturismen.

— upprätta de transport- och kommunikationsnät samt
data - och telesystem som behövs för deras utveck
ling.
— öka yrkesutbildningsaktiviteter och kunskapsöverfö
ring med tanke på de mänskliga resursernas avgö
rande roll i tjänsteutvecklingen .
4.
För att nå dessa mål skall , utöver vad som före
skrivs särskilt om tjänster, de bestämmelser utnyttjas som
rör handel, handelsutveckling, industriutveckling, investe
ringar samt undervisning och utbildning.

Artikel 69

I strävandena mot samarbetsmålen i denna sektor skall

samarbetet gälla marknadsförda tjänster, dock utan att
detta leder till försummelse av vissa halvstatliga tjänster
som är nödvändiga för förbättring av det ekonomiska
läget, såsom datorisering av tullverksamheten, genom
prioritering av följande tjänster:
— Tjänster till stöd för utlandshandel .
— Tjänster som krävs av näringslivssektorn.

— Tjänster till stöd för regional integration.
Artikel 67

1 . Med tanke på den stora mängd av olika tjänster
som bjuds ut och tjänsternas ojämna bidrag till utveck
lingen, samt med tanke på maximering av gemenskaps
stödets effekt på ULT:s utveckling, skall särskild upp
märksamhet ägnas åt tjänster som är nödvändiga för
deras ekonomer inom följande områden :

Artikel 70

Som ett bidrag till återställande av ULT:s externa kon
kurrenskraft skall samarbete på tjänsteområdet ge priori
tet åt tjänster som understöder utrikeshandel, med föl
jande omfattning:

— Tjänster till stöd för ekonomisk utveckling.
i)
— Turism .

— Transport, kommunikationer och informationstek
nik .

Att skapa en ändamålsenlig infrastruktur för handeln,
särskilt genom åtgärder för förbättring av utrikeshan
delsstatistiken, automatisering av förtullningsförfaran
den, hamn- och flygplatsförvaltning samt upprättande
av tätare länkar mellan handelns olika parter där
ibland exportörer, organisationer för finansiering av
handeln, tull och centralbanker.

2.
För att genomföra samarbete på tjänsteområdet
skall gemenskapen bidra till att genomföra program,
projekt och annan verksamhet som hänskjuts till gemen
skapen på ULT:s initiativ eller med samtycke av dessas
ansvariga myndigheter. För detta ändamål skall gemen
skapen använda alla de medel som föreskrivs i detta
beslut och i synnerhet de medel som står till dess förfo
gande inom ramen för samarbete för finansiering av
utveckling, däribland det som ligger inom bankens
ansvarsområde .

ii ) Att befrämja särskilt handelsinriktade tjänster såsom
handelsbefrämjande åtgärder som även är tillämpliga
på tjänster .

iii ) Utveckling av andra externa handelsrelaterade tjän
ster såsom handelsfinansiering samt system för
clearing och betalningar samt tillgång till informa
tionsnät .
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Artikel 71

För främjande av en förstärkning av ULT:s ekonomiska
nätverk under hänsynstagande till föreskrifterna om före
tagsutveckling skall särskild uppmärksamhet ägnas åt
följande områden:

i)

Rådgivningstjänster för näringslivet för förbättring av
företagens löpande verksamhet, i synnerhet genom
underlättande av tillgång till tjänster inom områdena
förvaltning, ekonomisk redovisning, informationstek
nik, juridisk rådgivning, skatterådgivning och finan
siering.

ras på alla nivåer, från identifiering av turistprodukten till
försäljning och säljstöd.
Syftet skall vara att stödja de ansträngningar som de
ansvariga myndigheterna i ULT gör för att få största
möjliga nytta av lokal, regional och internationell turism
med tanke på turismens effekt på den ekonomiska
utvecklingen och att stimulera privata kapitalflöden från
gemenskapen och andra källor till utvecklingen av turism
i ULT. Särskild uppmärksamhet skall ägnas behovet av
att integrera turismen i befolkningens sociala, kulturella
och ekonomiska liv.

ii ) Inrättande av adekvata, ändamålsenliga och flexibla
arrangemang för näringslivsfinansiering för stimulans
av tillväxten eller etablerandet av företag på tjänste

Artikel 74

området.

iii ) Förstärkning av ULT:s kapacitet för finansiella tjän
ster och tekniskt bistånd till utveckling av försäk
rings- och kreditinstitutioner inom området för han
delns utveckling och befrämjande .
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Särskilda åtgärder för utveckling av turismen skall inrik
tas på att definiera, anpassa och utveckla en ändamålsen

lig politik på lokal, regional, subregional och internatio
nell nivå. Åtgärdsprogram och projekt för utveckling av
turismen skall grundas på denna politik med följande
fyra komponenter som bas :

Artikel 72

För att förstärka grunden för en ekonomisk integration,
utformad för skapande av livskraftiga ekonomier, och
med tanke på föreskrifterna om regionalt samarbete, skall
särskild uppmärksamhet ägnas följande områden:
i)

Tjänster till stöd för varuhandeln mellan ULT och
mellan ULT och AVS-staterna genom handelsåtgärder
såsom marknadsundersökningar .

ii ) Tjänster som behövs för utvidgningen av tjänstehan
deln mellan ULT samt mellan ULT och AVS-stater

med tanke på förbättring av hur de kompletterar
varandra, i synnerhet genom utvidgning av traditio
nella handelsbefrämjande åtgärder, vid behov anpas
sade till tjänstebranschen.
iii ) Skapande av regionala tjänstecentra , ägnade åt att
stödja särskilda ekonomiska branscher eller gemen
samt genomförd branschpolitik, i synnerhet genom
utveckling av moderna nät för kommunikation och
information samt datoriserade informationsbanker .

a ) Mänskliga resurser och institutionell utveckling,
bland annat:

— Ledarskapsutveckling inom särskilda kompetens
områden och vidareutbildning på lämplig nivå
inom den offentliga sektorn för säkerställande av
adekvat planering och utveckling.
— Grundande och förstärkning av centra för främ
jande av turismen.

— Undervisning och utbildning för särskilda grupper
av befolkningen och offentliga och privata organi
sationer som är aktiva i turistbranschen, däri
bland personal som är engagerad i turismens
stödsektorer.

— Samarbete mellan ULT samt mellan ULT och

AVS-länder liksom utbyte inom områdena för
utbildning, tekniskt bistånd och utveckling av
institutioner .

Kapitel 3

b ) Produktutveckling, bland annat:
Turism

Artikel 73

Med tanke på turistnäringens faktiska betydelse för ULT
skall åtgärder vidtas och verksamhet bedrivas för utveck

ling av och stöd till turismen. Åtgärderna skall genomfö

— Identifiering av turistprodukten, utveckling av
icke-traditionella och nya turistprodukter, anpass
ning av befintliga produkter däribland bevarande
och utveckling av kulturarvet, ekologiska aspekter
och miljöaspekter, förvaltning, skydd och beva
rande av flora och fauna, historiska, sociala och
andra naturliga tillgångar, utveckling av ankny
tande tjänster.
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— Främjande av privata investeringar i ULT:s turist
näring och däribland upprättande av samriskpro
jekt.
— Tillhandahållande av tekniskt bistånd till hotell

näringen .

— Utveckling av konsthantverk för turistmark
naden.

2.
Samarbete på kommunikationsområdet skall inrik
tas på utveckling av post och telekommunikationer, där
ibland radiokommunikation och informationsteknik .

3.
Samarbete på dessa områden skall särskilt riktas
mot följande mål :

a ) Skapande av villkor som främjar rörelse av varor,
tjänster och personer på lokal, regional och interna
tionell nivå .

c ) Marknadsutveckling, bland annat:
— Stöd till definition och genomförande av mål och
marknadsutvecklingsplaner på lokal, subregional,
regional och internationell nivå .

— Stöd till ULT:s ansträngningar att få tillgång till
tjänster för turistnäringen, sådana som centrala
beställningssystem samt system för flygtrafikkon
troll och säkerhetssystem för flygtrafiken.

— Åtgärder för försäljning och säljstöd och för
material inom ramen för integrerade marknadsut
vecklingsplaner och åtgärdsprogram med sikte på
förbättrat genomslag på marknaden, inriktade på
dem som alstrar det huvudsakliga turismflödet
från traditionella och icke-traditionella marknader

såväl som särskilda aktiviteter, t. ex. medverkan i

specialiserade handelsarrangemang såsom mässor,
produktion av kvalitetslitteratur, film och mark
nadsföringshjälpmedel .

b ) Tillhandahållande, rehabilitering, underhåll och effek
tiv drift av kostnadseffektiva system som tillgodoser
behoven av social och ekonomisk utveckling och är
anpassade såväl till användarnas behov som till de
berörda ULT:s allmänna ekonomiska läge .

c ) En högre grad av komplettering inom områdena för
transport- och kommunikationssystem på lokal,
regional och internationell nivå .
d ) Harmonisering av de i ULT installerade nationella
systemen med underlättande av deras anpassning till
tekniska framsteg.

e ) Sänkning av hindren för transport och kommunika
tioner över gränserna i form av lagstiftning, förord
ningar och administrativa förfaranden.

Artikel 76

d ) Forskning och information, bland annat:
— Förbättring av turistinformationen samt insam
ling, analys, distribution och utnyttjande av statis
tiska data .

1 . I alla projekt och åtgärdsprogram för samarbete
inom de berörda områdena skall ansträngningar göras för
att säkerställa en ändamålsenlig överföring av teknik och
kunnande .

— Bedömning av turismens socioekonomiska verkan
på ULT:s ekonomi med särskild tonvikt på
utveckling av kopplingar till andra branscher i
ULT och omgivande regioner såsom livsmedel
sproduktion, byggnadsverksamhet, teknik och
förvaltning.

2.

Särskild uppmärksamhet skall ges åt utbildning av

befolkningen i ULT:s planering, förvaltning, underhåll
och drift av transport- och kommunikationssystem.

Artikel 77

Kapitel 4

1.
Luftfarten är viktig när det gäller att skapa fastare
ekonomiska, kulturella och sociala länkar mellan ULT,

Transport, kommunikationer och informationsteknologi

mellan dessa och AVS-staterna samt mellan dessa och

gemenskapen, liksom för förbättring av kommunikatio
ner mellan isolerade eller svåråtkomliga regioner och för
utveckling av turismen.
Artikel 75

1.
Samarbete inom transportområdet skall inriktas på
utveckling av vägtransporter, järnvägar, hamninstallatio

2.
Målet för samarbetet på detta område skall vara att
främja en harmonisk utveckling av lokala och regionala
luftfartsnät i ULT och modernisering av ULT:s flygplans

ner och sjöfart, transport på vattenvägar inom landet
samt flygtransport.

flottor i linje med de tekniska framstegen, genomförandet
av den internationella civila luftfartsorganisationens flyg
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navigeringsplan, förbättringen av infrastruktur för flyg
terminaler samt tillämpning av internationella driftsstan
darder, utveckling och förbättring av centra för underhåll
av flygplan, tillhandahålla utbildning och utveckling av
moderna säkerhetssystem för flygplatser.

Artikel 78

1.
Sjötransporttjänster är en av krafterna bakom den
ekonomiska utvecklingen samt främjandet av handeln
mellan ULT och gemenskapen .
2.

Målet för samarbetet inom detta område skall vara

att säkerställa en harmonisk utveckling av effektiva och
tillförlitliga sjötransporttjänster på ekonomiskt tillfreds
ställande villkor genom underlättande av alla parters
aktiva deltagande i enlighet med principen om tillgång till
handeln på affärsmässig basis utan restriktioner.
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Artikel 81
1.

Inom området för kommunikationssamarbete skall

särskild uppmärksamhet ägnas åt teknisk utveckling till
stöd för ULT:s ansträngningar att etablera och utveckla
effektiva system . Detta innefattar utredningar och åt
gärdsprogram angående satellitkommunikation, i de fall
där detta motiveras av operationella överväganden, sär
skilt på regional och subregional nivå . Samarbetet skall
också täcka medel för observation av jorden från satellit
för meteorologiska och fjärrmätningsändamål, i synnerhet
användning av satelliter i samband med alla former av
föroreningar, förvaltning av naturresurser, särskilt inom
jordbruk och gruvdrift, samt planering av markanvänd
ningen.

2.
Särskild vikt skall läggas vid telekommunikation i
landsbygdsområden för stimulans till den ekonomiska
och sociala utvecklingen i dessa områden.

Artikel 82
Artikel 79

Inom ramen för finansiellt och tekniskt stöd till sjöfarten
skall särskild uppmärksamhet ägnas åt
— konkret utveckling av effektiva och pålitliga sjöfarts
tjänster i ULT och i synnerhet anpassning av hamnar
nas infrastruktur till trafikens krav och till underhåll

av hamnutrustningen,

— vidmakthållande eller anskaffning av hanteringsut
rustning och hamnfartyg samt modernisering av dessa
i enlighet med de tekniska framstegen,

Syftet med samarbetet på informationsteknikens område
skall vara uppbyggnad av ULT:s kapacitet på informa
tionsteknik-och telematikområdet genom att de ULT som
vill ge hög prioritet åt denna bransch erbjuds stöd till
ansträngningarna att anskaffa och installera informa
tionstekniska system, utvecklingen av effektiva telematik
nät, däribland internationell finansinformation, produk
tion, med tiden, av datorkomponenter och programvara i
ULT, samt deltagande från dessas sida i internationella
aktiviteter på databehandlingsområdet och publicering av
böcker och översikter .

— utveckling av interregional sjöfart med syfte att upp

Artikel 83

muntra samarbete mellan ULT samt mellan ULT och

AVS liksom funktionsförbättringar av sjöfarten i
ULT ,

Samarbetsaktiviteter på transport- och kommunikations
området skall bedrivas i överensstämmelse med de före

— tekniköverföring, däribland multimodal transport och
"containertransport " för främjande av samriskföre

skrifter och förfaranden som anges i del tre, avdelning
III .

tag,

— upprättande av en ändamålsenlig juridisk och admini
strativ infrastruktur samt förbättring av hamnförvalt
ning, i synnerhet genom yrkesutbildning,

AVDELNING X

UTVECKLING AV HANDELN

— utveckling av sjöfart mellan öar och av en samman
bindande infrastruktur samt ökat samarbete med
ekonomiska aktörer.

Artikel 80

Speciell vikt skall läggas vid befrämjande av sjöfartssäker
heten och besättningarnas säkerhet samt vid förebyggan
det av miljöföroreningar.

Artikel 84

För att nå målen enligt artikel 100 skall gemenskapen
genomföra åtgärder för utveckling av handeln på alla
stadier fram till slutlig distribution av produkten .
Målet är att säkerställa att ULT drar största möjliga
nytta av föreskrifterna i detta beslut inom områdena för
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handels-, jordbruks- och industrisamarbete och kan delta
på mest gynnsamma villkor i gemenskapens marknad,
hemmamarknaden samt subregionala, regionala och
internationella marknader genom diversifiering av utbu
det och genom ökning av värdet och volymen av ULT:s
handel med varor och tjänster .

Artikel 85

1 . I främjandet av handels- och tjänsteutvecklingen
skall särskild uppmärksamhet ges, förutom åt utveckling
av handeln mellan ULT och gemenskapen, åt verksamhet
som är utformad för att öka ULT:s självständighet,
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däribland arrangemang för transport och lagring, för
att säkerställa en effektiv distribution av varor och

tjänster och för att förbättra exportflödet från ULT.
— Stöd till ULT i deras utveckling av intern kapacitet,
informationssystem och medvetenhet om handelns
roll och betydelse i den ekonomiska utvecklingen .

— Stöd till små och medelstora företag för identifiering
och utveckling av produkter, avsättningsmöjligheter
och gemensamma försäljningsprojekt.
3.
För att snabba upp förfaranden kan finansieringsbe
slut innefatta fleråriga åtgärdsprogram i överensstäm
melse med föreskrifterna i artikel 196 om förfaranden för

genomförande .

utveckla handel mellan ULT och AVS-staterna och han

del på internationella marknader samt förbättra det
regionala samarbetet i fråga om handel och tjänster.

2 . Verksamheten skall bedrivas på begäran av de
ansvariga myndigheterna i ULT, särskilt inom följande
områden :

— Etablerande av sammanhängande handelsstrategier.
— Utveckling av mänskliga resurser och yrkeskunskaper
inom områdena för handel och tjänster.

— Utveckling, anpassning och stärkande av organisatio
ner i ULT som arbetar med utvecklingen av handel
och tjänster, med särskild uppmärksamhet på de
särskilda behov som organisationer i de minst utveck
lade ULT har .

— Stöd till ULT:s ansträngningar att utveckla och för
bättra sina produkters kvalitet, anpassa dem till
marknadens krav och diversifiera sina avsättnings
möjligheter.

4.
Stöd till ULT:s medverkan i handelsmässor, utställ
ningar och handelsexpeditioner bör ges endast i de fall då
dessa åtgärder ingår i allmänna handelsutvecklingspro
gram .

5.

Medverkan från de minst utvecklade ULT i olika

handelsaktiviteter skall uppmuntras genom särskilda åt
gärder, bland annat genom ersättning för resekostnader
för personal och transportkostnader för utställningsob
jekt, när de medverkar i lokala, regionala och tredjelands
mässor, utställningar eller handelsexpeditioner, däribland
kostnader för temporär byggnadsverksamhet eller hyra av
utställningsmontrar och liknande . Särskilt bistånd skall
ges till de minst utvecklade ULT för tillverkning eller köp
av säljfrämjande material.

Artikel 86

Inom ramen för medlen enligt detta beslut och i överens
stämmelse med föreskrifterna för samarbete för finansie

ring av utveckling skall bistånd till utveckling av handel
och tjänster innefatta teknisk hjälp till etablering och
utveckling av försäkrings- och kreditinstitut i samband
med handelsutveckling.

— Åtgärder för marknadsutveckling, däribland ökade
kontakter och ökat informationsutbyte mellan eko
nomiska aktörer i ULT, gemenskapens medlemsstater
och tredjeländer.
— Stöd till ULT i användningen av modern försäljnings
teknik i produktionsinriktade branscher och åtgärds
program på sådana områden som landsbygdsutveck
ling och jordbruk.

— Stöd till ULT:s ansträngningar att utveckla och för
bättra infrastrukturen i den stödjande tjänstesektorn,

Artikel 87

Förutom de anslag som varje land eller territorium inom
ramen för de icke bindande programmen enligt artikel
187 kan ägna åt finansiering av utveckling av de områ
den som avses i del två i avdelningarna IX och X i kan
gemenskapens bidrag till finansiering av sådan verksam
het, där den är regional, inom ramen för de regionala
samarbetsprogrammen enligt artikel 90 uppgå till de
belopp som anges i artikel 154 i detta beslut.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1 l /Vol . 18
AVDELNING XI

25

Därvid skall den ta hänsyn till de speciella juridiska
systemen i berört ULT.

KULTURELLT OCH SOCIALT SAMARBETE

Artikel 88

Samarbete skall bidra till ULT:s självständiga utveckling,
en process centrerad på människan själv och förankrad i
varje folks kultur. Den mänskliga och kulturella dimen
sionen skall omfatta alla områden och avspeglas i alla
utvecklingsprojekt och åtgärdsprogram. Samarbetet skall
stödja den politik och de åtgärder för förbättring av
ULT:s mänskliga resurser, ökning av deras kreativa • för
måga och befrämjande av deras kulturella identiteter som
har antagits av de ansvariga myndigheterna i ULT. Det
skall stimulera befolkningens medverkan i utvecklingspro
cessen .

2.
Gemenskapens stöd skall ges inom ramen för de
större regionala samarbets- och integrationsmål som ULT
har satt upp eller kommer att sätta upp för sig själva på
regional, interregional och internationell nivå .

3.
För att främja och stärka ULT:s kollektiva förmåga
skall gemenskapen tillhandahålla verksam hjälp, som sät
ter dem i stånd att stärka den regionala ekonomiska
integrationen och befästa samarbete av funktionell typ
eller på särskilda teman enligt artiklarna 92 och 93 .
4.
Samtidigt som hänsyn tas till lokala förhållanden
skall det regionala samarbetet överskrida de geografiska
gränserna . Samarbetet skall också täcka regionalt inbör
des samarbete mellan ULT .

Särskilt skall sådant samarbete ske genom

— hänsynstagande till de kulturella och sociala dimen
sionerna,

— främjande av kulturella identiteter och interkulturell
dialog, särskilt i samband med skyddet av det kultu
rella arvet, framställningen och spridningen av kultur
produkter, kulturellla evenemang samt information

Samarbetet skall innefatta regionalt samarbete mellan
ULT, AVS-stater och utomeuropeiska departement i över
ensstämmelse med artikel 98 . Den finansiering som skall
täcka medverkan från AVS-staterna och de utomeurope
iska departementen skall läggas, till de belopp som tillde
las ULT enligt beslutet.

och kommunikation,
Artikel 91

— verksamheter som syftar till att främja de mänskliga
resurserna, i synnerhet när det gäller undervisning och
utbildning, vetenskapligt och tekniskt samarbete,
kvinnornas roll i utvecklingen, hälsovård och näring
samt befolkning och demografi .

1.

Regionalt samarbete skall täcka verksamhet som

har överenskommits mellan

— två, flera eller alla ULT,
Artikel 89

— ett eller flera ULT och ett eller flera intilliggande
länder, AVS-stater eller andra .

Kulturellt och socialt samarbete skall genomföras i över
ensstämmelse med de förfaranden som anges i del tre i
avdelning III.

— ett eller flera ULT och en eller flera AVS-stater eller

ett eller flera utomeuropeiska departement,
— två eller flera regionala organ i vilka ULT är medlem

AVDELNING XII

REGIONALT SAMARBETE

mar,

— ett eller flera av ULT och regionala organ i vilka
ULT, AVS-stater eller utomeuropeiska departement är
medlemmar .

Artikel 90

1.
Gemenskapen skall stödja de ansträngningar som
görs av de ansvariga myndigheterna i ULT genom regio
nalt samarbete och regional integration för att främja
långsiktig, kollektiv och oberoende, självgående och inte
grerad social, kulturell och ekonomisk utveckling samt en
högre grad av regional självförsörjning.

2.
Regionalt samarbete kan också täcka projekt och
åtgärdsprogram som har överenskommits mellan två eller
flera ULT och ett eller flera intilliggande utvecklingslän
der som hör till eller icke hör till AVS-staterna samt, när
särskilda omständigheter så föranleder, mellan ett land
eller territorium och ett eller flera icke intilliggande
utvecklingsländer som hör till eller icke hör till AVS
staterna .
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Artikel 92

1 . I samband med regionalt samarbete skall särskild
uppmärksamhet ägnas åt:
a ) Utvärdering och utnyttjande av befintliga och poten
tiella dynamiska komplementariteter i alla relevanta
branscher.

b ) Maximering av utnyttjandet av ULT:s mänskliga
resurser såväl som optimal och omdömesgill utforsk
ning, bevarande, bearbetning och utnyttjande av

a ) Jordbruk och landsbygdsutveckling, i synnerhet själv
försörjning med livsmedel och säkrande av livsmedels
försörjningen .

b ) Hälsovårdsprogram, däribland undervisning, utbild
ning, forskning och information som gäller primär
hälsovård och kontroll av de väsentligaste sjukdo
marna, däribland djursjukdomar.
c ) Utvärdering, utveckling, utnyttjande och bevarande
av fiske- och andra havsresurser, däribland veten
skapligt och tekniskt samarbete för övervakning av

ULT:s naturresurser .

c ) Främjande av vetenskapligt och tekniskt samarbete
bland ULT eller mellan ULT och AVS-stater, däri
bland stöd till intra-ULT- och intra-AVS-program för
tekniskt bistånd i enlighet med artikel 181 e i beslu
tet .

d ) Påskyndande av ekonomisk diversifiering för stimu
lans åt komplementaritet i produktionen samt intensi
fiering av samarbete och utveckling inom och mellan
ULT-regioner och även mellan de sistnämnda, AVS- 
stater och utomeuropeiska departement.
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exklusiva ekonomiska zoner .

d ) Skydd för och förbättring av miljön, särskilt genom
åtgärdsprogram för kamp mot ökentillväxt, erosion,
avskogning, kustförstöring samt följderna av storska
liga havsföroreningar inklusive stora olyckor med
utsläpp av petroleum eller andra föroreningar med
syfte att säkerställa en rationell och ekologiskt balan
serad utveckling.

e ) Industrialisering, inklusive etablering av regionala och
interregionala företag för tillverkning och försälj
ning.

e ) Främjande av ett säkerställande av livsmedelsförsörj
ningen.

f) Stärkande av ett nät av relationer mellan individuella
länder eller territorier eller mellan grupper av länder
eller territorier som har gemensamma drag, släkt
skapsförhållanden och problem med syfte att lösa
sådana problem.

g) Största möjliga utnyttjande av skalekonomi i alla de
fall där en regional lösning är mera effektiv än en

f) Utnyttjande av naturresurser och i synnerhet produk
tion och distribution av energi .

g) Transport och kommunikationer, genom järnvägar,
luft-och sjötransport, inre vattenvägar, posttjänster
och telekommunikationer .

h ) Utveckling och utvidgning av handeln .

lokal sådan .

h ) Utvidgning av ULT:s marknader genom befrämjande

i)

Stöd till etablering eller förstärkning av regionala
betalningssystem inklusive clearing och finansierings
arrangemang för handeln.

j)

Stöd till ULT i bekämpandet av narkotikahandel på
regional och interregional nivå .

av handel mellan ULT samt mellan ULT, AVS-stater

och intilliggande tredjeländer eller utomeuropeiska
departement.
i)

Integration av ULT:s marknader genom liberalisering
av intra-ULT-handel och ULT-AVS-handel samt eli

minering av tariffära , icke-tariffära , monetära och
administrativa barriärer.

2.
Särskild tonvikt skall läggas på främjande och stär
kande av regional ekonomisk integration.

k ) Stöd till åtgärdsprogram som genomförs av ULT-,
ULT-AVS- och AVS-EEG-organisationer för handel
och affärsverksamhet med syfte att förbättra tillverk
ningen och försäljningen av varor på yttre markna
der .

1)
Artikel 93

Med hänsyn till artikel 92 skall det regionala samarbetets
räckvidd inkludera följande :

Undervisning och utbildning, forskning, vetenskap
och teknik, informationsteknik, förvaltning, informa
tion och kommunikation, etablering och stärkande av
utbildnings- och forskningsinstitutioner samt tekniska
enheter med ansvar för teknikutbyte och samarbete
mellan universitet.
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Artikel 96

m ) Andra tjänster, däribland turism.
n ) Kulturella och sociala samarbetsaktiviteter, däribland
stöd till handlingsprogram som är genomförda eller
genomförs av ULT på regional nivå med syfte att
höja kvinnornas status, förbättra deras levnadsförhål
landen, stärka deras ekonomiska och sociala roll samt
främja deras fulla medverkan i den ekonomiska,

kulturella och sociala utvecklingsprocessen.

Artikel 94

1.
Regionala organisationer som i vederbörlig ordning
har fått mandat av de ansvariga myndigheterna i ULT
eller av dessa och de berörda AVS-staterna måste spela en
viktig roll vid utformningen och genomförandet av regio
nala åtgärdsprogram.

Gemenskapens bidrag inom ramen för det regionala
samarbetet skall när det gäller verksamheter som skulle
kunna genomföras delvis på lokal nivå beslutas på grund
val av följande faktorer:
a ) Verksamheten stärker samarbetet mellan berörda
ULT och i förekommande fall AVS-staterna på myn
dighets-, institutions- eller företagsnivå , genom regio

nala organ eller genom undanröjande av hinder,
antingen dessa är av finansiell natur eller beror på
regleringar.
b ) Två eller flera ULT och i förekommande fall AVS

stater har gjort ömsesidiga åtaganden i samband med
verksamheten, i synnerhet när det gäller fördelning av
resurser, investeringar och genomförande .

2 . De får ta del i planeringsverksamheten och i genom
förandet och förvaltningen av regionala åtgärdsprogram
och projekt .
3.
I de fall där en verksamhet finansieras av gemenska
pen genom ett organ för regionalt samarbete skall de
finansieringsvillkor som är tillämpliga för de slutliga
förmånstagarna bli föremål för överenskommelse mellan
gemenskapen och organet i samråd med det eller de
berörda länderna eller territorierna och den eller de
berörda AVS-staterna .
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Artikel 97

1 . Ansökningar om finansiering från anslag som är
öronmärkta för regionalt samarbete skall behandlas
genom följande allmänna förfaranden:
a ) Ansökningar om finansiering skall göras av var och
en av de ULT som deltar i en regional verksamhet.

b ) Så snart en verksamhet inom ramen för det regionala
samarbetet är av sådan art att den är av intresse för

Artikel 95

andra ULT eller AVS-stater skall kommissionen, i
samråd med de myndigheter som har gjort ansök

En regional verksamhet är en verksamhet som direkt
medverkar till lösning av ett för två eller flera länder eller
territorier gemensamt utvecklingsproblem genom gemen
samma eller samordnade planer och som uppfyller åtmin
stone något av följande kriterier:

ULT eller AVS-staterna . Intresserade ULT skall däref
ter meddela om de har för avsikt att delta .

a ) Verksamheten måste på grund av sin beskaffenhet
eller sina fysiska egenskaper ovillkorligen utsträckas
över ett lands eller territoriums gränser, och den kan
inte genomföras av ett land eller territorium ensamt
eller delas upp i lokala verksamheter som kan bedri
vas av varje land eller territorium på egen hand .
b ) Den regionala formen gör det möjligt att uppnå
väsentliga skalekonomiska fördelar i jämförelse med

ningen, underrätta dem eller, om så erfordras, alla

Utan hinder av detta förfarande skall kommissionen

utan dröjsmål granska varje ansökan om finansiering
om den har framlagts av minst två ULT eller minst ett
ULT och en AVS-stat. Beslutet om finansiering skall
antas efter det att de tillfrågade myndigheterna har
meddelat sin avsikt.

c ) I de fall där ett enda land eller territorium är associe

rat med AVS-stater eller icke-AVS-länder på det sätt
som anges i artikel 94, räcker det med enbart denna
stats ansökan .

lokala och nationella verksamheter.

c ) Verksamheten är det regionala eller interregionala
uttrycket för en branschstrategi eller global strategi .
d ) Kostnaderna och fördelarna är ojämnt fördelade mel
lan de förmånstagande länderna, territorierna och
staterna .

d ) Organ för regionalt samarbete får framlägga ansök
ningar om finansiering av en eller flera särskilda
regionala samarbetsplaner för deras ULT-medlem
mars räkning och med deras uttryckliga samtycke .
e ) Varje ansökan om finansiering av regionalt samarbete
måste, där så är nödvändigt, innefatta förslag om
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i) vem som skall äga de varor och tjänster som skall
finansieras inom ramen för verksamheten samt

ansvarsfördelningen för verksamhet och under
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2.
Regionalt samarbete på handelsområdet kan ta for
men av regionala handelsavtal i överensstämmelse med
fördraget och konventioner .

håll,

ii ) vem som skall vara regional utanordnare samt
vilket lands eller territoriums ansvariga myndighe
ter eller vilken stat eller organisation som skall
vara bemyndigad att underteckna finansierings
överenskommelsen vägledande alla deltagande
ULT:s och i förekommande fall AVS-staters eller

organs räkning.
2.
Det vägledande åtgärdsprogrammet för varje region
kan fastställa tillämpliga regler för hur ansökningar skall

3.
Vid förvaltningen av Europeiska utvecklingsfonden
och strukturfonderna samt i överensstämmelse med reg
lerna om berättigande till stöd ur respektive fond skall
kommissionen se till att ULT ( Europeiska utvecklingsfon

den ), utomeuropeiska departement ( strukturfonderna )
och AVS-staterna ( Europeiska utvecklingsfonden ) får
möjlighet till finansiering från gemenskapsfonder för
regionala projekt eller åtgärdsprogram som genomförs
gemensamt av ULT, utomeuropeiska departement och
AVS-stater inom samma geografiska område på följande
villkor:

lämnas in .

3.

Det eller de länder och territorier eller den eller de

AVS-stater eller regionala organ som deltar i en regional
verksamhet tillsammans med tredjeländer i enlighet med
artikel 94 kan begära att gemenskapen skall finansiera
den del av verksamheten för vilken de är ansvariga eller
en del som står i proportion till de fördelar de kan få av
verksamheten .

— Det gemensamma regionala projektet eller åtgärds
programmet måste följa de föreskrifter om mål, räck
vidd och förfarande som anges i de relevanta artik
larna i konventionen och i detta beslut.

— Förfarandet för finansiering av projekt och åtgärds
program skall vara de som styr den ifrågavarande
gemenskapsfonden.
Kommissionen skall ta ansvar för samordning under
perioden mellan finansieringen och genomförandet av
projektet eller åtgärdsprogrammet.

Artikel 98

1 . För förbättring av regionalt samarbete skall upp
muntran ges åt samråd mellan de ansvariga myndighe
terna i de olika staterna , i synnerhet AVS-staterna, ULT
och de utomeuropeiska departementen i det berörda
geografiska området, i förbindelse med myndigheterna i
de medlemsstater som är ansvariga för berörda ULT och
utomeuropeiska departement.

Artikel 99

För de syften som anges i denna avdelning skall beloppet
för gemenskapens finansiella bistånd vara det som anges i
artikel 154 av detta beslut .

DEL III

MEDLEN FOR SAMARBETET MELLAN EEG OCH ULT

AVDELNING I

under hänsynstagande till deras respektive utvecklingsni
våer samt handeln mellan ULT själva .

HANDELSSAMARBETE

Kapitel 1
Allmänna handelsregler

Artikel 100

1.

Inom handelssamarbetets område är målet för detta

beslut att främja handeln mellan ULT och gemenskapen

2.
I strävandena mot detta mål skall särskild hänsyn
tas till säkrandet av faktiska ytterligare fördelar för
ULT:s handel med gemenskapen och till förbättring av
villkoren för deras varors tillgång till marknaden för att
påskynda tillväxten i deras handel och särskilt flödet av
deras export till gemenskapen och att säkerställa bättre
balans i handeln mellan de berörda parterna .
3.
För detta syfte skall de berörda parterna tillämpa
föreskrifterna i denna avdelning och de övriga tillämpliga
åtgärder som föreskrivs i avdelning 3 av denna del och i
del två i detta beslut.
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1 . Varor med ursprung i ULT skall importeras till
gemenskapen utan tullar eller avgifter med motsvarande
verkan .

2 . Varor som inte har sitt ursprung i ULT men som
omsätts fritt i ett ULT och återexporteras som sådana till
gemenskapen skall accepteras för import till gemenskapen
utan tullar, och utan skatter med motsvarande verkan,
förutsatt

29

Under denna successiva minskning, och när de tullsatser
som gäller för import från Spanien och Portugal till
gemenskapen i dess sammansättning per den 31 december
1985 , är olika för dessa båda länder, skall den högre av
de två tullsatserna tillämpas på produkter med ursprung i
ULT. Avveckling skall börja så snart tullsatserna för
samma produkter med ursprung i Spanien och Portugal
når en nivå som är lägre än de tullsatser som tillämpas
för varor med ursprung i ULT.

5.
Inom ramen för detta beslut skall Spanien och
Portugal tillämpa tullsatser som beräknas i överensstäm
melse med beslut 86/47/EEG, senast utvidgat genom
beslut 90/669/EEG .

— att det i det berörda ULT har betalats tull, eller skatt

med motsvarande verkan, på minst samma nivå som
de tullar vilka gäller i gemenskapen för import av
samma produkter med ursprung i tredjeländer, berät
tigade till tillämpning av klausulen om mest gynnad
nation,

Artikel 102

1 . På import av produkter med ursprung i AVS
staterna skall gemenskapen inte tillämpa några kvantita
tiva restriktioner eller åtgärder med motsvarande ver
kan .

— att produkterna inte har helt eller delvis varit föremål
för undantagande från eller återbetalning av tullar
eller skatter med motsvarande verkan, och

Artikel 103

— att produkterna åtföljs av exportcertifikat.

1.

3.

tioner mot import, export eller transitering som motive
ras av hänsyn till den allmänna moralen eller offentlig
politik, skydd för människors, djurs och växters hälsa
och liv, skydd för nationalskatter med konstnärligt, histo
riskt eller arkeologiskt värde eller skydd för industriell
och kommersiell egendom .

Bestämmelserna i punkt 2 skall inte gälla för

— jordbruksprodukter, förtecknade i bilaga 2 till fördra
get eller för produkter som omfattas av rådets förord
ning ( EEG) nr 3033/80 den 11 november 1980 om de
handelsregler som skall gälla för vissa varor som
härrör från bearbetning av jordbruksprodukter ^),
senast ändrad genom förordning ( EEG) nr 1436/
90 (2),

Artikel 102 skall inte utesluta förbud eller restrik

2.
Sådana förbud eller restriktioner får inte i något fall
utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller en
dold restriktion för handeln i allmänhet .

3.
Föreskrifter om transport av farligt och radioaktivt
avfall fastställs i del två i avdelning I i detta beslut.

— produkter som vid import till gemenskapen är före
mål för kvantitativa restriktioner eller begränsningar,
eller

— produkter som vid import till gemenskapen är
belagda med antidumpningstullar .

4.
I den mån föreskrifterna i punkt 1 leder till tullreg
ler som är gynnsammare för produkter med ursprung i
ULT än de regler som följer av förordning ( EEG ) nr 715/
90 ( 3 ), skall upphävandet av tullarna ske gradvis över
samma perioder och i samma takt som föreskrivs i
Anslutningsakten för Spanien och Portugal produkter för
när de importeras från dessa stater till gemenskapen i
dess sammansättning den 31 december 1985 .

Artikel 104

Detta beslut skall inte hindra den behandling som gemen
skapen förbehåller sig att kunna tillämpa på vissa pro
dukter inom ramen för internationella avtal som gäller
dessa produkter och som gemenskapen undertecknat.

Artikel 105

n EGT nr L 323 , 29.11.1980 , s . 1 .

Detta beslut skall gälla för Grönland om inte annat följer
av de särskilda föreskrifterna i protokollet om speciella
regler för Grönland, fogat till det fördrag som för Grön
lands del ändrar fördragen om upprättandet av Europe
iska gemenskaperna (4 ).

( 2 ) EGT nr L 138 , 31.5.1990, s . 9 .
( 3 ) EGT nr L 84, 30.3.1990, s . 85 .

(4 ) EGT nr L 29, 1.2.1985 , s . 1 .
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Artikel 106

Artikel 109

1.
Med tanke på ULT:s nuvarande utvecklingsbehov
får de ansvariga myndigheterna i ULT, när det gäller
import av produkter med ursprung i gemenskapen eller i
andra ULT, behålla eller införa sådana tullar eller kvanti
tativa restriktioner som de anser nödvändiga .

1.
Om tillämpningen av detta beslut resulterar i allvar
liga störningar i en ekonomisk sektor inom gemenskapen

2 . a ) De handelsregler som ULT tillämpar gentemot
gemenskapen får inte förorsaka någon diskrimi
nering mellan medlemsstater och inte heller vara
mindre förmånliga än behandlingen som mest
gynnad nation .
b ) Oavsett särskilda föreskrifter i detta beslut skall

gemenskapen inte tillämpa diskriminering mellan
ULT på handelns område .

eller inom en eller flera av dess medlemsstater, eller om
den resulterar i att deras externa ekonomiska stabilitet

äventyras eller att det uppstår svårigheter som kan leda
till en försämring inom en sektor av gemenskapens verk
samhet eller i en region inom gemenskapen, får kommis
sionen, i överensstämmelse med det förfarande som speci
ficeras i bilaga 4 vidta , eller bemyndiga den berörda
medlemsstaten att vidta, nödvändiga skyddsåtgärder.

2 . Vid tillämpningen av punkt 1 skall prioritet ges åt
sådana åtgärder som så litet som möjligt stör associe
ringen och gemenskapens funktion . Dessa åtgärder skall
inte överskrida gränserna för vad som är strikt nödvän
digt för avhjälpande av de svårigheter som har uppstått.

c ) Föreskrifterna i a skall inte hindra ett land eller
territorium från att bevilja vissa andra ULT eller
andra utvecklingsländer en gynnsammare behand

ling än den som tillkommer gemenskapen.

Artikel 110

När skyddsåtgärder vidtas, modifieras eller upphävs skall
särskild uppmärksamhet ägnas åt de minst utvecklade
ULT.

Artikel 107

Kapitel 2

Danmark, Frankrike, Nederländerna och Förenade kung
ariket skall inom tre månader efter ikraftträdandet av
detta beslut meddela kommissionen de tullsatser och

Särskilda åtaganden rörande rom

förteckningar över kvantitativa restriktioner som gäller
för de ULT med vilka de har speciella relationer.
Artikel 111

De berörda medlemsstaterna skall också meddela kom

Artikel 108

Fram till ikraftträdandet av en gemensam organisation av
marknaden för alkoholdrycker och utan hinder av artikel
101.1 skall införsel till gemenskapen av produkter som
omfattas av KN-nummer 2208 40 10, 2208 40 90, 2208
90 11 och 2208 90 19 — rom, taffia och arrak — med
ursprung i ULT regleras av bilaga 5 .

När det gäller genomförande av detta kapitel

Artikel 112

— anges i bilaga 2 begreppet ursprungsprodukter och de

Detta kapitel och bilaga 5 skall inte gälla för relationer
mellan ULT och de franska utomeuropeiska departemen

missionen alla eventuellt följande ändringar av sådana
åtgärder och tidpunkterna för deras antagande .

1.

metoder för administrativt samarbete som är relate

rade till detta, och

ten .

— anges i bilaga 3 villkoren för införsel till gemenskapen
av varor som inte har sitt ursprung i ULT men som

Kapitel 3

omsätts fritt där samt de metoder för administrativt
samarbete som är relaterade till detta .

Handeln med tjänster

2.
Rådet skall på förslag från kommissionen enhälligt
anta eventuella ändringar av bilagorna 2 och 3 .
3.
Om för någon produkt begreppet ursprungsprodukt
inte har blivit definierat i enlighet med någon av punk
terna 1 och 2 skall medlemsstaterna tillämpa sina egna
regler.

Artikel 113

1.
Tjänstehandeln är viktig för utvecklingen av ULT:s
ekonomier beroende på tjänsternas ökande roll i den
internationella handeln och deras ansenliga tillväxtpoten
tial .
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2.
Det långsiktiga målet inom detta område är en
fortlöpande liberalisering av tjänstehandeln med veder
börlig hänsyn till målen för ULT:s lokala politik och
under hänsynstagande till deras utvecklingsnivå .
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Artikel 115

1.

Följande varor skall täckas :
KN-nr

3.

Det kommer att vara lämpligt och vödvändigt att

utveckla samarbetre i denna bransch fär resultatet av de

pågående multilaterala handelsförhandlingarna blir känt.
4 . Därför får ändringar eller tillägg till detta beslut på
förslag av kommissionen antas av rådet med kvalificerad
majoritet att ta hänsyn till, och för att dra fördelar från,
resultatet av de multilaterala handelförhandlingarna inom
GATT.

1 . Jordnötter, oskalade eller skalade

1202

2 . Jordnötsolja

1508

3 . Kakaobönor

1801

4 . Kakaoskal, kakaoskinn och annat

1802

kakaoavfall

5 . Kakaopasta

1803

6.

1804

7. Kakaopulver

1805

8 . Rått eller rostat kaffe

0901 11-0901 22

9 . Extrakter, essenser och koncentrat

2101 10 11

av kaffe

AVDELNING II

SAMARBETE INOM RÅVARUOMRÅDET

Kapitel 1

Kakaosmör

10 . Bomull , ej kardad eller kammad

5201

11 . Bomullsludd

1404 20

12 . Kokosnötter

0801 10

13 . Kopra

1203

14 . Kokosnötsolja

1513 11

15 . Palmolja

1511

16 . Palmnötnolja

151321

1513 19

Stabilisering av exportinkomster från jordbruksråvaror
( Stabex)

151329

17 . Palmnötter och palmnötskärnor

1207 10

18 . Råa hudar och skinn

4101 10-4101 30
4102

Artikel 114

4103 10

19 . Läder av nötkreatur

1.
I syfte att avhjälpa de skadliga verkningarna av
exportinkomsternas instabilitet och för att hjälpa ULT att
komma över ett av de huvudsakliga hindren för stabilitet,

4104 31 19
4104 31 30

lönsamhet och hållbar tillväxt i sina ekonomier, för att

stödja deras utvecklingsansträngningar och därigenom ge
dem möjlighet att säkerställa ekonomiska och sociala
framsteg för sina befolkningar genom att bidra till att
säkerställa deras köpkraft, skall ett system genomföras
som stabiliserar de exportinkomster som härrör från
ULT:s export av varor som deras ekonomier är beroende
av och som påverkas av fluktuationer i pris, kvantitet
eller båda dessa faktorer till gemenskapen eller till andra
destinationer , enligt definitionen i artikel 117 .
2.
För att dessa mål skall nås skall överföringar göras
inom en ram av ömsesidiga förpliktelser som skall över
enskommas mellan de ansvariga myndigheterna i berört
ULT och kommissionen i varje särskilt fall, antingen till
den bransch, tolkat i vidaste möjliga bemärkelse, som har
uppvisat förlusten av exportinkomster, varvid medel skall
användas i den branschen till förmån för ekonomiska

aktörer som påverkas ogynnsamt av denna förlust eller
där så är lämpligt göras för att åstadkomma diversifie
ring, varvid de överförda medlen antingen används inom
andra lämpliga produktionsbranscher, i princip på jord
bruksområdet, eller för förädling av jordbruksprodukter.

4104 10—4104 29
4104 31 11

4104 39 10

20 . Läder av får - och lammskinn

4105

21 . Läder av get och kid
22 . Timmer, obearbetat och kantssågat
23 . Sågade trävaror

4106
4403
4407

24 . Färska bananer

0803 00 10

25 . Torkade bananer

0803 00 90

26 . Te

0902

27 . Rå sisal

5304 10

28 .
29 .
30 .
31 .

Vanilj

0905

Kryddnejlikor
Ull, ej kardad eller kammad
Fint angoragethår-mohair

0907
5101
5102 10 50

32 . Gummi arabicum

1301 20 00

33 . Pyrethrum; sav och extrakter av
pyrethrum

1211 90 10

34 . Eteriska oljor

3301 11-3301 29

35 . Sesamfrön

1207 40

1302 14
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Artikel 118

KN-nr

36 . Nötter och kärnor av kasju

0801 30

37. Peppar

0904

38 . Räkor

0306 13
0306 23

39 . Bläckfisk

För de ändamål som anges i artikel 114 och under den
period som anges i artikel 154 skall det belopp som anges
i punkt 1 a iii i den artikeln anslås till systemet. Detta
belopp skall täcka alla åtaganden inom systemets ram.
Det skall förvaltas av kommissionen .

0307 41

0307 49

Artikel 119

0307 51

0307 59

40 . Bomullsfrön

1207 20

41 . Oljekakor

2305
2306 10

2306 50
2306 60
2306 90 93
42 .

4001

Gummi

43 . Ärter

1.
Det totalbelopp som anges i artikel 118 skall delas
upp i ett antal lika stora årliga betalningar, motsvarande
det antal tillämpningsår som anges i artikel 154.
2 . Det belopp som eventuellt återstår vid slutet av
varje år av tillämpningstiden för artikel 154, utom det
sista året, skall automatiskt överföras till det följande
året.

0708 10
0713 10

Artikel 120

0713 20
44 .

0708 20

Bönor

0713 31-0713 39
ex 0713 90
45 .

Linser

De resurser som är tillgängliga för varje tillämpningsår
utgörs av summan av följande delbelopp :

0713 40

0908 20

1 . Den årliga betalningen, plus eventuella tillgängliga
belopp eller minus eventuella belopp som har använts

47 . Smörträdsnötter

1207 92

enligt artikel 121.1 .

48 . Smörträdsnötolja

ex 1515 90 40

46 . Muskotnötter och muskotblomma

0908 10

ex 1515 90 99

49 . Mangofrukter

2.

De belopp som har överförts enligt artikel 119.2.

0804 50

Artikel 121

2.
I alla tillämpningar av systemet skall kommissionen
i det berörda landet eller territoriets intresse anse följande
produkter som omfattas av detta kapitel :
a ) Varje produkt som är uppräknad i punkt 1 .

b ) Produktgrupperna 1 och 2, 3 till 7, 8 och 9, 10 och
11 , 12 till 14, 15 till 17, 18 till 21 , 22 och 23 , 24 och
25 , 47 och 48 .
Artikel 116

Om det tolv månader efter detta besluts ikraftträdande

finns en eller flera produkter som inte är förtecknade i
artikel 118 men av vilka en eller flera ULT:s ekonomer i

väsentlig utsträckning är beroende och vilka drabbas av
stora fluktuationer, får rådet på förslag från kommissio
nen inte mer än sex månader efter det att de ansvariga
myndigheterna i berört ULT har framlagt begäran härom
besluta att produkten eller produkterna skall föras in i
förteckningen, under hänsynstagande till sådana faktorer
som sysselsättning, försämring av bytesbalansen mellan
gemenskapen och det berörda landet eller territoriet, det
berörda landets eller territoriets utvecklingsnivå och de
förhållanden som kännetecknar produkter med ursprung
i gemenskapen.
Artikel 117

Systemet skall gälla för inkomster från export från varje
land eller territorium till gemenskapen av varje vara som
anges i artikel 115.2 .

1.
Om det totala belopp av överföringen under ett
tillämpningsår, beräknat i överensstämmelse med artikel
124 och i förekommande fall reducerat i överensstäm

melse med artiklarna 128-130, överstiger de medel som
finns tillgängligt i systemet för det året, skall förskott
automatiskt ges, för varje år utom det sista , med
maximalt 25 % av det följande årets betalning.

2.
Om de tillgängliga medlen, efter den beräkning
som anges i punkt 1 , fortfarande är mindre än det
totalbelopp med överföring som anges i punkt 1 för
samma tillämpningsår, skall beloppet för varje överföring
reduceras med 10 % av det beloppet.

3.
Om totalbeloppet av de sålunda beräknade överför
ingarna, efter den reduktion som avses i punkt 2, är
mindre än de tillgängliga medlen, skall återstoden delas
mellan överföringarna i proportion till de belopp med
vilka varje överföring hade reducerats .
4.
Om totalbeloppet av de överföringar som kan ge
upphov till betalning, efter den reduktion som anges i
punkt 2, överstiger beloppet av de tillgängliga resurserna,
skall rådet efter att ha utvärderat situationen enligt en
rapport från kommissionen om systemets sannolika
utveckling analysera vilka åtgärder som bör vidtas för
avhjälpande av den situationen, inom ramen för detta
beslut.
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Artikel 122

I händelse av att någon del återstår av det totalbelopp
som anges i artikel 118 efter utgången av systemets sista
administrationsår inom den period som anges i artikel

33

Inte i något fall får reduktionen av skillnaden mellan
referensnivån och de verkliga inkomsterna vara större än
30 % .

5.

Överföringsbeloppet skall utgöras av det belopp

154 skall

som utgör grunden för överföringen enligt artikel 121 ,
efter tillämpning, där detta är relevant, av artiklarna

a ) de belopp som utgör resultat av tillämpningen av de
procentsatser som anges i artiklarna 124.3 och 124.4
återbetalas till varje land eller territorium i proportion
till det eller de avdrag som har gjorts genom tillämp
ningen av de bestämmelserna,

128-130 .

b ) det belopp som eventuellt återstår efter tillämpning av
punkt a användas på det sätt som rådet på förslag

1.
För att säkerställa att systemet fungerar effektivt
och snabbt skall statistiskt samarbete mellan de ansvariga
myndigheterna i varje ULT och kommissionen upprät

från kommissionen beslutar .

Artikel 125

tas .

Artikel 123

2.

För det första tillämpningsåret skall ULT underrätta

kommissionen om

1.
Systemet skall tillämpas på de inkomster från ett
lands eller territoriums export av de produkter som anges
i artikel 115.2 om inkomsterna från exporten av varje
produkt till alla destinationer, återexport undantagen,
under året före tillämpningsåret utgjorde minst 5 % av
dess totala inkomster från export av alla varor. Procent
satsen skall vara 4 % i fråga om sisal .
2.
Om det efter en naturkatastrof noteras en väsentlig
nedgång i produktionen av den ifrågavarande produkten
under året före tillämpningsåret skall procentsatsen enligt
punkt 1 beräknas på grundval av de genomsnittliga
exportinkomsterna från den produkten under de tre åren
närmast före året för katastrofen .

Med en väsentlig nedgång i produktionen skall avses
minst 50 % av genomsnittsproduktionen under de tre
åren närmast före året för katastrofen .

a ) värdet av sin export av alla varor till alla destinatio
ner under året närmast före tillämpningsåret,
b ) volymen av saluförd produktion av den eller de
berörda produkterna under referensperioden och
under tillämpningsåret,
c ) volymen och värdet av exporten av den eller de
berörda produkterna till alla destinationer under refe
rensperioden och tillämpningsåret, och
d ) volymen och värdet av exporten av den eller de
berörda produkterna till gemenskapen under referens
perioden och tillämpningsåret.
3.
Under åren efter systemets genomförande skall de
ovan angivna statistiska kraven hänföra sig endast till det
år som inte omfattas av de uppgifter vilka har lämnats
under det föregående året.

Artikel 124

4.

1.
För genomförande av systemet skall en referensnivå
och en överföringsbas beräknas för varje land eller terri
torium och för export av varje produkt som anges i
artikel 115.1 till gemenskapen.
2.
Referensnivån skall utgöras av de genomsnittliga
exportinkomsterna under den period som omfattar de sex
kalenderåren närmast föregående varje tillämpningsår
minus de två år som har det högsta och det lägsta
värdet.

Denna information skall sändas till kommissionen

senast den 31 mars året efter tillämpningsåret. Under
låtenhet skall medföra att det berörda landet eller territo

riet förlorar all överföringsrätt, relaterad till den eller de
berörda produkterna , för det relevanta tillämpningsåret.

Artikel 126

1.
Systemet skall genomföras för de i artikel 115
förtecknade produkterna i de fall där dessa

3.
Grunden för överföring skall utgöras av skillnaden
mellan referensnivån och verkliga inkomster under till
lämpningskalenderåret, reducerade med ett belopp som
svarar mot 4,5 % av referensnivån.

a ) har övergått till fri användning i gemenskapen , eller

4.
Reduktionerna enligt punkt 3 skall inte tillämpas
om skillnaden mellan referensnivån och de verkliga
inkomsterna är mindre än 1 miljon ecu.

2.
Den statistik, som skall användas för de i artikel
124 angivna beräkningarna, skall vara den som fram
räknas och offentliggörs av EG:s statistikkontor.

b ) är införda till gemenskapen enligt reglerna om aktiv
förädling för att bearbetas .
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Artikel 127

Ingen överföring skall äga rum om det framgår av den
undersökning av akten som skall företas av kommissio
nen tillsammans med de ansvariga myndigheterna i berört
ULT att nedgången i inkomster från export till gemenska
pen är en följd av åtgärder eller politik som innefattar
diskriminering till skada för gemenskapen.
Artikel 128

Grunden för överföringen skall reduceras i proportion till
nedgången i inkomster av export till gemenskapen av den
berörda produkten om det efter gemensam undersökning
som görs av kommissionen och de ansvariga myndig
heterna i berört ULT förefaller som om denna nedgång
skulle vara följden av handelspolitiska åtgärder, vidtagna
av landet eller territoriet eller genom dess ekonomiska
aktörer i syfte att begränsa tillgången. Sådan reduktion
kan medföra att grunden för överföringsbasen annule
ras .

Artikel 129

Om en undersökning av tendensen i landets eller territori
ets export till alla destinationer, i produktionen av den
berörda produkten inom det berörda landet eller territo
riet och i efterfrågan inom gemenskapen skulle avslöja
signifikanta förändringar, skall samråd äga rum mellan
kommissionen och de ansvariga myndigheterna i detta
ULT för fastställande av om grunden för överföringen
skall bibehållas eller reduceras och i sistnämnda fall i

vilken grad detta skall ske .
Artikel 130

I intet fall skall någon grund för överföring för en viss
produkt vara större än det motsvarande belopp som
beräknas på grundval av export från det berörda landet
eller territoriet till alla destinationer .
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30 april om dess situation med avseende på var och en av
de produkter enligt förteckningen i artikel 115.2 som
exporteras av det landet eller territoriet under det året.
2.
De ansvariga myndigheterna i berört ULT och kom
missionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för säker
ställande av att förfarandena enligt artiklarna 127-129
avslutas senast den 30 juni under det ifrågavarande året.
Efter utgången av den perioden skall kommissionen
underrätta de ansvariga myndigheterna i ULT om vilka
överföringsbelopp som resulterar från genomgången av
akten .

3.
Senast den 31 juli under det ifrågavarande året skall
kommissionen anta beslut beträffande alla överföringar
utom i de fall där samråd inte har slutförts .

Artikel 133

1.
När tillämpningen av artiklarna 123 och 124 ger
upphov till en överföringsbas skall de ansvariga myndig
heterna i berört ULT under månaden efter mottagandet
av den underrättelse som avses i artikel 132.1 sända

kommissionen en ingående analys av den bransch som
noterar inkomstförlusten, förlustens orsaker, den politik
som följs av myndigheterna och de projekt, åtgärdspro
gram och verksamheter till vilka de åtar sig att anslå
resurserna i överensstämmelse med de mål som anges i
artikel 114.2 .

2.
Skulle de ansvariga myndigheterna i det mottagande
landet eller territoriet avse att, så som medges i artikel
114.2 , anslå dessa medel till en annan bransch än den i
vilken förlusten har uppstått, skall de meddela kommis
sionen skälen för denna omfördelning.

3.
Projekt, åtgärdsprogram eller verksamheter till vilka
de ansvariga myndigheterna i det mottagande landet eller
territoriet åtar sig att fördela de överförda resurserna
skall undersökas gemensamt av kommissionen och de
nämnda myndigheterna .

Artikel 131

1.
Kommissionen skall anta ett överföringsbeslut efter
fullföljandet av den undersökning som genomförs i sam
verkan med de ansvariga myndigheterna i berört ULT.
Denna undersökning skall grundas på de statistiska upp
gifter , och den beräkning av grunden, för överföringen
som kan ge upphov till en betalning.

Artikel 134

När överenskommelse nås om användningen av resur
serna skall de ansvariga myndigheterna i ULT och kom
missionen underteckna ett protokoll som etablerar en
ram av ömsesidiga åtaganden och som bestämmer hur
medlen skall användas inom den överenskomna verksam

2.
För varje överföring skall ett överföringsavtal slutas
mellan kommissionen och de ansvariga myndigheterna i

hetens olika steg.

berört ULT.
Artikel 135

Artikel 132

1.
Under förutsättning att de ansvariga myndigheterna
i berört ULT har översänt all den nödvändiga statistiska
informationen den 31 mars året efter tillämpningsåret i
överensstämmelse med artikel 125.4 skall kommissionen

underrätta varje land eller territorium senast den följande

1.
verföringen skall efter undertecknandet av den över
föringsöverenskommelse som avses i artikel 131.2 göras i
ecu till ett räntebärande konto, för vilket två underteck
nanden skall krävas, från landets eller territoriets sida och
från kommissionens sida . Eventuell ränta skall krediteras
detta konto .
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2 . Medlen på kontot enligt punkt 1 skall mobiliseras,
allteftersom de verksamheter som specificeras i protokoll
let om användningen av medlen genomförs, på villkor att
föreskrifterna i artikel 136 har följts .

schen efter större tekniska eller ekonomiska omvälv

ningar eller tillfälliga eller oförutsebara sammanbrott
över vilka det berörda landet eller territoriet och det

sektorförvaltande företaget inte kan råda . Särskild
uppmärksamhet skall ägnas åt anpassning av företags
konkurrenssituation till förändringar i marknadsvill
koren, eller,

3.
Förfarandena enligt punkt 2 skall i tillämpliga delar
gälla för varje motpartsfond som inrättas .

Artikel 136

1.

Inom tolv månader efter framskaffandet av resur

serna skall de ansvariga myndigheterna i det mottagande
landet eller territoriet sända kommissionen en rapport om
användningen av de överförda medlen .
2.
Om rapporten enligt punkt 1 inte skulle framläggas
inom den föreskrivna perioden eller om den skulle kräva
kommentarer skall kommissionen sända en begäran om
komplettering till de ansvariga myndigheterna i berört
ULT, som skall vara skyldiga att besvara denna begäran
inom två månader .

3 . När tidsgränsen enligt punkt 2 har nåtts får kom
missionen, efter att ha hänskjutit saken till rådet och i
vederbörlig ordning underrättat de ansvariga myndig
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— för ULT som är starkt beroende av en enda gruvpro
dukt, att diversifiera och bredda baserna för sin
ekonomiska tillväxt, i synnerhet genom att hjälpa
dem att fullfölja pågående utvecklingsprojekt och
åtgärdsprogram i de fall där dessa är allvarligt äventy
rade av väsentlig nedgång i exportinkomster härrö
rande från den varan .

3.

I strävan mot dessa mål kommer detta stöd att

— anpassas till det berörda landets eller territoriets
behov av ekonomisk omstrukturering,

— vid tidpunkten för sin formulering och sitt genomfö
rande beakta ULT:s och medlemsstaternas gemen
samma intressen .

heterna i berört ULT, tre månader efter avslutandet av

detta förfarande skjuta upp tillämpningen av beslut om
fortsatta överföringar tills den begärda informationen
levererats .

Artikel 138

De ansvariga myndigheterna i berört ULT skall omedel
bart underrättas om denna åtgärd .

Kapitel 2

Gruvprodukter: specialfinansiering ( SYSMIN )

Artikel 137

1.
En särskild finansieringskälla skall inrättas för de
ULT vilkas gruvbranscher har en viktig plats i deras
ekonomier och som drabbas av svårigheter som redan
har iakttagits eller som kan förutses för den närmaste

1.
Den särskilda finansieringskällan enligt artikel 137
skall vara inriktad på ULT som exporterar till gemenska
pen och som under åtminstone två av de fyra åren
närmast före ansökningen om stöd , har fått antingen :
a ) 15 % eller mera av sina exportinkomster från någon
av följande varor: koppar ( inklusive kobolt), fosfater,
mangan, bauxit och aluminium, tenn, järnmalm (i
agglomererad eller annan form ), uran, eller

b ) 20 % eller mera av sina exportinkomster från alla
gruvprodukter ( exklusive andra särskilt värdefulla
mineral än guld, olja eller gas ).

framtiden .

2.
Dess syften är att bidra till etablering av en solidare
och bredare bas för ULT:s utveckling samt att stödja de
ansvariga myndigheternas ansträngningar
— att skydda deras branscher för produktion och export
av gruvprodukter genom förbättrande eller förebyg
gande åtgärder som är utformade för att lindra de
allvarliga konsekvenser för deras ekonomier som här
rör från förlusten av funktionsduglighet som resultat
av en nedgång i deras produktions- eller export
kapacitet eller exportinkomster i gruvproduktbran

För de minst utvecklade ULT skall emellertid procenttalet
i punkt a vara 10 och procenttalet i punkt b vara 12 .

Vid beräkningen av de trösklar som anges punkterna a
och b skall inkomsterna inte innefatta dem som härrör

från gruvprodukter som inte omfattas av systemet.

2.
Specialfinansiering skall med tanke på de ovan
anförda syftena kunna tillgripas i följande fall :
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a ) Det har konstaterats eller förväntas att livskraften hos
ett eller flera företag inom gruvbranschen har blivit
eller är på gränsen till att bli allvarligt påverkad av

tillfälliga eller oförutsebara svårigheter — tekniska ,
ekonomiska eller politiska — över vilka det berörda
landet eller territoriet eller det berörda företaget inte
kan råda, och när sådan försämring av livskraften
leder till eller kan leda till en väsentlig nedgång i
inkomsterna för det berörda landet eller territoriet —

fastställd särskilt på grundval av ett fall i den ifråga
varande varans produktions- eller exportkapacitet
uppgående till omkring 10 % — eller en försämring i
dess yttre handelsbalans .
Förutsebar försämring av livskraften skall känneteck
nas av påbörjad försämring av produktionsmedlen
och dennas inverkan på landets eller territoriets eko
nomi

eller
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möjlig och lämplig skall stödet användas för finansiering
av projekt eller åtgärdsprogram, däribland den finansiella
restruktureringen av det eller de berörda företagen, med
syfte att behålla, återställa eller rationalisera den berörda
kapaciteten för produktion och export till en livskraftig
nivå ,

när det förmodas att upprätthållande eller återställande
av livskraften inte är möjligt skall stödet användas för
breddning av baserna för den ekonomiska tillväxten
genom finansiering av livskraftiga projekt eller åtgärds
program för horisontell eller vertikal omvandling eller
diversifiering,

genom gemensamt beslut kan verksamhet i riktning mot
diversifiering också bedrivas i de fall där ekonomin i
väsentlig grad är beroende av den ifrågavarande gruvpro
dukten, detta även när livskraften kan återställas,

b ) det konstateras i fall enligt punkt 1 a att en väsentlig

nedgång i inkomsterna från exporten av den berörda
gruvprodukten i förhållande till medeltalet för de två
åren närmast före ansökningsåret allvarligt äventyrar
fullföljandet av pågående utvecklingsprojekt och
utvecklingsprogram . För att beaktas i detta samman
hang skall nedgången i inkomsterna
— vara vållad av tekniska, ekonomiska eller poli
tiska svårigheter och inte framkallad på konst
gjord väg direkt eller indirekt, av politik och
åtgärder från de ansvariga myndigheterna i berört
ULT eller från ekonomiska operatörers,
— leda till en motsvarande nedgång i de totala
exportinkomsterna med minst cirka 10 % under
året före ansökningen .

De nämnda svårigheterna skall hänföra sig till störningar
sådana som olyckor, allvarliga tekniska incidenter, allvar
liga interna eller externa politiska händelser, större
tekniska och ekonomiska förändringar eller större för
ändringar i handelsrelationerna med gemenskapen.
3.

De ansvariga myndigheterna i ett ULT får begära

finansiellt stöd inom ramen för den särskilda finansie

när artikel 138.2 b är tillämplig skall strävan mot diversi
fieringsmålet bedrivas genom finansiellt bistånd för full
följande av pågående utvecklingsprojekt och utvecklings
program vid sidan av den äventyrade gruvdriftsbran
schen .

2.
Varje beslut att tilldela medel till projekt eller
åtgärdsprogram skall ta vederbörlig hänsyn till eko
nomiska intressen och till sådant bistånds sociala verk

ningar i det berörda landet eller territoriet och i gemen
skapen, och det kommer att anpassas till det landets eller
territoriets behov av ekonomisk omstrukturering.

I händelse av ansökningar enligt artikel 138.1 b skall
gemenskapen och de ansvariga myndigheterna i berört
ULT gemensamt systematiskt söka fastställa räckvidden
och villkoren för allt stöd som ges, på sådant sätt att
stödet inte skadar konkurrerande gruvproduktion inom
gemenskapen.

Övervägandena om och utvärderingen av dessa faktorer
skall ingå i analysen enligt artikel 140.2 .

ringskällan när de i punkterna 1 och 2 angivna villkoren
är uppfyllda .
3.
Artikel 139

1.
Stödet enligt artikel 138 skall användas i strävan
dena mot de mål för finansieringskällans verksamhet som
anges i artikel 137.2

när vidmakthållande eller återgång till livskraft hos den
eller de påverkade gruvföretagsamheterna bedöms som

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt

— bearbetnings- och transportoperationer, i synnerhet
på regional nivå, och ändamålsenlig integration av
gruvdriftsbranschen i landets eller territoriets totala
ekonomiska och sociala utveckling,
— förebyggande verksamhet för minimering av alla stör
ningar genom anpassning av tekniken, förbättring av
den lokala personalens tekniska och förvaltningsmäs
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siga skicklighet samt anpassning av den lokala perso
nalens kunskaper och färdigheter till tekniker för
företagsförvaltning,
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De åtgärder som krävs för att påskynda ansökningarnas
behandling skall vidtas, så att ändamålsenliga åtgärder
kan vidtas snabbt .

— ökning av ULT:s vetenskapliga och tekniska kapacitet
för produktion av nya material.

Artikel 141

Artikel 140

1.
Om det är nödvändigt får tekniskt bistånd för
etablering och övervakning av projektet finansieras inom
ramen för den speciella finansieringskällan enligt artikel
142 .

1 . Ansökningarna om stöd skall innefatta information
om problemens art, de konstaterade eller förväntade
följderna av störningarna både på lokal nivå och på det
eller de berörda gruvföretagens nivå samt uppgift, i form
av ett identifikationsblad , om de åtgärder har vidtagits
eller önskas bli vidtagna för deras avhjälpande .

2.
Förfarandena för sådant bistånd liksom de detalje
rade reglerna för dess genomförande skall vara de som
föreskrivs för utvecklingsfinansieringssamarbete .

Artikel 142

Ansökningen skall inges så snart dessa konsekvenser har
definierats och senast inom tolv månader .

2.
Före beslut från gemenskapens sida skall en teknisk,
ekonomisk analys och finansanalys av den berörda gruv
driftsbranschen göras på ett systematiskt sätt för faststäl
lande av huruvida ansökningen är berättigad och för
bedömning av det projekt eller åtgärdsprogram som skall
genomföras med utnyttjande av stödet. Denna analys,
som skall vara mycket ingående, skall för bestämning av
verksamheten göras med särskild hänsyn till världsmark
nadsutsikterna och, utan att det påverkar artikel 139.2
första stycket, till gemenskapens marknadssituation vad
gäller de ifrågavarande varorna . Den skall också innefatta
en analys av de följder som en sådan verksamhet kan få
för medlemsstaters konkurrerande gruvprodukter samt av
följderna för det berörda landet eller territoriet om verk
samheten inte kommer till stånd . Dess syfte skall vara att
utröna

1.
För de ändamål som specificeras i artikel 137 och
för den period som föreskrivs i artikel 154 skall gemen
skapen anslå det totalbelopp som föreskrivs i stycke 1 a
iv i nämnd artikel för att täcka alla sina åtaganden inom
ramen för denna särskilda finansieringskälla . Det belopp
som är anslaget till finansieringskällan skall förvaltas av
kommissionen.

2.
Före utgången av den i artikel 154 angivna perioden
skall rådet på förslag från kommissionen besluta om
fördelningen av balanser som eventuellt kan återstå av
totalbeloppet.
3.
Stödbeloppet enligt artikel 138 skall fastställas av
kommissionen mot bakgrund av de medel som finns
tillgängliga inom ramen för den särskilda finansierings
källan, de berörda projektens och åtgärdsprogrammens
art, möjligheterna för samfinansiering och den relativa
vikten den berörda gruvindustrin har för landets eller
territoriets ekonomi .

— om de berörda produktionsmedlens livskraft har bli
vit eller riskerar att bli skadad och huruvida denna
livskraft kan återställas eller om det är mera ända

målsenligt att tillgripa diversifieringsåtgärder, eller

— om den nedgång i exportinkomster som avses i artikel
138.2 b allvarligt äventyrar genomförandet av på
gående utvecklingsprojekt och utvecklingsprogram .
Analysen skall genomföras i överensstämmelse med för
farandena för ekonomiskt och tekniskt samarbete . Den

4.
Stöd som har beviljats ett land eller territorium
inom ramen för den särskilda finansieringskällan får
föras vidare till den slutliga låntagaren på andra finansie
ringsvillkor, som skall fastställas i finansieringsbeslutet
och skall bygga på en analys av det stödprojekt som
bedrivs på grundval av gängse ekonomiska och finansiella
kriterier för den typ av projekt som planeras .
5.
Analysen enligt artikel 140 skall bekostas av resur
ser härrörande från specialfinansieringen.

skall kräva nära samarbete från de ansvariga myndig
heternas i berört ULT och berörda ekonomiska aktörers
sida .

3.
Ett samlat beslut skall antas om berättigandet och
finansieringsförslaget.

6 . Under exceptionella omständigheter med som följer
av i en katastrofsituation, som inledningsvis skall bekräf
tas och bevisas av analysen, kan ett land eller territorium
som så begär få rätt till förskott i form av en partiell
förhandsfinansiering av det projekt eller åtgärdsprogram
som det föregår.
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sektor inom ULT samt uppmuntra lokala , nationella
och utländska privata investeringsflöden till de pro

AVDELNING III

duktiva branscherna inom ULT,

UTVECKLINGSFINANSIERINGSSAMARBETE

j)

uppmuntra intra-ULT-samarbete, ULT-AVS-samar
bete och regionalt samarbete dem emellan,

Kapitel 1
k ) tillåta etablerandet av mera balanserade ekonomiska
Allmänna bestämmelser

och sociala relationer samt bättre förståelse mellan

ULT, AVS-staterna , gemenskapens medlemsstater och
resten av världen i syfte att uppnå en ny internationell
ekonomisk ordning,

Avsnitt 1

Mål

1 ) ge de ULT som drabbas av allvarliga ekonomiska och
sociala svårigheter av exceptionell art som följd av
naturkatastrofer eller onormala omständigheter med
därmed jämförbar verkan möjlighet att dra fördel av
katastrofbistånd,

Artikel 143

Målen för samarbete för finansiering av utveckling skall
vara att genom tillhandahållande av adekvata finansiella
resurser och ändamålsenligt tekniskt bistånd

m ) hjälpa de minst utvecklade ULT att övervinna de
särskilda hinder som försvårar deras utvecklingsan
strängningar.
Avsnitt 2

a ) stödja och främja ULT:s ansträngningar att uppnå en
långsiktig, av dem själva beslutad, självständig och av
dem själva vidmakthållen, integrerad social, kulturell
och ekonomisk utveckling på grundval av gemensamt
intresse och i en anda av ömsesidigt beroende,

Principer

Artikel 144

b ) bidra till höjning av levnadsstandarden och förbätt
ring av ULT:s folks välbefinnande,

Utvecklingsfinansieringssamarbetet skall
c ) främja åtgärder som kan mobilisera samhällets initia
tivkraft och medverkan från dem som berörs av

utvecklingsprojekts utformning och genomförande,
d ) bidra till att befolkningen i största möjliga utsträck
ning får del av utvecklingens fördelar,
e ) bidra till utvecklingen av ULT:s förmåga till innova
tion samt till anpassning och omvandling av tekni

a ) genomföras på grundval av och stämma överens med
de utvecklingsmål, strategier och prioriteter som har
fastställts av de ansvariga myndigheterna i ULT, på
lokal och regional nivå, med vederbörlig hänsyn såväl
till deras respektive geografiska, sociala och kulturella
kännetecken, som till deras särskilda potential,
b ) tillhandahållas på mycket mjuka villkor,

ken,

f)

bidra till optimal och omdömesgill utforskning, beva
rande, bearbetning, och utnyttjande av ULT:s natur
resurser i och för att stärka deras ansträngningar att
industrialisera och att uppnå ekonomisk diversifie
ring.

c ) säkerställa att resursflöden blir mera förutsägbara och
kontinuerliga ,

d ) säkerställa medverkan från ULT:s sida i förvaltningen
och utnyttjandet av finansiella resurser samt säker
ställa en verksam decentralisering av makten att anta
beslut,

g) tillhandahålla stöd för och främjande av optimal
utveckling av de mänskliga resurserna i ULT,
h ) underlätta en ökning av de penningflöden till ULT
vilka svarar mot dessa staters fortlöpande behov, och
stödja dessa staters behov av att harmonisera interna
tionellt samarbete för sin utveckling genom samfinan
siering av operationer med andra finansieringsorgan
eller tredje part,

i ) söka nya angreppssätt när det gäller befrämjande av
direkta privata investeringar i ULT, stödja utveck
lingen av en frisk, framgångsrik och dynamisk privat

e ) i största möjliga utsträckning stärka och utnyttja
ULT:s mänskliga resurser och befintliga administra
tiva strukturer,

f) vara flexibelt och anpassat till situationen i varje land
eller territorium och till det berörda projektets eller
programmets egenart,

g) genomföras med ett minimum av administrativa for
maliteter, med tillämpning av enkla och rationella
förfaranden, så att projekt och program kan genom
föras snabbt och effektivt,
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h ) säkerställa att tekniskt bistånd endast tillhandahålls

på begäran av de ansvariga myndigheterna i berört
ULT och håller stipulerad kvalitet samt är relevant
och kostnadseffektiv och ger förutsättningar för
snabb och effektiv utbildning av lokal ersättningsper
sonal .
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f) att säkerställa ett riktigt, snabbt och effektivt genom
förande av projekt och program.
4.
Gemenskapen skall svara för att anta finansiella
beslut om projekt och åtgärdsprogram .

Artikel 146

Avsnitt 3

Om inte annat föreskrivs i detta beslut skall alla beslut

Riktlinjer

som kräver godkännande av en part i associationen
godkännas, eller anses godkända , inom 60 dagar från
underrättelse från andra partens sida .

Artikel 145

1.

Avsnitt 4

Verksamheter som finansieras inom ramen för detta

Finansieringens omfattning

beslut skall genomföras av de ansvariga myndigheterna i
ULT och gemenskapen i nära samarbete, med erkän
nande av begreppet jämställdhet mellan parterna .
2.

de ansvariga myndigheterna i ULT skall vara svara

Artikel 147
Inom ramen för detta beslut skall samarbetet för finansie

för

ring av utveckling täcka :

a ) att definiera de mål och prioriteter på vilka de icke
bindande programmen baseras,

a ) Projekt och program för finansiering.

b ) att välja ut projekt och åtgärdsprogram,

c ) att utarbeta och presentera akterna för projekt och
åtgärdsprogram,
d ) att utarbeta kontrakt samt förhandla om och sluta
dessa,

b ) Rehabilitering av projekt och åtgärdsprogram.
c ) Branschvisa åtgärdsprogram.

d ) Program för tekniskt samarbete .

e ) Utplacering av flexibla resurser till stöd för samhälle
liga ansträngningar på gräsrotsnivå .

f) Återkommande kostnader (inklusive löpande admini
strativa, operativa och underhållskostnader, både
lokala och utländska ) för nya , pågående och avslu
tade projekt och åtgärdsprogram.

e) att genomföra och förvalta projekt och åtgärdspro
gram, och

f) att underhålla projekt och åtgärdsprogram.

g ) Från fall till fall, tilläggskostnader som drabbar ULT
på grund av och strikt förbundna med administratio
nen och ledningen av projekt och åtgärdsprogram
som finansieras av Europeiska utvecklingsfonden,

3 . De ansvariga myndigheterna i ULT och gemenska
pen skall gemensamt svara för
a ) att vid behov fastställa riktlinjerna för samarbetet för
finansiering av utveckling inom ramen för det part
nerskap som åsyftas i del fem,
b ) att anta de icke bindande programmen,

nedan benämnd " fonden ".

h ) Kreditordningar samt stöd till regionala betalnings
mekanismer och exportkreditoperationer inom ULT.

i ) Andel i eget kapital .
j)

En kombination av alla eller några av de ovannämnda
komponenterna, integrerade i branschvisa utveck
lingsprogram.

c) att bedöma projekt och åtgärdsprogram,
d ) att säkerställa jämlikhet när det gäller villkoren för

Artikel 148

deltagande i anbudsinfordringar och kontrakt,
e ) att övervaka och utvärdera verkningarna och resulta
ten av projekt och åtgärdsprogram, och

Branschvisa importprogram skall på begäran upprättas
från det vägledande programmets resurser för stöd till de
åtgärder som de ansvariga myndigheterna i berört ULT
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vidtar i den eller de branscher för vilka biståndet begärs i
överensstämmelse med artikel 187. Syftet med importpro
grammen är att bidra till optimal funktion i ekonomins
produktionsbranscher, att hjälpa till i ökningen av pro
duktions- och exportkapaciteten, att underlätta över
föringen eller utvecklingen av teknik och att bidra till
tillfredsställandet av grundläggande mänskliga behov.
Importprogram kan innefatta finansiering av insatsresur
ser för produktionssystemet såsom kapital, halvfabrikat,
råvaror, reservdelar, gödningsmedel, insektsbekämpnings
medel och medel för förbättring av hälsonivån samt av
tjänster och standarder inom undervisningsområdet.
Artikel 149

Motpartsmedel, skapade med hjälp av olika medel som
står till gemenskapens förfogande, skall, när inte annat är
föreskrivet, användas på ett målinriktat sätt för finansie
ring av lokala utgifter inom ramen för följande:

Il /Vol . 18
Avsnitt 5

Sektorer för intervention

Artikel 152

1.
Inom ramen för de prioriteter som har fastställts av
de ansvariga myndigheterna i berört eller berörda ULT på
lokal och regional nivå kan stöd ges åt projekt och
åtgärdsprogram i varje bransch eller område vartill det
hänvisas i detta beslut och bland andra följande :

a ) Jordbruks- och landsbygdsutveckling och särskilt åt
gärdsprogram för självförsörjning med livsmedel och
säkrad livsmedelsförsörjning.
b ) Industrialisering, hantverksaktiviteter, energi, gruv
drift och turism .

a ) Fondprojekt och fondprogram inom det vägledande
åtgärdsprogrammet.

c ) Ekonomisk och social infrastruktur.

b ) Andra överenskomna projekt och program .

d ) Strukturell förbättring av ekonomins produktions
branscher .

c ) Särskilda budgetposter inom ULT:s program för
offentliga utgifter sådana som utgifter för hälsovård,
undervisning, utbildning, skapande av arbetstillfällen
samt miljöskydd .
Artikel 150

1.
Finansiering av återkommande kostnader ( för att
täcka löpande administrativa, underhålls- och driftskost
nader) får beviljas till ett land eller territorium för att
säkerställa att investeringar av särskild vikt för det
berörda landets eller territoriets ekonomiska och sociala

utveckling skall bli fullt utnyttjade och som temporärt
medför en börda för landet eller territoriet eller andra

förmånsberättigade . Sådant stöd kan för nya, pågående
och fullbordade projekt och program täcka löpande kost
nader för administration, underhåll och drift sådana
som :

a ) Kostnader i inledningsskedet för etablering, igångsätt
ning och drift av de ifrågavarande kapitalprojekten
eller kapitalprogrammen .
b ) Kostnader för drift, underhåll eller förvaltning av
kapitalprojekt och kapitalprogram som har genom
förts tidigare .

2.
Särskild behandling skall ges åt finansieringen av
löpande kostnader i de minst utvecklade ULT.
Artikel 151

e ) Bevarande av och skydd för miljön.

f) Prospektering för naturresurser samt utforskande och
utnyttjande av sådana .
g) Program för undervisning och utbildning, vetenskap
lig grundforskning, tillämpad forskning samt teknik,
teknisk anpassning eller innovation och överföring av
teknik .

h ) Industrifrämjande och industriell information .
i)

Saluföring och handelsfrämjande .

j)

Främjande, utveckling och förstärkning av små och
medelstora lokala, nationella och regionala företag.

k ) Stöd till lokala, nationella och regionala utvecklings
banker och finansinstitut samt åt clearing- och betal
ningsinstitutioner som är utformade för att främja
regional handel .
1 ) Mikroprojekt för utveckling på gräsrotsnivå .
m) Transport och kommunikationer inklusive främjande
av sjö- och lufttransport .
n ) Fiskets utveckling.
o ) Utveckling och optimalt utnyttjande av mänskliga
resurser med särskilt hänsynstagande till kvinnornas
roll i utvecklingen.

De medel som ställs till förfogande inom ramen för detta
beslut får användas för täckande av de totala kostna

derna, både lokala och utländska, för projekt och åt
gärdsprogram.

p ) Förbättring av social och kulturell infrastruktur och
tjänster inklusive hälsovård, boende, vattenförsörjning
etc .
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q ) Bistånd åt ULT-, ULT-AVS- och ULT-AVS-EEG
organisationer på yrkes- och näringslivsområdet med
syfte att förbättra produktionen och saluföringen av
varor på yttre marknader.

a ) Lokala, nationella eller regionala offentliga eller halv
offentliga organisationer, departement eller lokala
myndigheter i ULT och särskilt deras finansinstitut
och utvecklingsbanker .

r) Åtgärder för främjande av och stöd till investe

b ) ULT:s företag och firmor.

ringar.

s ) Stöd till utvecklingsaktiviteter föreslagna av eko
nomiska, kulturella och sociala organisationer samt
undervisningsorganisationer inom ramen för decen
traliserat samarbete, särskilt när dessa kombinerar

ansträngningar och resurser hos organisationer i ULT
och deras motsvarigheter i gemenskapen.

2.
Projekten och åtgärdsprogrammen skall också gälla
verksamheter kring vissa teman, såsom följande :
a ) Skydd för naturresurser.
b ) Förebyggande av och beredskap mot katastrofer,
däribland system för prognoser och tidig varning,
med syfte att begränsa katastrofers konsekvenser.

c) Åtgärder mot endemiska sjukdomar hos människor
och mot epidemier.

d ) Hygien och primär hälsovård .

c ) En gemenskapsmedlemsstats företag, för att sätta
dessa i stånd att driva produktionsprojekt inom ett
lands eller territoriums territorium varvid stöd ges
som tillägg till företagets egna bidrag.
d ) Såväl finansmellanhänder i ULT eller gemenskapen
vilka tillhandahåller finansiering åt små och medel
stora företag som finansinstitut vilka främjar och
finansierar privata investeringar i ULT.
e ) Grupper av producenter som är medborgare i ULT.

f) Stipendiater och lärlingar.
g) I ULT såväl som gemenskapen, lokala samfälligheter,
kooperativ, fackliga organisationer, icke-statliga orga
nisationer, samt undervisnings- och forskningsinsti
tutioner för att sätta dem i stånd att ta upp projekt
och åtgärdsprogram på de ekonomiska, kulturella och
sociala områdena och undervisnings-området inom
ULT i samband med decentraliserat samarbete .

e ) Åtgärder mot endemiska boskapssjukdomar.
f) Åtgärder för energisparande.

Kapitel 2

g ) Långsiktiga verksamheter i allmänhet, utan särskild
begränsning i tiden.

Finansiellt samarbete
Avsnitt

1

Avsnitt 6

Finansiella resurser

Berättigande till finansiering
Artikel 154

Artikel 153

1 . Följande enheter eller organisationer skall vara
berättigade till finansiellt stöd enligt detta beslut:
a ) ULT, dock med det undantaget, att Grönland inte
skall ha rätt till ekonomisk hjälp som ett ULT under
giltighetstiden för det protokoll om fiske som den
16 juli 1990 undertecknades av Europeiska eko
nomiska gemenskapen å ena sidan samt Danmarks
regering och Grönlands lokala regering å andra

1.
För det syfte som anges i kapitel 1 av denna
avdelning och för en period av fem år med början den 1
mars 1990 skall totalbeloppet för gemenskapens finan
siella bistånd vara 165 miljoner ecu.
Detta belopp skall innefatta

a ) 140 miljoner ecu från fonden, allokerade på följande
satt :

sidan .

i)
b ) Regionala eller mellanstatliga organisationer till vilka

för de ändamål som anges i artiklarna 143 , 144
och 147, 106,5 miljoner ecu i form av anslag,

ett eller flera ULT hör och som är auktoriserade av

dessas ansvariga myndigheter.
c ) Gemensamma organisationer, etablerade av gemen
skapen och ULT för strävan mot specifika mål.
2.

ii ) för de ändamål som anges i artiklarna 143 , 144
och 147, 25 miljoner ecu i form av riskkapital,
iii ) för de ändamål som anges i artiklarna 114-136 ,
6 miljoner ecu i form av Stabex-anslag,

Under förutsättning av godkännande från det eller

de berörda länderna eller territorierna skall även de

följande vara berättigade till finansiellt stöd:

iv ) för de ändamål som anges i artiklarna 137-142,
2,5 miljoner ecu i form av Sysmin-anslag,
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b ) för de ändamål som anges i artiklarna 143 , 144 och
147, 25 miljoner ecu från banken i form av lån ur
dess egna resurser i överensstämmelse med de villkor
som föreskrivs i dess stadga . Dessa lån skall vara
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Avsnitt 2

Finansieringsvillkor

underkastade föreskrifterna i artikel 157 om ränte
subventioner .
Artikel 155

2.

Beloppet enligt punkt 1 a i skall allokeras som

följer:

a ) 86 miljoner ecu till finansiering av projekt och åt
gärdsprogram, med uppdelning på följande sätt:
i)

Förenade kungarikets ULT:

15,5 miljoner ecu.

ii ) Franska ULT:

40,2 miljoner ecu.

iii ) Nederländska ULT:

30,3 miljoner ecu.

b ) 11,5 miljoner ecu till finansiering av regionala projekt
och åtgärdsprogram i ULT, inklusive regionala pro
gram för utveckling av handel och tjänster enligt
artikel 85 .

c ) 6 miljoner ecu till finansiering av de i artikel 157
angivna räntesubventionerna .

1 . Projekt eller åtgärdsprogram får finansieras genom
bidrag, genom riskkapital från fonden, genom lån ur
bankens egna resurser eller kombinerat genom två eller
flera av dessa finansieringssätt.
2.
Finansieringsmetoderna för varje projekt eller åt
gärdsprogram skall fastställas gemensamt av de ansvariga
myndigheterna i det eller de berörda länderna eller terri
torierna och gemenskapen med hänsyn till :

a ) dessa ULT:s utvecklingsnivå, geografiska läge samt
ekonomiska och finansiella förhållanden,

b ) projektets eller åtgärdsprogrammets art, dess troliga
ekonomiska och finansiella avkastning såväl som dess
sociala och kulturella verkan, och

c ) när det gäller lån, faktorer som säkerställer skötseln
d ) en speciell allokering av 3 miljoner ecu, varav
i)

2,5 miljoner ecu till nödbistånd i enlighet med
artikel 164, och

ii ) 0,5 miljoner ecu till hjälp åt flyktingar, återvän
dande och tvångsförflyttade personer enligt före

av dessa .

3.
Finansiellt bistånd får lämnas till eller genom de
berörda ULT eller, med deras samtycke, antingen genom
därtill berättigade finansinstitut eller direkt till någon
annan berättigad förmånstagare .

skrift i artikel 165 .

iii ) Skulle den tilldelning som föreskrivs i någon av de

4.
När finansiellt bistånd beviljas den slutliga mottaga
ren genom en mellanhand

ovan nämnda artiklarna ta slut före slutet av

detta besluts giltighetstid får överföringar göras
från de medel som föreskrivs i den andra arti
keln .

a ) skall de villkor, på vilka biståndet får lämnas till den
slutliga mottagaren av mellanhanden, fastställas i
finansieringsöverenskommelsen eller lånekontraktet,
och

iv) När detta beslut löper ut skall tilldelningar som
inte är tagna i anspråk för nödbistånd eller för
hjälp åt flyktingar, återvändande och tvångsför
flyttade personer returneras till fonden för finan
siering av andra verksamheter som faller inom
området för samarbete för finansiering av utveck
ling, såvida rådet inte beslutar annorlunda .
v) Skulle alla de speciella tilldelningarna förbrukas
före slutet av detta besluts giltighetstid skall rådet
på förslag från kommissionen anta lämpliga åt
gärder för att hantera de situationer som åsyftas i

b ) skall de eventuella ekonomiska fördelar som mellan
handen får av transaktionen användas för utveck

lingsändamål, på de villkor som anges i finansierings
avtalet eller lånekontraktet, efter hänsynstagande till
administrativa kostnader, valuta- och finansieringsris
ker samt kostnaderna för tekniskt bistånd som ges till
den slutliga mottagaren .

Artikel 156

artiklarna 164 och 165 .

3.
Banken skall administrera lån ur sina egna medel,
inklusive räntesubventioner, och riskkapital. Alla andra
finansiella resurser som föreskrivs i detta beslut skall
administreras av kommissionen .

4.
Ytterligare finansiering från gemenskapens sida
skall beslutas för den andra femårsperiod som omfattas
av detta beslut.

1.
Riskkapital får tillhandahållas i form av lån eller
andel i eget kapital .
a ) Beträffande lån skall dessa tillhandahållas huvudsakli
gen i form av

i)

oprioriterade lån, vilka skall lösas och för vilka
eventuell ränta skall betalas endast efter det att

andra anspråk har reglerats, eller
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ii ) villkorslån, för vilka räntebetalningen eller löp
tiden skall förbindas med uppfyllandet av vissa
villkor avseende prestationerna inom det finansie
rade projektet såsom vinst eller produktionsmål .
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c ) Beloppet av den räntesubvention, som beräknas på
grundval av sitt värde vid tidpunkten för lånets
utbetalning, skall belasta anslagsbeloppet och betalas
direkt till banken .

De särskilda villkoren skall fastställas när lånet
ges .

b ) I fallet med andel i eget kapital får det användas för
förvärv av temporära minoritetsandelar, på gemen
skapens vägnar, i ULT-företags eller ULT-institutio
ners kapital, vilka finansierar utvecklingsprojekt i
ULT eller på vägnar av ULT-finansinstitutioner som
främjar och finansierar privata investeringar i ULT.

d ) Löptiden för lån som banken ger ur sina egna medel
skall bestämmas av villkor som stipuleras på grundval
av projektets ekonomiska och finansiella karaktär
men får inte överskrida 25 år . Dessa lån skall normalt

innefatta en respitperiod som bestäms med hänsyn till
byggnadsperioden och vilket kassaflöde som behövs
för projektet.

Sådana aktieinnehav skall överföras till invånare eller

institutioner i ULT eller i enlighet med överenskom
melse om annat med de ansvariga myndigheterna i

Artikel 158

berört ULT när de specificerade villkoren för syftet
har uppfyllts.

Banken skall

c ) Villkoren för riskkapitaloperationer skall bero på
varje finansierat projekts eller åtgärdsprograms art
och skall i allmänhet vara gynnsammare än villkoren
för subventionerade lån . När det gäller lån skall
räntesatsen i varje fall inte överstiga 3 % .
2.
För minimering av verkningarna av fluktuationer i
växelkurserna skall problemet med växelkursrisker hante
ras på följande sätt:

a ) När det gäller riskkapitaloperationer, utformade för
förstärkning av ett företags egna medel, skall som en
allmän regel kursrisken bäras av gemenskapen.

a ) genom de av banken förvaltade resurserna bidra till
ULT:s ekonomiska och industriella utveckling i lokal,
nationell och regional skala . I detta syfte i första hand
finansiera produktiva projekt och åtgärdsprogram
inom industri, jordbruksindustri, turism, gruvdrift
och energi samt transporter och telekommunikationer
som hänger samman med dessa branscher . Dessa
branschprioriteter skall inte utesluta möjligheten för
banken att ur sina egna medel finansiera produktiva
projekt och åtgärdsprogram i andra branscher, inklu
derande yrkesmässigt jordbruk,

b ) upprätta förbindelser med nära samarbete med lokala
och regionala utvecklingsbanker samt med ULT:s
bank- och finansinstitutioner,

b ) När det gäller riskkapitalfinansiering för investeringar
som skall göras av företag i den privata sektorn samt
små och medelstora företag, skall växelkursrisken
delas mellan å ena sidan gemenskapen och å andra
sidan de andra involverade parterna . I medeltal skall
utlandsvalutarisken delas lika .

c ) i samråd med de ansvariga myndigheterna i berört
ULT anta de regler och förfaranden för genomfö
rande av samarbete för finansiering av utveckling som
anges i detta beslut, om nödvändigt, för att beakta
projektens och åtgärdsprogrammens art och för att
handla i enlighet med målen för detta beslut inom
ramen för de förfaranden som är fastställda i dess

stadgar.
Artikel 157

Lån ur bankens egna medel skall ges på följande villkor:

Artikel 159

a ) Räntesatsen före subventionering skall vara den som
banken tillämpar för de valutor, den löptid och de
återbetalningsvillkor som har antagits för lånet på
den dag kontraktet undertecknats.

De ansvariga myndigheterna i berört ULT skall i fråga
om lån eller andel i eget kapital, som har beviljats inom
ramen för detta beslut och som de skriftligen har god

b ) Denna räntesats skall reduceras genom en subvention
på 4 % . Subventionsräntesatsen skall automatiskt jus
teras så att den räntesats som drabbar låntagaren

a ) Medge befrielse från alla nationella eller lokala skat
ter, fiskala avgifter på räntor, provisioner och lånea
morteringar som stadgas i det eller de berörda länder
nas eller territoriernas lagar .

varken blir mindre än 3 % eller mer än 6 % för ett
lån som kontraheras till referensräntesatsen . Den refe

rensräntesats, som antas för beräkning av anpass
ningen i subventionsräntesatsen skall vara den ränte
sats för ecu som tillämpas av banken för ett lån med
samma villkor i fråga om löptid och återbetalning den
dag kontraktet undertecknats.

känt:

b ) Ställa den valuta till förmånstagarnas förfogande, som
är nödvändiga för betalning av ränta, provision och
låneamorteringar som stadgas i finansieringskontrakt
vilka har beviljats för genomförande av projekt och
åtgärdsprogram på deras territorier.
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c ) Göra den främmande valuta tillgänglig för banken
som behövs för överföring av alla belopp den har
tagit emot i nationell valuta, till den växelkurs som
gäller mellan ecu, eller andra överföringsvalutor, och
den nationella valutan den dag överföringen sker
vilka belopp representerar nettovinsten och härrör
från transaktioner innefattande förvärv från gemen
skapens sida av andelar i företags kapital .

f) projekt av regional eller interregional art.
3.
Samfinansiering kan ha formen av gemensam eller
parallell finansiering. Företräde kommer i varje särskilt
fall att ges åt den lösning som är lämpligast ur kostnads
effektivitetens synpunkt .
4.

Artikel 160

Särskild behandling skall ges de minst utvecklade ULT
vid fastställandet av volymen av de finansiella resurser
som sådana ULT kan förvänta sig från gemenskapen för
genomförande av sina vägledande åtgärdsprogram . Dessa
finansiella resurser skall kombineras med gynnsammare
finansieringsvillkor under hänsynstagande till den eko
nomiska situation och till arten av de behov som är

särskilda för varje land eller territorium . De skall väsent
ligen bestå av anslag och, i fall där så är befogat, av
riskkapital eller lån från banken med hänsyn särskilt till
de kriterier som anges i artikel 155.2 .
Avsnitt 3
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Med de berörda parternas samtycke

a ) skall åtgärder vidtas för samordning och harmonise
ring av gemenskapens åtgärder och de åtgärder som
vidtas av andra samfinansiärer i syfte att minimera
antalet förfaranden som skall följas av de ansvariga
myndigheterna i ULT och att göra dessa förfaranden
mera flexibla , i synnerhet när det gäller
i)

andra samfinansiärers och mottagares behov,

ii ) valet av projekt för samfinansiering och reglerna
för genomförande av dessa,
iii ) harmonisering av reglerna och förfarandena för
kontrakt på arbete, material och tjänster,
iv ) betalningsvillkoren,

Samfinansiering

v) reglerna för berättigande och konkurrens,
Artikel 161

1 . De finansiella resurserna enligt detta beslut kan på
begäran av de ansvariga myndigheterna i ULT användas
för samfinansiering (särskilt med organ och institutioner
för utveckling, gemenskapens medlemsstater, ULT, AVS
stater, tredje länder eller internationella eller privata
finansieringsinstitutioner, företag eller exportkredit
institut ).

2.
Särskilda överväganden skall göras beträffande möj
ligheterna till samfinansiering i följande fall, bland
andra

a ) storskaliga projekt som inte kan finansieras uteslu
tande från en enda finansieringskälla ,

vi ) den preferensmarginal som beviljas ULT-företag,
b ) bör processen för samråd och samarbete med andra
givare och medfinansiärer förstärkas och utvecklas,
där så är möjligt, genom ramavtal för samfinansie
ring, och politik och förfaranden för samfinansiering
bör omprövas för säkerställande av effektivitet och
bästa möjliga villkor,
c ) kan gemenskapen förse de andra medfinansiärerna
med administrativ hjälp eller kan fungera som ledare
eller samordnings organ för projekt som delfinansie
ras av gemenskapen, för att underlätta genomföran

det av samfinansierade projekt eller åtgärdsprogram.
Avsnitt 4

b ) projekt i vilka medverkan från gemenskapens sida,
och en insats från dess projektexpertis, kan underlätta
medverkan av andra källor för finansiering,

Mikroprojekt

c ) projekt som kan gynnas av en blandning av tillstånds
baserad och icke-tillståndsbaserad finansiering,
Artikel 162

d ) projekt som kan delas upp i underprojekt vilka berät
tigade till finansiering från olika källor,

e ) projekt för vilka en diversifiering av finansieringen
kan leda till en förmånlig lösning från finansierings
och investeringskostnadssynpunkt och med hänsyn
till andra aspekter av det nämnda projektets genom
förande,

1.
För att svara mot lokala samhällens utvecklingskrav
skall fonden på begäran av de ansvariga myndigheterna i
det berörda landet eller territoriet medverka i finansie

ringen av mikroprojekt på lokal nivå som

a ) har en ekonomisk och social inverkan på folkets liv,

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1 l /Vol . 18

b ) tillgodoser ett bevisat och iakttaget, prioriterat behov,
och

inklusive tillhandahållande av ett vitt sortiment und

sättningsvaror och undsättningstjänster eller fördel
ning av pengar till offer,

c ) kommer att tas upp på initiativ av och med aktiv
medverkan av den lokala gemenskap som skall dra
fördel av mikroprojektet.
2.

45

b ) får också täcka finansieringen av omedelbara åtgärder
för återställande av skadade byggnadsverk och ska
dad utrustning samt för ett minimum av livskraft,

Bidrag till mikroprojekt skall ges
c ) skall göras tillgängligt snabbt och lätt samt inte

a ) av den berörda lokala gemenskapen, in natura eller i
form av tjänster eller pengar, och anpassade till dess
bidragskapacitet,

b ) av fonden, varvid bidraget normalt inte skall över
stiga tre fjärdedelar av varje projekts totalkostnad och
inte får överstiga 300 000 ecu,

behöva återbetalas .

2.
Gemenskapen skall vidta adekvata åtgärder för att
underlätta snabba åtgärder som krävs för att tillgodose
de omedelbara behov för vilka katastrofbiståndet är

avsett. I detta syfte

c ) i exceptionella fall, av det berörda landet eller territo
riet, antingen i form av ett finansiellt bidrag eller
genom utnyttjande av offentligt ägd utrustning eller
tillhandahållande av tjänster.

a ) skall medel, tillhandahållna inom ramen för kata
strofbiståndet, vara fullt ut tillgängliga och utbeta
lade, och verksamheten skall vara fullbordad, inom
180 dagar från etablerandet av genomförande-reg
lerna, såvida inte annat stipuleras genom gemensam
överenskommelse,

3 . De belopp som representerar fondens bidrag skall
tas från anslagsfördelningen i det nationella vägledande
åtgärdsprogrammet.

b ) skall, i de fall där inte alla de tillgängliga medlen har

4 . Särskild prioritet skall ges åt förberedelser för och
genomförande av mikroprojekt i de minst utvecklade
ULT.

Artikel 163

Med samtycke av de ansvariga myndigheterna på begäran
av de berörda lokala samhällena i ULT och i överens

stämmelse med föreskrifterna om fleråriga mikroprojekt
program i artikel 196 får icke-affärsdrivande organisatio
ner inom ULT och gemenskapen, utöver möjligheterna
till samfinansiering, samordna, övervaka eller genomföra
individuella mikroprojekt eller fleråriga mikroprojektpro
gram .

Avsnitt 5

Katastrofbistånd

Artikel 164

1.
Katastrofbistånd skall beviljas ULT som drabbas av
allvarliga ekonomiska och sociala svårigheter av exceptio
nell art till följd av naturkatastrofer eller onormala
omständigheter med därmed jämförbara verkningar.
Biståndet, som är avsett att med mest ändamålsenliga
medel ge ett reellt bidrag till avhjälpande av de omedel
bara svårigheterna
a ) skall vara tillräckligt flexibelt för att ta vilken form
som helst, som är anpassad till omständigheterna,

blivit i sin helhet utbetalade inom den fastställda

tidsgränsen, eller en sådan annan överenskommen
tidsgräns som anges i punkt a, återstoden betalas
tillbaka till det särskilda anslag som nämns i artikel
154.2 d,

c ) skall de detaljerade reglerna för fördelning och
genomförande av katastrofbistånd vara underkastade
nödförfaranden och flexibla förfaranden,
d ) får medel användas för retroaktiv finansiering av
omedelbara hjälpåtgärder som företas av ULT själva .

Artikel 165

1.
Bistånd kan medges ULT som tar emot flyktingar
eller återvändande för tillgodoseende av akuta behov som
inte omfattas av katastrofbistånd och för genomförande
på längre sikt av projekt och åtgärdsprogram inriktade på
självförsörjning och integration eller återintegration av
dessa folkgrupper .
2.
Bistånd, liknande det som avses i punkt 1 , kan
komma ifråga för hjälp med frivillig integration eller
återintegration av personer som har tvingats lämna sina
hem till följd av konflikter eller naturkatastrofer. Därvid
skall hänsyn tas till alla de faktorer som har lett till den
tvångsmässiga förflyttningen, däribland den berörda
befolkningens önskemål och statens ansvar för tillgodose
ende av det egna folkets behov.
3.
Med understrykande av den utvecklingsmässiga
arten av det bistånd som ges i överensstämmelse med
denna artikel får bistånd kombineras med landets eller

territoriets medel för dess vägledande åtgärdsprogram.
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4.
Sådant bistånd skall administreras och genomföras
enligt förfaranden som tillåter flexibilitet och snabbhet.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt effektivaste sätt
att lämna sådant bistånd till den berörda befolkningen.
Villkor för betalning och genomförande skall fastställas
från fall till fall . Om de ansvariga myndigheterna i ULT
samtycker kan biståndet lämnas tillsammans med verk
samhet inom specialiserade organisationer, inklusive FN-
organisationer, eller direkt av kommissionen.

Artikel 166

Katastrofbiståndskontrakt skall beviljas på grundval av
de tillämpliga reglerna enligt kapitel 5 avsnitt 5 .

Artikel 167

Fysisk och social rehabilitering som är nödvändig som
följd av naturkatastrofer eller onormala omständigheter
med därmed jämförbar verkan kan inledas med bistånd
från gemenskapen inom ramen för detta beslut . Behoven
efter katastrofsituationen kan täckas av andra resurser,
särskilt de motpartsmedel som har tillskapats med hjälp
av medel som står till gemenskapens förfogande, det
särskilda anslaget för flyktingar, återvändande och
tvångsvis förflyttade personer, ULT:s vägledande åtgärds
program eller en kombination av dessa olika element.
Dessa behov kan också , med beaktande av föreskrifterna
i artikel 154.2 d, omfattas av den del av det särskilda

anslaget för katastrofbistånd som återstår vid utgången
av detta besluts giltighetstid .
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b ) ge sådana investerare rättvis och jämställd behand
ling,

c ) vidta åtgärder som bidrar till att skapa och upprätt
hålla ett förutsägbart och säkert investeringsklimat
och gör det möjligt att uppta förhandlingar om
överenskommelser som kommer att förbättra investe

ringsklimatet,

d ) främja ett effektivt samarbete bland de ekonomiska
aktörer i ULT samt mellan dessa och gemenskapens
ekonomiska aktörer för att öka kapitalflödet, förvalt
ningsförmågan, tekniken och andra former av kun
nande,

e ) underlätta ett ökat och stabilare flöde av resurser från
gemenskapens privata sektor till ULT genom att bidra
till att undanröja hinder för ULT:s tillgång till inter
nationella kapitalmarknader, särskilt inom gemenska
pen ,

f) skapa en miljö som uppmuntrar utveckling av finans
institut och framskaffande av resurser som är väsent

liga för kapitalbildning och tillväxt av entreprenör
skap,

g) främja utvecklingen av företag genom sådana åtgär
der som behövs för förbättring av näringslivsmiljön
och särskilt främja en juridisk, administrativ och
finansiell ram som kan leda till uppkomst och utveck
ling av dynamiska företag i den privata sektorn,
inkluderande verksamhet på gräsrotsnivå ,
h ) förstärka kapaciteten hos lokala institutioner i ULT
för att åstadkomma ett sortiment av tjänster som kan
uppmuntra till större lokal medverkan i näringslivsak
tiviteter .

Kapitel 3
Investeringar

Artikel 169

Avsnitt 1

Investeringsstimulans

För att uppmuntra flöden av privata investeringar och
utveckling av företag skall enligt detta beslut ansträng
ningar göras, i samarbete med andra intresserade organ,
för att

Artikel 168

De ansvariga myndigheterna i ULT och gemenskapen,
som inser vikten av privata investeringar för främjandet
av deras utvecklingssamarbete och bekräftar behovet av
åtgärder som stimulerar sådana investeringar, skall
a ) genomföra åtgärder för att uppmuntra privata inves
terare, som iakttar AVS-EEG-utvecklingssamarbetets
mål och prioriteter samt tillämpliga lagar och andra
författningar, respektive stater att genomföra åtgärder
för deltagande i utvecklingsansträngningarna,

a ) understödja ansträngningar i syfte att främja europe
iska privata investeringar i ULT genom att organisera
diskussioner mellan varje intresserat ULT och poten
tiella investerare om den juridiska och finansiella ram
som ULT kan erbjuda investerare,
b ) uppmuntra flödet av information om investeringsmöj
ligheter genom organiserande av möten om investe
ringsfrämjande, tillhandahållande av periodisk infor
mation om befintliga finans- eller andra specialiserade
institut och dessas resurser och villkor samt uppmunt
ran till etablering av huvudteman för sådana möten,
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c ) uppmuntra spridningen av information om arten och
tillgängligheten av investeringsgarantier och försäk
ringsmekanismer för underlättande av investeringar i
ULT,

d ) tillhandahålla bistånd till små och medelstora företag
i ULT för upprätta villkor för och erhålla finansiering
genom eget kapital och genom lån på bästa möjliga
villkor,
e ) utforska olika sätt att eliminera eller reducera värd

landsrisken för individuella investeringsprojekt som
skulle kunna bidra till ekonomiska framsteg,
f)

tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt bistånd till
ULT när det gäller att

i)

skapa eller förstärka deras kapacitet för att för
bättra kvaliteten i utförbarhetsutredningar och i
projektförberedelser så att rättvisande eko
nomiska och finansiella slutsatser kan dras, eller

ii ) skapa mekanismer för integrerad projektförvalt
ning som täcker hela projektutvecklingscykeln
inom ramen för det ifrågavarande landets eller
territoriets utvecklingsprogram .

47

Artikel 171

Utöver de resurser som föreskrivs ovan kan de ansvariga
myndigheterna i ULT använda det icke bindande eller
regionala åtgärdsprogrammet för bland annat följande :
a ) Finansieringsplaner till förmån för små och medel
stora företag.
b ) Uppmuntran till etablering eller förstärkning av
lokala eller regionala finansinstitut för att sätta dem i
stånd att verksamt stödja den privata sektorns
behov .

c ) Ändamålsenligt och verksamt stöd till främjande av
exporten .

d ) Bedrivande av allmänt eller särskilt tekniskt samar
bete för att tillgodose den privata sektorns behov.

Artikel 172

Finansieringen av direkt produktiva projekt kan gälla
nyinvesteringar såväl som återställande eller utnyttjande
av befintlig kapacitet.

Avsnitt 2

Finansiering av investeringar

Artikel 170

1.
För att bistå genomförandet av direkt produktiva
investeringar, både offentliga och privata, vilka bidrar till
ULT:s ekonomiska och industriella utveckling, skall
gemenskapen ge finansiellt bistånd, underkastat föreskrif
terna i denna avdelning, kapitel 2 , i form av riskkapital
eller lån ur bankens egna medel . Detta finansiella bistånd
får användas bland annat för följande :

a ) Ökning, direkt eller indirekt, av ULT:s offentliga,

Artikel 173

När finansieringen görs genom ett organ som vidarebe
fordrar medlen skall det vara organets ansvar att välja ut
och bedöma individuella projekt och att administrera de
medel som den har fått till sitt förfogande i överensstäm
melse med föreskrifterna i detta beslut samt genom
ömsesidig överenskommelse mellan de ansvariga myndig
heterna i ULT och gemenskapen.

Avsnitt 3

Stöd till investeringar

halvoffentliga eller privata företags egna resurser och
tillhandahållande av finansiering i form av lån till
investeringar i sådana företag.
b ) Stöd till produktiva investeringsprojekt och investe
ringsprogram, definierade och stödda av de gemen
samma organ som har etablerats av centrumet för
industriell utveckling och det tekniska centrumet för
lantbruks- och landsbygdsutveckling.

Artikel 174

För att effektivt uppnå detta besluts olika mål när det
gäller att främja privata investeringar och uppnå en
multipel verkan skall banken eller kommissionen med
verka genom

a ) finansiellt bistånd, inklusive andel i eget kapital,
c ) Finansieringsplaner till förmån för små och medel
stora företag.
2.
För uppnående av målen enligt punkt 1 skall en
väsentlig del av riskkapitalet inriktas mot stöd till investe
ringar i den privata sektorn .

b ) tekniskt bistånd,

c ) rådgivningstjänster,

d ) informations- och samordningstjänster.
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Artikel 175

1.
Banken skall utnyttja riskkapitalresurser för att
komplettera de verksamheter som är inriktade på främ
jande av och tillhandahållande av stöd till ULT:s privata
sektorer. För detta ändamål får riskkapital användas för

a ) direkta lån till investeringar i ULT:s offentliga, halv
offentliga och privata företag, däribland små och
medelstora företag,
b ) att öka de offentliga , halvoffentliga eller privata före
tagens egna resurser, eller resurser vilka behandlas
som sådana , genom direkta ägande i gemenskapens
namn ,

c ) att med samtycke från de ansvariga myndigheterna i
berört ULT vara delägare i de finansinstitut, vilka
främjar privata investeringar i ULT,
d ) att tillhandahålla finansiering åt ULT:s finansinstitut
eller, med samtycke av de ansvariga myndigheterna i
berört ULT, befrämjare inom ULT eller gemenskapen
vilka , utöver sitt eget bidrag, önskar investera i EEG
ULT-samriskföretag för att förstärka ULT-företagens
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Artikel 176

De ansvariga myndigheterna i ULT får för att uppmuntra
till främjande och utveckling av sina respektive privata
sektorer använda det vägledande programmets resurser
för

a ) stöd till företags utveckling genom tillhandahållande
av utbildning, bistånd i finansförvaltning och projekt
förberedelser, specialiserade tjänster för nyetablering
inom näringslivet samt utvecklings- och förvaltnings
tjänster, och genom uppmuntran till tekniköver
föring,
b) tillhandahållande av ändamålsenligt och effektivt stöd
till investeringsfrämjande, däribland bistånd åt be
främjare,
c ) stöd till etablerande eller förstärkning av lokala eller
regionala finansinstitutioner i ULT för finansiering av
exportverksamhet,

d ) finansiering av import av halvfabrikat som behövs för
ett ULT:s exportnäringar, om så begärs av de ansva
riga myndigheterna i detta ULT,
e ) kreditordningar för små och medelstora företag,

egna resurser ,

e ) att med samtycke från de ansvariga myndigheterna i

f) tillhandahållande av ändamålsenligt och effektivt stöd
för exportfrämjande,

berört ULT bistå finansiella mellanhänder inom ULT

eller gemenskapen vilka deltar i finansieringen av små
och medelstora företag i ULT när det gäller
i)

att förvärva kapitalandelar i ULT:s små och
medelstora företag,

g) stöd till förbättring av investeringsklimatet inklusive
det juridiska och fiskala ramverket för näringslivet,
samt utveckling av tjänster till stöd för företagssek
torn i syfte att förse företag med rådgivningstjänster
på de juridiska, tekniska och förvaltningsmässiga
områdena,

ii ) att låta privata ULT investerare eller initiativta
gare inom gemenskapen förvärva kapitalandelar i
ULT-små och medelstora företag på villkoren
enligt d,

h ) tillhandahållande av tekniskt samarbete för förstärk
ning av de verksamheter som bedrivs av organ i ULT

iii ) vidareutlåning av medel för finansiering av inves
teringar i ULT:s små och medelstora företag,

i ) genomförande av ändamålsenliga åtgärdsprogram för
yrkesutbildning och utveckling av individuella entre
prenörers kapacitet, särskilt i de småskaliga och infor

f) vara behjälplig med omstrukturering eller tillförsel av
nytt kapital av ULT:s finansinstitut,
g) finansiera särskilda utredningar, forskning eller inves
teringar för förberedande och identifiering av projekt.
Tillhandahålla bistånd, däribland utbildning, förvalt
ning och investeringsrelaterade tjänster, till företag
inom ramen för bankens operationer under för-inves
teringsperioden eller för rehabiliteringsändamål och,
där så är lämpligt, bidra till de initialkostnader,
däribland investeringsgaranti och försäkringspremier,
som behövs för säkerställande av att investeringsbe
slutet blir antaget.

vilka arbetar för utveckling av små och medelstora
företag,

mella sektorerna ,

j)

tillhandahållande av bistånd för framskaffande av
inhemskt sparande, utveckling av finansiella mellan
händer och av nya finansinstrument, rationalisering
av företags saluföring och uppmuntran till utländska
investeringar,

k ) finansiering av riskföretagande från kooperativs eller
lokala gemenskapers sida i ULT samt tillskapande
eller förstärkning av garantifonder för små och
medelstora företag.
Artikel 1 77

2.
Där så är lämpligt skall lån för finansiering av
investeringar, både direkt och indirekt, liksom av
branschvisa stödprogram, tillhandahållas ur bankens egna

För att mobilisera resurser för externa investeringar, både
privata och offentliga, bör särskilda ansträngningar göras

medel .

för utnyttjande av möjligheterna till samfinansiering eller
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Kapitel 4
Tekniskt samarbete

Artikel 178

I samband med bistånd till de ansträngningar som de
ansvariga myndigheterna i berört ULT gör för att inves
tera i bearbetning, försäljning, distribution och transport
skall särskild uppmärksamhet ges åt stöd till optimal
användning av det berörda landets eller territoriets befint
liga kapacitet och behoven för rehabilitering.

Artikel 179

För att stödja främjandet av investeringar i ULT och med
vederbörlig hänsyn till hur deras roller kompletterar
varandra skall kommissionen och banken intimt sam
ordna sina verksamheter inom detta område .

Kommissionen och banken skall, med bistånd från med
lemsstater och ULT, säkerställa en effektiv samordning
på operativ nivå mellan alla parter som är berörda av
stödet till investeringar i AVS-staterna .

Avsnitt 4

Löpande betalningar och kapitalrörelser

Artikel 180

1 . När det gäller kapitalrörelser, förbundna med inves
teringar, och löpande betalningar skall de ansvariga myn
digheterna i ULT och gemenskapernas avstå från åtgärder
inom området för transaktioner med utländsk valuta som

skulle vara oförenliga med deras förpliktelser enligt detta
beslut vilka följer av föreskrifterna rörande handel med
varor och tjänster, etablering och industriellt samarbete.
Dessa förpliktelser skall emellertid inte hindra antagande
av nödvändiga skyddsåtgärder om dessa skulle rättfärdi
gas av faktorer relaterade till allvarliga ekonomiska svå
righeter eller svåra betalnings-balansproblem .
2.
När det gäller transaktioner med utländsk valuta ,
förbundna med investeringar och löpande betalningar,
skall ULT å ena sidan och medlemsstaterna å den andra

så långt som möjligt undvika att vidta diskriminerande
åtgärder mot varandra eller bevilja tredje länder gynn
sammare behandling, under fullt hänsynstagande till att
det internationella monetära systemet befinner sig i stän
dig utveckling och till att det finns särskilda monetära
regler och betalningsbalansproblem .
I den händelse att sådana åtgärder eller sådan behandling
skulle bli oundvikliga skall de upprätthållas eller införas i
överensstämmelse med accepterade internationella mone
tära regler, och alla ansträngningar skall göras för att
minska de ogynnsamma verkningarna för de berörda
parterna .

Artikel 181

Tekniskt samarbete skall bistå ULT i utvecklingen av
deras lokala och regionala arbetskraftsresurser och av en
hållbar utveckling av deras institutioner samt bidra till att
målen för projekt och åtgärdsprogram uppnås . För detta
ändamål

a ) skall stöd genom tekniskt bistånd göras tillgängligt
endast på begäran av de ansvariga myndigheterna i
berört eller berörda ULT,
b ) skall tekniskt samarbete vara kostnadseffektivt och
relevant för det behov för vilket det är avsett samt

också underlätta överföringen av kunnande och öka
den nationella och regionala förmågan,

c ) skall ansträngningar göras för uppmuntran till ULT:s
experters, konsultföretags samt undervisnings- och
forskningsinstitutioners medverkan i kontrakt som är
finansierade av fonden, och för ökad användning av
ULT-arbetskraft genom biträde av lokala ULT-tjän
stemän som konsulter åt en institution i sina egna
länder eller territorier eller i ett grannland , eller åt en
regional organisation,
d ) kan ULT, lokalt eller regionalt, utnyttja medel och
resurser för samarbetet för finansiering av utveckling
för att utveckla kunskap om lokala och regionala
arbetskraftsbegränsningar och arbetskraftspotential,
upprätta ett register över experter, konsulter och
konsultföretag i ULT, lämpliga för anlitande inom
fondens projekt och åtgärdsprogram, och definiera
tillvägagångssätt för att anställa kvalificerad lokal och
regional personal inom fondprojekt,
e ) skall tekniskt bistånd mellan ULT samt mellan dessa

och AVS-stater stödjas genom utvecklingsfinansierings
samarbetets medel för att göra det möjligt för ULT
att utbyta tekniskt bistånd och förvaltningsexpertis
med varandra och med AVS-staterna ,

f) skall åtgärdsprogram för långsiktig uppbyggnad av
institutioner samt personalutveckling ingå i planer
ingen av projekt och åtgärdsprogram under hänsyn
stagande till de nödvändiga ekonomiska kraven,
g ) skall gemenskapen, i syfte att vända strömmen av
kvalificerad personal från ULT, hjälpa de ansvariga
myndigheterna i de ULT som så begär att underlätta
återvändandet för kvalificerade ULT-medborgare som

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

50

är bosatta i industriländer, genom lämplig stimulans
för återflyttning,
h ) skall vid bedömningen av projekt och åtgärdsprogram
vederbörlig hänsyn tas till knappheten på lokala
mänskliga resurser, och en gynnsam strategi säkerstäl
las för främjande av sådana resurser,
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f) utbyte av verkställande och specialiserad personal,
studerande, forskare, stödpersoner och ledare för
sociala eller kulturella grupper eller sammanslut
ningar,

g) utdelning av stipendier, särskilt till personer som
redan är anställda men som behöver vidareutbild

ning,

i)

skall personal för tekniskt bistånd vara kvalificerad
för de särskilda uppgifter som definieras i ansök
ningen från det eller de berörda länderna eller territo
rierna och integreras inom den mottagande ULT
institutionen ,

j)

h ) organiserande av seminarier eller möten för utbild
ning, vidareutbildning och information,

i)

etablering eller förstärkning av informations- och
dokumentationsinstrument, särskilt för utbyte av
kunnande, metoder och erfarenhet ULT emellan samt
mellan dessa , AVS-staterna och gemenskapen,

j)

samarbete eller vänskapsförbindelser mellan instit
utioner i ULT, AVS-staterna och gemenskapen, sär
skilt universitet och andra inrättningar för utbildning
och forskning,

skall en effektiv utbildning av lokal personal vara en
del av uppgifterna för personalen för tekniskt bistånd
för att tekniskt bistånd skall kunna fasas ut och för

att, uteslutande och fortvarigt, lokal personal skall
kunna användas för personalprojekt,
k ) skall samarbete innefatta regler för ökning av ULT:s
kapacitet att bygga upp egen expertis och förbättra
det tekniska kunnandet bland deras egna konsulter
eller konsultföretag,

1)

skall särskild uppmärksamhet ges åt utveckling av
ULT:s kapacitet när det gäller planering, genomfö
rande och utvärdering av projekt och åtgärdspro
gram .

Artikel 182

1.

Tekniskt samarbete kan vara av generell eller sär

k ) stöd till väsentliga kulturella evenemang.
3.
Tekniskt samarbete, relaterat till särskilda verksam
heter, skall inkludera bland annat
a ) tekniska, ekonomiska, statistiska, finansiella och
kommersiella utredningar samt forskning och översik
ter som behövs för förberedelser för projekt eller
åtgärds-program, inkluderande sådana som rör inves
teringar,

b ) förberedelser för projekt och åtgärdsprogram,

skild art .

c ) genomförande och ledning av projekt och åtgärdspro
2.

gram ,

Tekniskt samarbete av generell art skall omfatta

bland annat

a ) utvecklingsutredningar samt utredningar om utsikter
och resurser för ekonomisk utveckling och diversifie
ring inom ULT och om problem av intresse för alla
ULT tillsammans eller en grupp av ULT,
b ) branschvisa utredningar eller produktutredningar,

d ) genomförande av temporära åtgärder som behövs för
upprättande, igångsättande, drift och underhåll av
särskilda projekt,
e ) övervakning och utvärdering av verksamhet,

f) integrerade åtgärdsprogram för utbildning, informa
tion och forskning.

c ) tillhandahållande av experter, rådgivare, tekniker och
instruktörer för särskilda uppdrag och för begränsade
perioder,
Artikel 183

d ) tillhandahållande av utrustning för undervisning,
experiment, forskning och demonstration,
e ) allmän information och dokumentation inklusive sta

tistik, detta för främjande av ULT:s utveckling och
uppnående av samarbetets syften,

Gemenskapen skall vidta praktiska åtgärder för att öka
och förbättra den information som står till förfogande för
de ansvariga myndigheterna i ULT när det gäller tillgäng
ligheten av lämpliga konsulter och dessas kvalifikatio
ner .
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han avser att använda och vilken personal han avser
att utnyttja samt strategin för främjande av ULT
lokala eller regionala lokala färdigheter när kontrak

Artikel 184

1 . Beslut om huruvida man skall utnyttja konsultföre
tags tjänster eller individuella experters skall grundas på
problemens art samt de erforderliga medlens och förvalt
ningsresursernas storlek och komplexitet såväl som de
relativa kostnaderna för de bägge lösningarna . Därutöver
skall åtgärder vidtas för säkerställande av att rekryterare
klart kan skilja mellan olika kompetensnivåer och erfa
renhet på internationell nivå . Valet av uppdragstagare
och deras personal skall grundas på följande kriterier:
a ) Yrkesskicklighet (teknisk och pedagogisk förmåga )
samt personliga kvalifikationer.
b ) Respekt för det eller de berörda ländernas eller terri
toriernas kulturella värderingar samt deras politiska
och administrativa förhållanden .

c ) Kännedom om det språk som behövs för att genom
föra kontraktet.

d ) Praktisk erfarenhet av problem av den typ som skall
hanteras .

tet väl har trätt i kraft .

f) Gemenskapen skall förse de ansvariga myndigheterna
i mottagande ULT med detaljerad information om
den totala kostnaden för det tekniska biståndet, så att
ULT kan förhandla om kontrakten på ett kostnads
effektivt sätt .

Artikel 185

För ökning av ULT:s kapacitet att bygga upp sina
tekniska färdigheter och förbättra sina konsulters kun
nande skall arrangemang för partnerskapssamarbete mel
lan konsultföretag, konsulterande ingenjörer, experter
och institutioner i medlemsstaterna och ULT uppmunt
ras . För detta ändamål skall man göra alla ansträng
ningar för att
a ) genom samriskföretag uppmuntra användningen av
underentrepenader eller användningen av experter
som är medborgare i ULT i arbetslag som är anställda
av konsultfirmor, konsulterande ingenjörer eller
institutioner i medlemsstaterna ,

e ) Kostnaderna .

2.
Rekryteringen av personal för tekniskt samarbete,
fastställandet av deras inriktning och funktion samt löpti
den för deras uppdrag, deras ekonomiska ersättning och
de sätt på vilka de bidrar till utvecklingen inom de ULT

som har fått sig dem tilldelade, skall följa de principer för
politik för tekniskt samarbete som anges i artikel 181 . De
förfaranden som skall tillämpas i detta sammanhang skall
säkerställa objektivitet i fråga om valet av och kvaliteten
hös de erbjudna tjänsterna . Följande principer skall lika
ledes tillämpas:
a ) Rekryteringen skall utföras av de ULT-institutioner
som kommer att utnyttja det tekniska biståndet, i
överensstämmelse med de relevanta föreskrifterna om

konkurrens och preferens .
b) Ansträngningar skall göras för att underlätta direkt
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b ) i underlaget för anbudsinfordran underrätta anbuds
givare om urvalskriterier och preferenser som före
skrivs i detta beslut, och särskilt om dem som avser

uppmuntran av användningen av ULT:s mänskliga
resurser .

Artikel 186

1 . Med beaktande av föreskrifterna i detta kapitel
skall tilldelningen av tjänstekontrakt och reglerna för
konkurrens och preferens stå i överensstämmelse med
kapitel 5 avsnitt 5 .
2. Tekniskt samarbete skall ge stöd till undervisnings
och utbildningsverksamheter och fleråriga utbildningspro
gram, däribland stipendier, i enlighet med avdelning XI.

kontakt mellan den sökande och den blivande motta

garen av det tekniska biståndet.

Kapitel 5

c ) Användning av alternativa system för tillhandahållan
de av tekniskt bistånd bör uppmuntras genom utnytt
jande av frivilliga, icke-statliga organisationer, pensio
nerade chefer och arrangemang för vänskapsförbin

Förfaranden för genomförande
Avsnitt 1

delser .

Programutveckling

d ) Vid överväganden av en begäran om tekniskt bistånd
skall de ansvariga myndigheterna i landet eller territo
riet och kommissionsdelegationen jämföra kostna

Artikel 187

derna och intäkterna för olika sätt att överföra teknik

och öka färdigheter.
1.
e) I underlaget för anbudsinfordran skall det krävas att
varje anbudsgivare i sitt anbud anger vilka metoder

Vid början av den period som omfattas av detta

beslut skall Frankrikes, Nederländernas och Förenade

kungarikets myndigheter snarast möjligt ge kommissionen
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en klar indikering av de totala finansiella resurser som är
tillgängliga för åtgärdsprogram och som för en femårs
period kan tilldelas varje land eller territorium för vilket
de är ansvariga . Dessa medlemsstater skall samtidigt
också underrätta de ansvariga myndigheterna i berört
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c ) Tidtabellen för åtaganden som skall göras och åtgär
der som skall vidtas .

ULT.

d ) Det belopp som har reserverats som säkerhet för
eventuella anspråk och för täckande av kostnadsök
ningar och oförutsedda utgifter.

2.
Vid fastställandet av dessa ekonomiskaallokeringar
skall medlemsstaterna ta speciell hänsyn till de minst

e ) De projekt och åtgärdsprogram som ligger utanför de
centrala sektorerna såväl som förslagen till regionala
projekt och åtgärdsprogram.

utvecklade ULT:s behov .

3.
Så snart den ekonomiska allokeringen för varje land
eller territorium är känd skall de ansvariga myndighe
terna i varje ULT utforma och till gemenskapen inge ett

utkast till vägledande program på grundval av och i linje
med det landets eller territoriets utvecklingsmål och

3.
Det vägledande programmet skall vara tillräckligt
flexibelt för att verksamheterna hela tiden skall ligga i
linje med målen och att förändringar i ländernas eller
territoriernas ekonomiska läge, prioriteter och mål beak
tas . Det kan revideras på begäran av de ansvariga myn
digheterna i berört ULT.

utvecklingsprioriteter. Utkastet till vägledande program
skall innehålla
Artikel 189

a ) det berörda landets eller territoriets prioriterade
utvecklingsmål på lokal och regional nivå,
b ) den eller de centrala sektorer för vilka stöd anses
mest på sin plats,

c ) de lämpligaste åtgärderna och operationerna för upp
nående av målen i de centrala sektorerna,
d ) om möjligt, särskilda , klart definierade lokala projekt
och åtgärdsprogram, och särskilt sådana som utgör
uppföljning av pågående projekt och program, och
e ) eventuella förslag till regionala projekt och åtgärds
program .

Artikel 188

1 . Utkastet till vägledande program skall göras till
föremål för ett utbyte av synpunkter mellan de ansvariga
myndigheterna i berört ULT och gemenskapen, varvid
vederbörlig hänsyn skall tas till landets eller territoriets
lokala behov. Det vägledande programmet skall sedan
antas genom överenskommelse mellan gemenskapen och
de ansvariga myndigheterna i berört ULT på grundval av
det utkast till vägledande program som har föreslagits av
dessa myndigheter . Det vägledande programmet bör helst

Gemenskapen och de ansvariga myndigheterna i ULT
skall vidta alla nödvändiga åtgärder för säkerställande av
att de vägledande programmen antas inom kortaste möj
liga tid , helst inom ett år efter detta besluts ikraftträ
dande .

Artikel 190

1.
Det vägledande programmet skall ange totalbelop
pet av det för åtgärdsprogram tillgängliga bistånd som
kan ställas till varje lands eller territoriums förfogande.
Bistånd som kan schemaläggas utgörs enbart av de bidrag
som anges i artikel 154.2 a .

2 . Belopp som eventuellt återstår av fonden därför att
den inte har blivit ianspråktagen eller utbetald vid slutet
av den period som anges i artikel 154 skall utnyttjas tills
det har blivit uttömt, i överensstämmelse med samma
villkor som de vilka föreskrivs i detta beslut.

3.
En jämförande redovisning av ianspråktagna belopp
och betalningar skall varje år utarbetas av den lokala
utanordnaren och kommissionsdelegaten, som skall vidta
de åtgärder som behövs för att tidtabellen för de åtagan
den som har överenskommits vid tidpunkten för uppgö
randet av programmen skall följas , och utröna orsakerna
till konstaterade fördröjningar av genomförandet, så att
erforderliga åtgärder för avhjälpande kan föreslås .

antas inom högst sex månader .
Avsnitt 2

2.

Det skall specificera bland annat följande :

a ) Den eller de centrala sektorer inom vilka gemenska
pens stöd kommer att ges samt de resurser som skall

Definition av, förberedelser för och bedömning av projekt

Artikel 191

hänföras dit för det ändamålet .

b ) De åtgärder och verksamheter som behövs för uppnå
ende av målen för de överenskomna branscherna .

Ansvaret för att definiera och förbereda projekt och
åtgärdsprogram skall åvila de ansvariga myndigheterna i
berört ULT eller annan berättigad förmånstagare.
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Artikel 192

Projekt- eller åtgärdsprogramakter som har iordnings
tällts och framlagts för finansiering skall innehålla all
information som behövs för bedömning av projekten eller
åtgärdsprogrammen eller i fall där sådana projekt och
åtgärdsprogram inte har blivit fullständigt definierade, ett
angivande av de huvuddrag som behövs för bedömning
av dem. Sådana akter skall officiellt sändas till .delegaten
av de ansvariga myndigheterna i ULT eller de andra
förmånstagarna i överensstämmelse med detta beslut. När
det gäller andra förmånstagare än ULT skall uttryckligt
samtycke från de ansvariga myndigheterna i landet eller
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g) Erfarenhet från liknande verksamheter.
h ) Resultat av redan företagna utredningar om liknande
projekt eller åtgärdsprogram för att påskynda genom
förandet och minimera kostnaderna .

3 . De minst utvecklade ULT:s särskilda svårigheter och
begränsningar, som påverkar projektens och åtgärdspro
grammens effektivitet, funktionsduglighet och ekono
miska avkastning, skall beaktas när de nämnda projekten
och åtgärdsprogrammen bedöms .

Avsnitt 3

territoriet krävas .

Förslag och beslut rörande finansieringen
Artikel 193

1.
Bedömningen av projekt och åtgärdsprogram skall
företas gemensamt av de ansvariga myndigheterna i det
eller de berörda ULT och gemenskapen. För att påskynda
förfarandet skall kommissionen ge sin delegat erforderligt
bemyndigande att företa denna gemensamma bedömning.
Om landet eller territoriet ligger inom ett område där
kommissionen inte har utsett någon delegat skall värde
ringen utföras av kommissionen och av myndigheterna i
den medlemsstat som är ansvarig för landet eller territo
riet, som skall se till att hålla kontakt med de ansvariga
myndigheterna i det berörda landet eller territoriet.

Artikel 194

1.
Slutsatserna av bedömningen skall, utom i det fall
som nämns i artikel 193 , sammanfattas av delegaten i ett

finansieringsförslag i nära samarbete med den lokala
utanordnaren .

2.
Finansieringsförslaget skall innehålla en förhand
stidtabell för det tekniska och ekonomiska genomföran
det av projektet eller åtgärdsprogrammet och skall
behandla varaktigheten av de olika faserna i genomföran
det.

3.

Finansieringsförslaget skall

2 . Vid bedömning av projekt och åtgärdsprogram skall
hänsyn tas till varje lands eller territoriums särskilda
egenskaper och begränsningar samt följande faktorer:

a ) beakta kommentarerna från de ansvariga myndighe

a ) Den begärda verksamhetens effektivitet och livskraft
samt avkastningen från dem, om möjligt på grundval
av en kostnads-nyttoanalys, varvid möjliga varianter

b ) av delegaten samtidigt vidarebefordras till de ansva
riga myndigheterna i det eller de berörda länderna

terna i det eller de berörda länderna eller territo

rierna ,

eller territorierna och till kommissionen .

skall undersökas .

b ) Kulturella och sociala aspekter , köns- och miljöaspek
ter, både direkta och indirekta, samt verkningar för
befolkningen.

c ) Tillgång på lokal arbetskraft och andra resurser som
behövs för genomförande, drift och underhåll av
projekten och åtgärdsprogrammen.
d ) Utbildning och institutionell utveckling som behövs
för uppnående av projektens eller åtgärds-program
mens mål .

e ) Bördor på mottagaren i form av återkommande kost
nader.

f)

Lokala åtaganden och ansträngningar.

4.
Kommissionen skall fastställa den slutgiltiga ut
formningen av finansieringsförslaget och vidarebefordra
detta, med eller utan ändringar, till gemenskapens
beslutsfattande organ . De ansvariga myndigheterna i det
eller de berörda länderna eller territorierna skall ges
inöjlighet att kommentera eventuella substansändringar
som kommissionen kan avse att göra i dokumentet.
Dessa kommentarer skall återges i det ändrade finansie
ringsförslaget.

Artikel 195

Under hänsynstagande till artikel 194.4 skall gemenska
pens beslutande organ meddela sitt beslut inom 120 da
gar från det datum för vidarebefordran från delegatens
sida som avses i artikel 194.3 b eller, i fall där ingen
delegat har blivit utsedd, så som anges i artikel 193 , av
myndigheterna i den medlemsstat som är ansvarig för det
ifrågavarande landet eller territoriet.
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Artikel 196

1.

För påskyndande av förfarandet och med undantag

från föreskrifterna i artiklarna 194 och 195 kan finansie

ringsbeslut gälla flerårsprogram i de fall där finansie
ringen avser

a ) utbildning,

b ) mikroprojekt,
c ) handelsfrämjande åtgärder,
d ) grupper av verksamheter i begränsad skala inom en
viss bransch,
e ) tekniskt samarbete .
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som hänför sig till det berörda projektet eller åtgärdspro
grammet, och det skall även innefatta förhandstidtabellen
för det tekniska genomförandet av det projekt eller
åtgärdsprogram som ingår i finansieringsförslaget.

3.
Finansieringsavtalet för alla projekt och åtgärdspro
gram skall innehålla tillräckliga föreskrifter om anslag för
täckande av kostnadsökningar och oförutsedda utgifter.
4.
När finansieringsavtalet har blivit undertecknat
skall utbetalningar göras i överensstämmelse med den
däri fastställa finansieringsplanen.

5 . Medel som vid avslutande av projektens och åt
gärdsprogrammens konton inte utnyttjats skall tillfalla
det berörda landet eller territoriet och skall specificeras i
enlighet därmed i fondens bokföring. De kan användas
på det sätt som anges i detta beslut för finansiering av
projekt och åtgärdsprogram.

2.
I dessa fall kan de ansvariga myndigheterna i det
berörda landet eller territoriet framlägga ett flerårspro
gram för delegaten med angivande av huvuddragen,
typerna av avsedd verksamhet och föreslaget ekonomiskt
åtagande.

Kostnadsöverskridanden

Artikel 198

Finansieringsbeslutet avseende varje flerårsprogram skall
antas av chefutanordnaren . Brevet från denne till den
lokala utanordnaren med underrättelse om sådant beslut

skall utgöra finansieringsavtalet i den bemärkelse som
anges i artikel 197.

Inom ramen för sålunda antagna fleråriga program skall
den lokala utanordnaren genomföra varje individuell
aktion i överensstämmelse med de relevanta föreskrif

terna i beslutet och det ovan nämnda finansieringsavta
let.

Vid slutet av varje år skall den lokala utanordnaren, i
samråd med delegaten, översända en rapport till kommis
sionen om genomförandet av åtgärdsprogrammen.

1.
Så snart det framgår att det finns risk för kostnads
överskridanden utöver den gräns som anges i finansie
ringsavtalet skall den lokala utanordnaren via delegaten
underrätta chefutanordnaren om detta och om de åtgär
der som den lokala utanordnaren avser att vidta för att
täcka sådana kostnadsöverskridanden i förhållande till de

till-delade anslagen, antingen genom en minskning av
projektets eller åtgärdsprogrammets storlek eller genom
ianspråktagande av lokala resurser eller andra icke
gemenskapsresurser.
2.
Om det genom överenskommelse med gemenskapen
beslutas att projektets eller åtgärdsprogrammets storlek
inte skall minskas eller om det inte är möjligt att täcka
överskridandena med hjälp av andra resurser får dessa
överskridanden

a ) täckas av eventuella icke förbrukade medel som finns
Avsnitt 4

Finansieringsavtal och kostnadsöverskridanden

Artikel 197

kvar vid avslutandet av projekt och åtgärdsprogram
från i vägledande program och som inte avsatts till
andra ändamål, upp till 20 % av det ekonomiska
åtagandet för det berörda projektet eller åtgärdspro
grammet, eller
b ) finansieras genom det vägledande åtgärdsprogram
mets resurser .

1.
För varje projekt eller åtgärdsprogram som finansie
ras genom ett bidrag från fonden skall ett finansieringsav
tal mellan kommissionen och de ansvariga myndigheterna
i det eller de berörda ULT ingås inom 60 dagar efter
beslut av gemenskapens beslutande organ .

Retroaktiv finansiering

Artikel 199

2.
Avtalet skall särskilt ange detaljerna i fondens
finansiella åtaganden samt reglerna och villkoren för
finansieringen och de allmänna och särskilda föreskrifter

1.
För att säkerställa tidig projektstart, undvika vänte
tider mellan på varandra följande projekt och förebygga
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Deltagande på lika villkor

förseningar får de ansvariga myndigheterna i ULT i
samråd med kommissionen, efter avslutningen av projekt
bedömningen och innan finansieringsbeslutet antas

i)

infordra anbud på alla typer av kontrakt, med en
uppskovsklausul,

ii ) till ett begränsat belopp förhandsfinansiera aktiviteter
förbundna med förberedande och säsongartat arbete,
beställningar av utrustning med långa leveranstider
såväl som vissa pågående verksamheter. Sådan
medelsförbrukning skall följa de i beslutet föreskrivna
förfarandena .

2 . Dessa bestämmelser påverkar inte befogenheterna
för gemenskapens beslutande organ .
3.

Utgifter, gjord av ett land eller territorium enligt

denna artikel, skall finansieras retroaktivt inom ramen

för projektet eller åtgärdsprogrammet när finansierings
avtalet väl är undertecknat.
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Artikel 201

De ansvariga myndigheterna i ULT och kommissionen
skall vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa bre
daste möjliga deltagande på lika villkor i anbudsgivning
för kontrakt avseende entreprenader, varor och tjänster, i
förekommande fall inkluderande åtgärder för att

a ) anbudsinfordringar offentliggörs i Europeiska gemen
skapernas officiella tidning, berört ULT:s officiella
tidning och eventuella andra lämpliga medier, särskilt
i ifrågavarande ULT och i regionens AVS-stater,
b ) eliminera diskriminerande förfaranden eller tekniska
specifikationer som kan stå i vägen för vidsträckt
deltagande på lika villkor,
c ) uppmuntra samarbete mellan medlemsstaternas,
ULT:s och AVS-staternas företag,
d ) säkerställa att urvalskriterierna specificeras i underla
get för anbudsinfordran,

Avsnitt 5

Konkurrens och preferenser

e ) säkerställa att det valda anbudet uppfyller kraven i
underlaget för anbudsinfordran och de däri stadgade
urvalskriterierna .

Rätt att deltaga

Artikel 200

Undantag

Utom i de fall där undantag beviljas i enlighet med

Artikel 202

artikel 202

a ) skall avgivande av anbud som svar på anbudsinfor
dringar samt tilldelning av de kontrakt som finansie
ras av fonden stå öppna på lika villkor för
i)

fysiska personer, företag eller offentliga eller hal
voffentliga organ inom ULT samt inom AVS
staterna och gemenskapens medlemsstater,

ii ) kooperativa sammanslutningar och andra offent
ligrättsliga eller civilrättsliga juridiska personer
med undantag för dem som är icke-affärsdri
vande, i gemenskapen, ULT eller AVS-staterna ,
iii ) samriskföretag eller konsortier av ULT-, AVS
eller gemenskapsföretag.
b ) inköpta varor skall ha sitt ursprung i gemenskapen,
ULT eller AVS-staterna .

1.
För att tillförsäkra systemet största möjliga kost
nadseffektivitet kan fysiska eller juridiska personer från
utvecklingsländer utanför AVS bemyndigas att delta i
kontrakt, finansierade av gemenskapen, på begäran av de
ansvariga myndigheterna i ULT. Dessa myndigheter skall
vid varje särskilt tillfälle förse delegaten med den infor
mation som gemenskapen behöver för att besluta om
sådana undantag, med särskild uppmärksamhet ägnad
åt:

a ) det berörda landets eller territoriets geografiska belä
genhet,
b ) konkurrenskraften hos entreprenörer, leverantörer
och konsulter från gemenskapen, ULT och AVS
staterna ,

c ) behovet av att undvika kraftiga ökningar i kostna
derna för uppfyllande av kontraktet,
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d ) transportsvårigheter eller förseningar som beror på
leveranstider eller andra liknande problem,

3 . Kontrakt på grundval av direkt överenskommelse
får tecknas i följande fall :

e ) teknik som är mest ändamålsenlig och bäst lämpad
med hänsyn till de lokala villkoren.

a ) Småskaliga verksamheter, brådskande situationer eller
kortvariga planer för tekniskt samarbete.

2.
Medverkan av tredjeländer i kontrakt som finansie
ras av gemenskapen får också medges

b ) Katastrofbistånd .

a ) där gemenskapen deltar i finansieringen av regionala
eller interregionala planer som innefattar sådana län
der,

c ) Verksamheter som uppdras åt individuella experter.
d ) Verksamheter som kompletterar andra verksamheter,
vilka redan pågår eller som är nödvändiga för slutför
andet av sådana verksamheter .

b ) vid samfinansiering av projekt och åtgärdsprogram,
c ) vid katastrofbistånd .

e) Där genomförande av kontraktet är exklusivt reserve
rat för innehavare av patent eller licenser för använd
ning, bearbetning eller import av de ifrågavarande
artiklarna .

3.
I exceptionella fall och i samråd med kommissionen
får konsultfirmor eller experter från tredjeländer delta i
tjänstekontrakt.

f)

4.

Efter en resultatlös anbudsinfordran.

Följande förfarande skall tillämpas för selektiv

anbudsinfordran och direkt avtalade kontrakt:
Konkurrens

a ) När det gäller kontrakt på entreprenader och varor
skall ett urval över potentiella anbudsgivare göras
upp av de ansvariga myndigheterna i det eller de

Artikel 203

berörda länderna eller territorierna i samråd med

Med undantag för vad som stadgas i artikel 208 skall
arbets- och varukontrakt, finansierade från fonden, slutas

efter öppen anbudsinfordran, och tjänstekontrakt skall
slutas efter selektiv anbudsinfordran .

delegaten, i förekommande fall efter infordran av
förhandskvalificering.

b ) När det gäller kontrakt på tjänster skall urvalet över
potentiella anbudsgivare göras upp av de ansvariga
myndigheterna i ULT i samråd med kommissionen på
de förslag som erhållits från de ansvariga myndighe
terna i det eller de berörda länderna eller territorierna

Artikel 204

1 . De ansvariga myndigheterna i länderna eller territo
rierna får i överensstämmelse med föreskrifterna i punk
terna 2-4 samt artikel 205 och med kommissionens

samtycke

a ) placera kontrakt efter selektiv anbudsinfordran, i
förekommande fall efter krav på kvalificering i för

och de förslag som har ingivits av kommissionen.

c ) I fråga om direkt avtalade kontrakt skall de ansvariga
myndigheterna i landet eller territoriet fritt gå in i
sådana diskussioner som de anser lämpliga med de
potentiella anbudsgivare som ingår i urvalet i överens
stämmelse med ovanstående punkter och ge kontrak
tet till de anbudsgivare de har valt.

hand,
Direkt arbete

b ) avsluta kontrakt genom direkt överenskommelse,

c ) genomföra kontrakt via ULT:s offentliga eller halvoff
entliga departement.
2.

Selektiv anbudsinfordran får användas

a ) där brådskan i situationen är konstaterad eller där
kontraktens beskaffenhet eller vissa särskilda egenska

per hos kontrakten motiverar detta,

b ) för projekt eller åtgärdsprogram av höggradigt specia

Artikel 205

1.
Kontrakt skall genomföras med direkt arbete genom
offentliga eller halvoffentliga myndigheter eller departe
ment i de ansvariga myndigheterna i det eller de berörda
länderna eller territorierna i de fall där det berörda landet

eller territoriet har den kvalificerade ledningspersonalen
tillgänglig i sina departement, vid katastrofbistånd, tjän
stekontrakt och alla andra verksamheter vilkas uppskat
tade kostnad är mindre än 5 miljoner ecu.

liserad art,

c ) för storskaliga kontrakt efter kvalificering i förhand .

2.
Gemenskapen skall bidra till kostnaderna för det
berörda departementet genom att tillhandahålla den
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utrustning eller de material som det saknar eller resurser
som möjliggör för det att rekrytera erforderlig ytterligare
personal i form av experter från det berörda landet eller
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sat belopp om dessa är tillgängliga i de berörda ULT eller
i angränsande ULT eller AVS-stater.

territoriet eller från andra ULT eller AVS-stater . Gemen

skapens bidrag skall endast täcka kostnader som har
uppkommit genom kompletterande åtgärder och tempo
rär medelsförbrukning, relaterad till ett genomförande
som är strikt begränsat till vad det ifrågavarande projek
tet kräver .

Katastrofbiståndskontrakt

Artikel 208

För att påskynda förfarandet får de ansvariga myndighe
terna i ULT begära att kommissionen förhandlar om,
utformar och sluter tjänstekontrakt på -deras vägnar
direkt eller genom sitt ansvariga organ.

Artikel 206

Preferens

Kontrakt som gäller katastrofbistånd skall ingås på ett
sätt som motsvarar situationens brådskande . För alla
verksamheter som har samband med katastrofbistånd får

de ansvariga myndigheterna i landet eller territoriet i
detta syfte, i samråd med delegaten, meddela bemyndi
gande för:
a ) slutande av kontrakt genom direkt avtal,

b ) utörande av kontrakt genom direkt arbete,
c ) genomförande genom särskilda organ,
d ) direkt genomförande från kommissionens sida .
Påskyndat förfarande

Artikel 207

Artikel 209

Åtgärder skall vidtas för uppmuntran till bredaste möjliga
medverkan i genomförandet av kontrakt, finansierade av
fonden, från ULT:s fysiska och juridiska personer för
möjliggörande av en optimering av dessa länders eller
territoriers fysiska och mänskliga resurser . För detta
ändamål

a ) skall, när det gäller entreprenadkontrakt med ett
värde under 5 miljoner ecu, anbudsgivare inom ULT,
under förutsättning att åtminstone en fjärdedel av
kapitalet och ledningspersonalen härrör från ett eller
flera ULT, ges en prisförmån på 10 % när anbud av
likvärdig ekonomisk och teknisk kvalitet jämförs,
b ) skall för varukontrakt, oberoende av varornas värde,
anbudsgivare i ULT som offererar varor av vilka
åtminstone

1 . För att projekt och åtgärdsprogram snabbt och
effektivt skall kunna genomföras skall ett påskyndat
anbudsförfarande användas utom där annat anges av de
ansvariga myndigheterna i det berörda landet eller terri
toriet eller av kommissionen i form av ett förslag att
föreläggas de ansvariga myndigheterna i det berörda
landet eller territoriet. Det påskyndade förfarandet för
utfärdande av anbudsinfordringar skall innebära kortare
tider för anbudsingivning, och anbudsinfordringen skall
begränsas till det berörda landet eller territoriet och de
angränsande ULT eller AVS-staterna , i överensstämmelse
med de regler som är i kraft i det berörda landet eller
territoriet. Det påskyndade förfarandet skall tillämpas i
följande fall :
a ) Entreprenadkontrakt vilkas uppskattade kostnad är
mindre än 5 miljoner ecu.
b ) Katastrofbistånd, oberoende av kontraktets värde .

2.
Undantagsvis får den lokala utanordnaren i samråd
med delegaten anskaffa varor eller tjänster för ett begrän

50 %

i

kontraktsvärde

är

av

ULT - 

ursprung, ges en prisförmån på 15 % när anbud av
likvärdig ekonomisk och teknisk kvalitet jämförs,
c ) skall i fråga om tjänstekontrakt, förutsatt att den
erforderliga kompetensen finns, företräde ges åt
experter, institutioner eller konsultföretag från ULT
när anbud av likvärdig ekonomisk och teknisk kvali
tet jämförs,
d ) skall, i fall där underleverantörskontrakt förutses, den
anbudsgivare som får kontraktet ge företräda till
fysiska personer och företag i ULT, kapabla att
genomföra det erforderliga kontraktet på liknande
villkor,

e ) får de ansvariga myndigheterna i landet eller territo
riet i anbudsinfordringen föreslå de potentiella
anbudsgivarna biträde av andra ULT:s eller AVS- 
staters företag eller nationella experter eller konsulter,
utvalda genom ömsesidig överenskommelse . Detta
samarbete får ta formen antingen av ett samriskföre
tag eller av ett underleverantörskontrakt eller av
arbetspraktik för lärlingar.
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Urval

Artikel 210

1 . De ansvariga myndigheterna i landet eller territoriet
skall ge kontraktet åt den anbudsgivare
a ) vars anbud fyller de krav som har angivits i underla
get för anbudsinfordran,
b ) som, när det gäller ett entreprenad- eller varukon
trakt, har erbjudit det förmånligaste anbudet enligt en
bedömning på grundval av bland annat
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a ) De allmänna villkor som är tillämpliga på kontrakt,
finansierade av fonden, vilka på förslag från kommis
sionen skall antas genom beslut av rådet.
b ) I fråga om samfinansierade projekt och åtgärdspro
gram, antingen undantag som har beviljats tredjepar
ter, påskyndade förfaranden eller andra tillämpliga
fall, sådana andra allmänna villkor som kan komma
att avtalas av de ansvariga myndigheterna i det
berörda landet eller territoriet och gemenskapen, det
vill säga
i)

i ) priset, driftskostnaderna och underhållskostnader

de allmänna villkor som föreskrivs av det berörda
landets eller territoriets lagar eller dess etablerade
praxis i fråga om internationella kontrakt, eller

ii ) andra internationella allmänna villkor för kon

na ,

trakt.

ii ) de av anbudsgivaren erbjudna kvalifikationerna
och garantierna såväl som anbudets tekniska kva
liteter, inklusive erbjudandet om service efter för
säljningen i landet eller territoriet, och

Tvistelösning

iii ) kontraktets art, villkoren och tidsgränsen för dess
genomförande samt anpassningen till lokala för

Artikel 213

hållanden .

c ) som, för ett tjänstekontrakt, erbjuder det förmånligas
te anbudet under hänsynstagande bland annat till
priset, anbudets tekniska värde, den för tillhandahål
landet av tjänsterna föreslagna organisationen och
metodiken såväl som den föreslagna personalens
kompetens, oberoende och tillgänglighet .

Varje tvist som uppkommer mellan myndigheterna i ett
land eller territorium och en entreprenör, leverantör eller
tillhandahållare av tjänster under genomförandet av ett
kontrakt, finansierat av fonden, skall

a ) i fråga om ett lokalt kontrakt lösas i överensstäm
melse med det berörda landets eller territoriets lagar,
och

2 . När två anbud erkänns som likvärdiga på grundval
av de ovan angivna kriterierna skall förtur ges
a ) till en AVS-stats anbudsgivare, eller

b ) i fråga om ett transnationellt kontrakt lösas genom
skiljedom i överensstämmelse med procedrurregler
som skall antas av rådet på förslag från kommissio
nen .

b ) om inget sådant anbud finns, till den anbudsgivare
som medger bästa möjliga användning av ULT:s
fysiska och mänskliga resurser.
Avsnitt 6

Allmänna föreskrifter

Skatte- och tullregler

Artikel 211

Artikel 214

Tilldelandet av kontrakt som finansieras ur fondens

På kontrakt som finansieras av gemenskapen skall ULT
tillämpa skatte- och tullregler som inte är mindre gynn
samma än de som tillämpas av dessa stater gentemot de
mest gynnade staterna eller de internationella utvecklings
organisationer med vilka dessa stater har relationer. När
det gäller att fastlägga behandlingen för mest gynnad
nation skall hänsyn inte tas till regler som de ansvariga
myndigheterna i det berörda landet eller territoriet tilläm
par gentemot andra utvecklingsländer.

medel skall vara reglerat av detta beslut och de allmänna
föreskrifter som på förslag från kommissionen skall antas
genom beslut av rådet.

Allmänna villkor

Artikel 212
Artikel 215

För genomförandet av kontrakt som gäller arbeten, varor
och tjänster och som finansieras ur fondens medel skall
ettdera av följande villkor gälla :

I enlighet med artikel 214 skall följande gälla för kon
trakt som finansieras av gemenskapen:

1 l /Vol . 18

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

a ) Kontraktet skall inte i det förmånstagande landet eller
territoriet beläggas med stämpel- eller registreringsav
gifter eller till fiskala avgifter med motsvarande ver
kan, oavsett om sådana avgifter redan existerar eller
skall införas i framtiden . Dock skall sådana kontrakt

registreras i överensstämmelse med de lagar som är i
kraft inom landet eller territoriet, och en avgift, som
svarar mot den lämnade tjänsten, får uttas för denna
registrering.
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Artikel 216

1.
Allt som inte omfattas av artiklarna 214 och 215
skall förbli underkastat det berörda landets eller territo

riets lagstiftning.

2.
Skatteregler som påverkar kommissionsdelegater
och delegationspersonal behandlas i artikel 222 .

b ) Vinster eller inkomster som härrör från genomföran
det av kontrakt skall vara beskattningsbara i enlighet
med det berörda landets eller territoriets interna

Kapitel 6

fiskala regler, förutsatt att de fysiska eller juridiska
personer, som erhåller sådan vinst eller inkomst, har
ett permanent driftsställe i det landet eller territoriet
eller att genomförandet av kontraktet tar längre tid

Ledning och verkställande organ

än sex månader .
Avsnitt 1

c ) Företag som skall importera utrustning för att utföra
ett entreprenadkontrakt skall, om de så begär, för
denna utrustning har tillgång till tillfällig tullfrihet
enligt det förmånstagande landets eller territoriets
lagstiftning.
d ) Den utrustning som behövs för utförande av uppgif
ter som definieras i ett tjänstekontrakt skall få införas
temporärt till det förmånstagande landet eller territo
riet i överensstämmelse med det landets eller territo

riets lagstiftning fritt från fiskala tullar, importtullar
och andra avgifter med motsvarande verkan i de fall
där dessa avgifter icke utgör ersättning för lämnade
tjänster .

e ) Importen till det förmånstagande landet eller territo
riet under varukontrakt skall medges utan tullar,
skatter eller fiskala avgifter med motsvarande verkan.
Kontraktet för varor med ursprung i det berörda
landet eller territoriet skall slutas på grundval av
varornas pris fritt fabrik, vartill får läggas sådana
interna fiskala avgifter som eventuellt är tillämpliga
på dessa varor i landet eller territoriet.

f) Bränslen, smörjmedel och kolvätebindare samt, i all
mänhet, alla material som används för genomförande
av entreprenadkontrakt skall anses som köpta på den

Chefutanordnare

Artikel 217

1.

Kommissionen skall utse fondens chefutanordnare,

som skall vara ansvarig för förvaltning av fondens resur
ser .

2.

Chefutanordnaren skall

a ) anslå, godkänna och bemyndiga medelsförbrukning
samt föra bok över åtaganden och bemyndiganden,

b ) säkerställa att finansieringsbeslut verkställs,
c ) i nära samarbete med den lokala utanordnaren fatta
beslut om åtagande och fastställa finansiella regler
som visar sig nödvändiga för säkerställande av ett
korrekt genomförande av godkända verksamheter
från ekonomiska och tekniska synpunkter,
d ) godkänna underlaget för anbudsinfordran innan
anbudsinfordringar utfärdas, inom ramen för de befo
genheter som tillkommer delegaten enligt artikel
223 ,

lokala marknaden och skall underkastas de fiskala

regler som är tillämpliga under den lagstiftning som
är i kraft i det förmånstagande landet eller territo

e ) säkerställa offentliggörande av anbudsinfordringar i
rimlig tid i överensstämmelse med artikel 201 , och

riet .

g ) Personliga effekter och hushållseffekter, importerade
för att användas av fysiska personer, andra än de
lokalt rekryterade, engagerade i genomförande av
uppgifter definierade i ett tjänstekontrakt, samt med
lemmar av deras familjer, skall vara undantagna från
tullar, skatter och andra fiskala avgifter med motsva
rande verkan, inom de gränser som sätts av den
lagstiftning vilken är i kraft i det förmånstagande
landet eller territoriet .

f) godkänna förslaget till placering av kontraktet inom
ramen för den befogenhet som tillkommer delegaten
enligt artikel 223 .
3.
Chefutanordnaren skall vid slutet av varje år lämna
en detaljerad balansräkning för fonden vilken visar balan
serna av bidrag betalade till fonden av medlemsstaterna,
generella utbetalningar, hänförliga till varje finansierings
rubrik omfattande regionalt samarbete, katastrofbistånd,
STABEX och SYSMIN.
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2.

Avsnitt 2
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Den lokala utanordnaren skall under genomföran

det av verksamheten och med beaktande av kravet att

underrätta delegaten fatta beslut om
Lokal utanordnare

a ) tekniska anpassningar och förändringar i detaljfrågor,
som inte påverkar den valda tekniska lösningen samt
håller sig inom gränserna för reserven för anpass
ningar,

Artikel 218

b ) förändringar av uppskattningarna under genomföran

1.

det,

De ansvariga myndigheterna i varje land eller terri

torium skall utse en lokal utanordnare att representera
dem i alla verksamheter som finansieras ur den av
kommissionen förvaltade fonden . Den lokala utanordna
ren skall också hållas underrättad om verksamheter som
finansieras ur de av banken förvaltade medlen .

2.

Den lokala utanordnaren får delegera vissa av dessa

funktioner och skall underrätta chefutanordnaren om all

sådan delegering.

c ) överföringar från post till post inom uppskattning
arna ,

d ) ändringar av plats för flerenhetsprojekt eller -åtgärds
program där detta är motiverat på tekniska , ekon
omiska eller sociala grunder,
e ) utkrävande eller upphävande av förseningsviten,

f) befrielse av borgensmän från sina åtaganden,
g) inköp av varor, oberoende av dessas ursprung, på den
Artikel 219

1.

lokala marknaden,

Den lokala utanordnaren skall

a ) i nära samarbete med kommissionsdelegaten ansvara
för förberedande, framläggande och bedömning av
projekt och åtgärdsprogram,

h ) användning av byggutrustning och byggmaskineri
som inte har sitt ursprung i medlemsstaterna, ULT
eller AVS-staterna, förutsatt att det inte finns någon
produktion av jämförbar utrustning och jämförbara
maskiner i medlemsstaterna , ULT eller AVS-staterna,
i)

b ) i nära samarbete med delegaten utfärda anbudsinfor
dringar, ta emot anbud, presidera över granskningen
av anbud, fastlägga resultaten av denna granskning,
underteckna kontrakt och därtill hörande tilläggsav
tal, samt godkänna medelsförbrukning,

tecknande av underkontrakt,

överlämna

j ) slutligt accepterande, förutsatt att delegaten är närva
rande vid provisoriskt accepterande, noterar bekräf
telse på sammanträdesprotokollet och i förekom
mande fall är närvarande vid det slutliga accepteran
det, särskilt när omfattningen av de vid det proviso
riska accepterandet noterade förbehållen nödvändig
gör väsentligt tillkommande arbete,

underlaget för anbudsinfordran till delegaten, som
skall ge sitt samtycke inom den tidsgräns som anges i

k ) anlitande av konsulter och andra tekniska biståndsex

c ) före

utfärdande

av

anbudsinfordran

artikel 223 ,

perter .

d ) fullfölja utvärderingen av anbud inom anbudens gil
tighetsperiod under hänsynstagande till den period
som behövs för godkännande av kontrakt,

Artikel 220

e ) vidarebefordra resultatet av anbudsgranskningen och
ett förslag till placering av kontraktet till delegaten,
som skall ge sitt godkännande inom 30 dagar eller
annan tid som anges i artikel 223 ,

Alla dokument och förslag, framlagda av den lokala
utanordnaren till kommissionen eller kommissionsdelega
ten för samtycke eller godkännande i överensstämmelse
med detta beslut skall godkännas eller anses vara god
kända inom den tidsgräns som anges i detta beslut eller, i
de fall där ingen tid stipuleras i beslutet, inom 30 da

f) klarera och bemyndiga medelsförbrukning inom grän
serna för de medel som han har fått sig tilldelade,

gar .

och

Artikel 221

g ) under verkställandet göra eventuellt nödvändiga arr
angemang för säkerställande av ett korrekt genomfö
rande av godkända projekt eller åtgärdsprogram från
ekonomisk och teknisk synpunkt.

Vid slutet av varje år skall den lokala utanordnaren
utarbeta en rapport om de verksamheter som omfattas av

det vägledande åtgärdsprogrammet eller regionala pro
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gram i det landet eller territoriet. Rapporten skall bland
annat innefatta följande :
"
a ) Rapporten enligt artikel 190 av detta beslut, avseende
åtaganden, utbetalningar och tidtabellen för genomfö
rande av det vägledande programmet samt en rapport
om projektens och åtgärdsprogrammens framsteg,

b ) Åtaganden, utbetalningar, genomförandetidtabell och
framstegen i regionala projekt och åtgärdsprogram i
det ifrågavarande landet eller territoriet.
c ) I samråd med kommissionsdelegaten, rapporten enligt
artikel 196 , avseende flerårsprogram .
d ) En bedömning av verksamheterna inom det finan
siella och tekniska samarbetet i landet eller territoriet,
inklusive regionala program.
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med erforderliga reserver för detta ändamål. I detta syfte,
och i nära samarbete med den lokala utanordnaren, skall
delegaten
a ) på begäran av de ansvariga myndigheterna i det
berörda landet eller territoriet delta och ge bistånd i
förberedandet av projekt och åtgärdsprogram samt i
förhandlingar om kontrakt rörande tekniskt bistånd,

b ) delta i bedömning av projekt och åtgärdsprogram,
iordningställande av anbudsunderlag och sökande
efter vägar att förenkla förfarandet för bedömning
och genomförande av projekt och åtgärdsprogram,
c ) utarbeta finansieringsförslag,
d ) i fråga om påskyndade förfaranden, direkt avtalade
kontrakt och kontrakt om katastrofbistånd , innan

den lokala utanordnaren utfärdar anbudsinfordringar,
godkänna dessa inom 30 dagar från det att de har
överlämnats till honom av den lokala utanordnaren,

En kopia av rapporten skall tillställas delegaten senast
90 dagar efter slutet av det år som granskningen avser.

Avsnitt 3

e ) i alla fall utom de i d ) nämnda översända underlaget
för anbudsinfordran till chefutanordnaren för god
kännande inom 30 dagar efter det att den lokala
utanordnaren har överlämnat den till delegaten,

Delegaten

f) närvara vid öppnandet av anbud samt ta emot kopior
av dessa och av resultaten av granskningen av dem,
Artikel 222

1.
Kommissionen skall i ULT, eller i varje regional
gruppering som uttryckligen så begär, representeras av en
delegat.

g ) inom 30 dagar godkänna den lokala utanordnarens
förslag till placering av kontrakten för alla
i)

2 . När det gäller ett land eller territorium i en region
där kommissionen inte har utsett någon delegat skall
myndigheterna i den medlemsstat som är ansvarig för

ii ) tjänstekontrakt,

landet eller territoriet svara för förbindelse mellan kom

iii ) kontrakt som är hänförliga till katastrofbistånd,

missionen och det landets eller territoriets ansvariga myn
digheter.

och

3.
Kommissionsdelegaten och delegationernas tjänste
män, exklusive lokalanställd personal, skall vara undan
tagna från alla skatter som tas ut i det land eller

iv ) kontrakt enligt påskyndade förfaranden, entrepre
nadkontrakt värda mindre än 5 miljoner ecu och
varukontrakt värda mindre än 1 miljon ecu,

territorium där de är stationerade .

Personal som omfattas av denna punkt skall också täckas
av artikel 215 g.

Artikel 223

Delegaten skall ha de instruktioner och den delegerade
befogenhet som behövs för att underlätta och påskynda
förberedelserna för och bedömningen och verkställandet
av projekt och åtgärdsprogram och skall vara försedd

direktavtalade kontrakt,

h ) inom 30 dagar godkänna den lokala utanordnarens
förslag rörande placeringen av de kontrakt som inte
omfattas av punkt g i alla de fall där följande villkor
är uppfyllda : Det valda anbudet är lägst bland dem
som uppfyller kraven i underlaget för anbudsinford
ran tillfredsställer alla de däri stadgade urvalskrite
rierna och överskrider inte det belopp som är öron
märkt för kontraktet,

i)

i de fall, där villkoren enligt punkt h inte är upp
fyllda, vidarebefordra förslaget om placering av kon
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traktet till chefutanordnaren, som skall besluta om

detta inom 60 dagar efter det att det har mottagits av
delegaten. I de fall där priset för det valda anbudet
överstiger det belopp som är öronmärkt för kontrak
tet skall chefutanordnaren vid godkännandet av
denna kontraktstilldelning göra nödvändiga finan
siella åtaganden,
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c ) en bedömning av fondens verksamheter i landets eller
territoriets åtgärdsprogram och regionala åtgärdspro
gram .

En kopia av rapporten skall samtidigt överlämnas till de
ansvariga myndigheterna i det berörda landet eller terri
toriet och till gemenskapen .

j ) notera bekräftelse på kontrakt och uppskattningar
som gäller direkt arbete, tilläggsavtal därtill och betal
ningsbemyndiganden, utfärdade av den lokala utan
ordnaren,

Avsnitt 4

k ) säkerställa att de projekt och åtgärdsprogram som

Betalningar och utbetalare

finansieras med medel ur den fond som förvaltas av

kommissionen verkställs på ett sätt som är korrekt ur
finansiell och teknisk synpunkt,
Artikel 225

1)

samarbeta med landets eller territoriets lokala myn
digheter i de fall där han regelbundet representerar
kommissionen i utvärderingsverksamheten,

m ) upprätthålla intim och kontinuerlig kontakt med den
lokala utanordnaren för analys och avhjälpande av
särskilda problem som uppstår i genomförandet av
samarbete för finansiering av utveckling,

1.

För verkställande av betalningar i ULT:s lokala

valutor skall konton i en medlemsstats valuta eller i ecu

öppnas i varje land eller territorium i kommissionens
namn hos en nationell offentlig eller halvoffentligt finan
sinstitut, utvalt genom överenskommelse mellan de ansva
riga myndigheterna i landet eller territoriet och kommis
sionen . Denna institution skall utöva funktionen som

utbetalare .

n ) särskilt genomföra regelbundna kontroller av att
verksamheten fortlöper i överensstämmelse med den
plan som är angiven i förhandstidtabellen i finansie
ringsbeslutet,
o ) till de ansvariga myndigheterna i landet eller territo
riet vidarebefordra all information och alla relevanta

dokument om förfarandena för genomförande av
samarbete för finansiering av utveckling, särskilt när
det gäller kriterier för bedömning och anbudsvärde
ring,

2 . I punkt 1 angivna konton skall av kommissionen
fyllas i en medlemsstats valuta eller i ecu, på grundval av
uppskattningar av kommande medelsbehov, vilka upp
skattningar skall göras tillräckligt långt i förväg för
undvikande av behov av förhandsfinansiering från ULT:s
sida och för förhindrande av fördröjningar av utbetal
ningarna .

3.
Utbetalaren skall inte få någon ersättning för sina
tjänster, och ingen ränta skall utgå på insatta medel .

p ) regelbundet underrätta de lokala myndigheterna om
gemenskapsaktiviteter som kan ha direkt beröring
med samarbete mellan gemenskapen och ULT.

4.
För verkställande av betalningar i ecu skall konton i
ecu öppnas i kommissionens namn hos finansinstitut i

Artikel 224

som utbetalare i Europa . Från dessa konton gjorda
utbetalningar, som skall verkställas på instruktion från
kommissionen eller från den delegat som agerar på dess
vägnar, får göras för medelsanvändning som är bemyndi
gad av den lokala utanordnaren eller av chefutanordna
ren med föregående bemyndigande från den lokala utan

Vid slutet av varje år skall delegaten iordningställa en
rapport om genomförandet av det vägledande program
met och regionala åtgärdsprogram, särskilt när den gäller
verksamheterna inom den fond som förvaltas av kommis

sionen . Rapporten skall bland annat täcka
a ) det vägledande programmets belopp, åtaganden, utbe
talningar samt tidtabellen för genomförandet av det
vägledande programmet och regionala åtgärdspro

medlemsstaterna . Dessa institut skall utöva funktionen

ordnarens sida .

5 . Inom gränserna för de på kontona innestående
medlen skall utbetalaren göra utbetalningar, bemyndigade
av den lokala utanordnaren eller i tillämpliga fall chef
utanordnaren, efter kontroll av att de underliggande
dokument, som företes, är i ordning och i allt väsentligt
är korrekta samt att tillståndet för betalning är giltigt.

gram ,

b ) en rapport om projektets framsteg och åtgärdspro
gram ,

6.
Förfarandet för klarering, bemyndigande och betal
ning skall vara slutförd inom en period av 90 dagar efter
den dag då beloppet förfaller till betalning. Den lokala
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utanordnaren skall behandla betalningsbemyndigandet
och leverera det till delegaten senast 45 dagar före
förfallodagen.
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f) Att sammanställa resultatet av övervakning och utvär
dering med hänsyn till bransch, instrument, tema,
land eller territorium och region. För detta ändamål

/

7.
Krav avseende försenade betalningar skall hanteras
av de ansvariga myndigheterna i det eller de berörda

i)

länderna eller territorierna, och av kommissionen ur dess
egna medel, för den del av förseningen för vilken varje
part är ansvarig, enligt punkt 6 .

enskomna intervaller,

ii ) skall en årlig översikt av verksamheternas presta
tionsresultat iordningställas .

8 . Utbetalarna, den lokala utanordnaren, delegaten
och de ansvariga departementen inom kommissionen
skall behålla det ekonomiska ansvaret tills kommissionen

ger slutgiltigt klartecken för de verksamheter för vilkas
genomförande de är ansvariga .

skall rapporter om resultaten av övervakning och
utvärdering produceras och publiceras med över

g ) Att säkerställa adekvat operationell återföring av
övervaknings- och utvärderingsresultat till utveck
lingspolitik och -taktik genom utformning av effek
tiva återföringsmekanismer, organisation av semina
rier och konferenser samt produktion och distribution
av sammanställd dokumentation, som framhäver de

viktigaste rönen, slutsatserna och rekommendatio
nerna, samt att genom ett förfarande med diskussion
och uppföljning med politcyutformande personal och
driftspersonal se till att denna erfarenhet får inverka
på utformningen och genomförandet av framtida
verksamheter, samt att bidra till omorientering av
dessa grupper.

Avsnitt 5

Övervakning och utvärdering
Artikel 226

Målet för övervakningen och utvärderingen skall bestå av
den yttre bedömningen av utvecklingsverksamheter ( för
beredelser, genomförande och följande verksamhet) i och
för förbättring av utvecklingseffektiviteten i pågående och
framtida

verksamheter .

Detta

arbete

skall

h ) Identifiera och sprida lärdomar som kan bidra till
förbättringar i utformningen och genomförandet av
framtida verksamheter .

bedrivas

gemensamt av ULT och gemenskapen.

i)

Samla in och utnyttja relevant information som är
tillgänglig inom lokala och internationella utveck
lingssamarbetsorganisationer.

2.

De arbetsområden som skall täckas kommer att i

Artikel 227

1.
Närmare bestämt skall detta arbete i synnerhet
tjäna följande syften :

synnerhet innefatta följande :

a ) Att åstadkomma regelbunden, gemensam och ober
oende övervakning och utvärdering av fondens verk

a ) Utvecklingsbranscher.

samheter och aktiviteter .

b ) Utvecklingsmedel och utvecklingsteman.

b ) Att organisera den gemensamma övervakningen och
utvärderingen av pågående och fullföljda verksamhe
ter samt jämföra verksamheternas resultat med deras

c ) Lokala och regionala granskningar .

mål . Verksamheters administration, funktion och
underhåll bör systematiskt granskas .

d ) Individuella utvecklingsoperationer.

c ) Att till rådet redovisa vad som har kommit fram vid
utvärderingsarbetet och återföra denna erfarenhet till
utformningen och genomförandet av kommande

Artikel 228

verksamheter .

d ) Att säkerställa att kommentarerna från de ansvariga
myndigheterna i ULT i fråga om alla övervaknings
och utvärderingsrapporter begärs och att vidare i
samtliga fall säkerställa att ULT:s experter medverkar
direkt i övervakningen, utvärderingen och rapport
framställningen .

e ) Att säkerställa att ULT och gemenskapen regelbundet
planerar utvärderingsarbete.

För att säkerställa den praktiska relevansen för beslutets
mål och för att förbättra informationsutbytet skall kom
missionen

a ) upprätthålla intim kontakt såväl med utvärderingsen
heter i ULT och i gemenskapen som med de lokala
utanordnarna, kommissionsdelegationer och andra
intresserade organ inom de lokala ULT-administratio
nerna och regionala organisationerna ,
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b ) bistå ULT vid igångsättning av övervakning och
utvärdering eller förstärkning av kapaciteten för dessa
aktiviteter, genom samråd eller genom kurser om
övervakning och utvärdering.

AVDELNING IV

Il /Vol . 18
Artikel 231

De föreskrifter som utfärdas i överensstämmelse med

artikel 229 i fråga om de minst utvecklade ULT anges i
följande artiklar:
1.

Mål
Artikel 5

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR DE MINST UTVECK
LADE ULT

2.
Artikel 229

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt de minst utveck
lade ULT och deras särskilda behov och problem för att
sätta dem i stånd att få full nytta av de möjligheter som
erbjuds av beslutet och hjälpa dem att komma över de
allvarliga sociala och ekonomiska svårigheter som häm
mar deras utveckling.

Jordbrukssamarbete, säkrad livsmedels- och lands
bygdsutveckling
Artikel 28

3.

Utveckling av fisket
Artikel 32

4.

Industrisamarbete

Artikel 49

Oberoende av de åtgärder som föreskrivs i olika kapitel
av detta beslut skall särskild uppmärksamhet med hänsyn
till de minst utvecklade ULT ägnas åt

5.

Tjänsteutveckling
Artikel 68

— förstärkningen av regionalt samarbete,
6.

Handelsutveckling

— infrastruktur för transport och kommunikationer,
Artikel 85.5

— det effektiva utnyttjandet av marina resurser och
marknadsföringen av de därifrån härrörande varorna,

7.

Säkerhetsåtgärder - bandelssamarbete

och

Artikel 110

— genomförandet av livsmedelsstrategier och integrerade
utvecklingsprogram .

8.

SYSMIN

Artikel 138.1
Artikel 230

1 . Följande länder skall, såvitt angår detta beslut,
anses utgöra de minst utvecklade ULT:
— Anguilla,

9.

Finansiering av återkommande kostnader
Artikel 150.2

10 . Resursfördelning
Artikel 160

— Mayotte,

11 . Mikroprojekt
— Montserrat ,
Artikel 162.4

— S:ta Helena ,

12 . Planering
— Turks- och Caicosöarna,
Artikel 187.2

— Walllis- och Futunaöarna .

13 . Bedömning av projekt
2.
Förteckningen över ULT i punkt 1 kan förändras
genom beslut av rådet, på förslag från kommissionen, om
ett lands eller territoriums ekonomiska situation undergår
en väsentlig och bestående förändring, antingen så att
staten skall tas med i kategorin av minst utvecklade ULT
eller så att det inte längre är befogat att det ingår där.

Artikel 193.3

14. Bilaga om ursprungsreglerna
Artikel 30.3 och 30.5

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1 l /Vol . 18

65

DEL IV

FORESKRIFTER RÖRANDE ETABLERING OCH TJÄNSTER
Artikel 232

När det gäller de regler som är tillämpliga på etablering
och tillhandahållande av tjänster skall ULT:s ansvariga
myndigheter behandla medlemsstaters medborgare och
företag på ett icke diskriminerande sätt.

a ) Ett ULT:s ansvariga myndigheter får emellertid anta
föreskrifter som hjälper invånarna och utövare av
lokala aktiviteter att få åtnjuta undantag från de
regler som normalt tillämpas på alla medlemsstaters
medborgare och företag så länge sådana undantag är
begränsade till känsliga sektorer av ifrågavarande
ULT:s ekonomi och är avsedda att befrämja eller
understödja lokal sysselsättning.
Sådana undantag kan beviljas av kommissionen på
begäran av berört ULT:s ansvariga myndigheter och
efter samråd inom ramen för partnerskapföreskrif
terna i artiklarna 234 till 236 .

En sådan framställning måste åtföljas av motiveringar
som särskilt anger de berörda sektionerna, varaktig
heten och andra planerade förfaranden. Kommissio
nen skall underrättas om framställningen och infor
mera medlemsstaterna samt inom tre månader anta

beslut. Om kommissionen inte har agerat inom den
perioden skall undantaget anses godkänt.

b ) Om en medlemsstat inte under gemenskapens rätts
ordning eller eljest under nationell rättsordning för en
viss verksamhet är förpliktad till icke-diskriminerande
behandling av ULT-invånare som är medborgare i en
medlemsstat eller åtnjuter en juridisk status som är
särskild för ett ULT eller av företag som är etablerade
i ett ULT och omfattas av definitionen i artikel 233 ,
skall emellertid myndigheterna i detta ULT inte vara
förpliktade att ge sådan behandling.

Artikel 233

I detta besluts avses med " företag " företag som är
grundade enligt civil eller kommersiell lag, inkluderande
börsnoterade eller andra företag, kooperativa samman
slutningar och varje annan juridisk person eller samman
slutning som står under allmän eller civil lag, med undan
tag för dem som inte har vinstsyfte .

Med " medlemsstaters företag " avses företag som är bil
dade i överensstämmelse med lagstiftningen i en med
lemsstat och vilkas registrerade huvudkontor, centrala
administration eller huvudsakliga verksamhetsplats finns
inom en medlemsstat. Ett företag som bara har sitt
registrerade huvudkontor inom en medlemsstat måste
emellertid vara engagerat i en verksamhet som faktiskt
och fortlöpande är förenad med den medlemsstatens
ekonomi .

Med " företag som hör till Danmark, Frankrike, Neder
länderna eller Förenade kungariket och är etablerade i ett
land eller territorium " avses företag som är bildade i
överensstämmelse med dansk, fransk, nederländsk
respektive brittisk lagstiftning, och vilkas registrerade
huvudkontor, centrala administration eller huvudsakliga
verksamhetsplats finns inom det landet eller territoriet;
ett företag som bara har sitt registrerade huvudkontor
inom ett land eller territorium måste emellertid vara

engagerat i en verksamhet som faktiskt och fortlöpande
är förenad med det landets eller territoriets ekonomi .

Med " företag som lyder under det ifrågavarande landets
eller territoriets lag och är etablerade däri " avses företag
som är bildade i överensstämmelse med den lagstiftning
som gäller i ett visst land eller territorium och vars
registrerade huvudkontor, centrala administration eller
huvudsakliga verksamhetsplats är i det landet eller terri
toriet. Ett företag som bara har sitt registrerade huvud
kontor inom ett land eller territorium måste emellertid

vara engagerat i en verksamhet som faktiskt och fortlö
pande är förenad med det landets eller territoriets eko
nomi .
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DEL V

PARTNERSKAP MELLAN KOMMISSIONEN, MEDLEMSSTAT OCH ULT

genomförandet av detta beslut fortlöper eller
behandla andra frågor som hänför sig till stycke 1 .

Artikel 234

Gemenskapens agerande skall i största möjliga utsträck
ning grundas på nära samråd mellan kommissionen, den
medlemsstat som är ansvarig för ett land eller territorium
och de ansvariga lokala myndigheterna i sådana länder
eller territorier .

3.
Kommissionen skall stå för ordförandeskapet i
arbetsgrupperna . En företrädare för banken skall vara
närvarande vid möten när frågor som berör den står på
dagordningen.

Detta samråd skall nedan kallas "partnerskap ".
De allmänna utgifterna för dessa möten samt de utgifter
som ULT-företrädare får vidkännas för deltagande i
möten skall bäras av de ansvariga myndigheterna i

Artikel 23 S

1 . Partnerskap skall omfatta planering, förberedelser,
finansiering, övervakning och utvärdering av verksamhe
ter som genomförs av gemenskapen i enlighet med detta
beslut samt alla problem som eventuellt uppstår i relatio

ULT .

Artikel 236

ner mellan ULT och gemenskapen .

2 . I detta syfte kan arbetsgrupper i association med
ULT, av rådgivande art och sammansatta av de tre
partner som anges i artikel 234, inrättas på grundval
antingen av geografiskt område eller av grupp av ULT
som står under en och samma medlemsstats ansvar, i

synnerhet på begäran av berört ULT. Dessa arbetsgrup
per skall inrättas

1.

Kommissionen skall underrätta andra ULT om

rekommendationer som en arbetsgrupp utfärdar.
2 . Arbetsgruppernas yttranden skall vederbörligen be
aktas av kommissionen, i synnerhet i dess roll som
administratör för fonden . I förekommande fall skall dessa

— som tillfälliga organ för behandling av särskilda pro
blem, eller

— som permanenta organ under den återstående delen
av detta besluts giltighetstid . I så fall skall de sam
manträda minst en gång per år för att granska hur

yttranden utgöra grundvalen för förslag från kommissio
nen till rådet med syfte att i enlighet med fördragets _
artikel 136 sätta nya föreskrifter i kraft beträffande
tillämpningen av ifrågavarande ULT:s association med
gemenskapen, med särskild hänsyn till de effekter som
fullbordandet av inre marknaden har på ULT.

DEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 237

2.
Rådet kan på förslag från kommissionen enhälligt
ändra eller komplettera bilaga 1 .

Med beaktande av de särskilda föreskrifter rörande rela

tioner mellan ULT och de franska utomeuropeiska depar
tementen vilka anges häri skall detta beslut gälla å ena
sidan för de territorier på vilka fördraget om upprättan
det av europeiska ekonomiska gemenskapen äger tillämp
ning och på de villkor som anges där samt å andra sidan
för ULT:s territorier.

Artikel 239

Om ett land eller territorium blir självständigt

a ) kan de i detta beslut föreskrivna reglerna fortsätta att
provisoriskt tillämpas på det landet eller territoriet på
Artikel 238

1 . De ULT på vilka detta beslut är tillämpligt är
förtecknade i bilaga 1 .

villkor som fastställs av rådet, och

b ) skall rådet enhälligt på förslag från kommissionen
besluta om eventuellt nödvändiga anpassningar av
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detta beslut och särskilt av de belopp som specificeras
i artikel 154 .

Artikel 240

1.

Detta beslut skall gälla under en period av 10 år

från den 1 mars 1990 .

2.

Under tiden fram till den 31 december 1993 skall

rådet på en rapport från kommissionen ha granskat
genomförandet av handelsmekanismerna för att ompröva
de nämnda mekanismerna om granskningen skulle visa
att de inte har nått målet att åstadkomma ekonomisk och

social utveckling av ifrågavarande ULT, särskilt i belys
ning av investeringsutvecklingen, eller att de skulle ha lett
till en snedvridning av handeln.
3.
Före utgången av de första fem åren skall rådet
enhälligt på förslag från kommissionen utöver det ekon
omiska bistånd som avses i artikel 154.1 , fastställa

a ) eventuellt nödvändiga ändringar av föreskrifter som
följd av underrättelser till kommissionen från de
ansvariga myndigheterna i ifrågavarande ULT senast
10 månader före utgången av den första femårsperio
den,

b ) eventuellt nödvändiga ändringar, föreslagna av kom
missionen i belysning av dess egen erfarenhet eller
som resultat av ändringar som är föremål för för
handling mellan gemenskapen och AVS-staterna,

67

c ) eventuellt nödvändiga övergångsåtgärder, förorsakade
av de ändringar som har gjorts i enlighet med styck
ena a och b fram till dess ändringars ikraftträdande .

4.
Före utgången av detta besluts giltighetstid skall
rådet enhälligt på förslag från kommissionen fastställa de
föreskrifter som skall gälla för den efterföljande tillämp
ningen av de principer som anges i artiklarna 131-133 i
fördraget.
Rådet skall besluta om alla eventuella övergångsåtgärder
som kan behövas fram till ett nytt besluts ikraftträ
dande .

Artikel 241

Detta beslut skall träda i kraft dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tid
ning, med undantag för de ekonomiska åtagandena för
genomförande av avdelning II och III i del III i detta .
De nämnda åtagandena skall gälla från och med dagen
för den interna ratificeringen av det interna avtalet.
Artikel 242

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenska
perna officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1991 .
På rådets vägnar
P. DANKERT

Ordförande
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BILAGA 1

Förteckning över de ULT som avses i artikel 1
( Denna förteckning är inte bindande vad gäller dessa länders och territoriers status eller framtida
förändringar i deras status .)
1.

Land med speciell relation till Danmark:
—

Grönland

2 . Franska utomeuropeiska territorier:
— Nya Kaledonien med tillhörande områden
— Franska Polynesien
— Franska Syd- och Antarktisterritorierna
—

3.

Wallis - och Futunaöarna

Frankrikes collectivités territoriales :

— Mayotte

— S:t Pierre och Miquelon
4.

Nederländernas utomeuropeiska länder :
—

Aruba

—

Nederländska Antillerna :

—

Bonaire

— CuraçMo

5.

—

Saba

—

S:t Eustatius

—

S:t Martin

Förenade kungarikets utomeuropeiska länder och territorier :
— Anguilla
— Caymanöarna
—

Falklandsöarna

— Södra Georgien och Sandwichöarna
—

Montserrat

—

Pitcairn

—

S:t Helena med tillhörande områden

—

Brittiska antarktiska territoriet

—

Brittiska territoriet i Indiska oceanen

—

Turks- och Caicosöarna

— Brittiska Jungfruöarna
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1 l /Vol . 18

69

BILAGA 2

angående definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt
samarbete

AVDELNING I

— som seglar under en medlemsstats, en AVS-stats eller
ett ULT:s flagga,

DEFINITION AV BEGREPPET " URSPRUNGSVAROR "

— som till minst 50 % ägs av medborgare i medlemssta
ter, AVS-stater eller ULT eller av ett företag som har
Artikel 1

sitt huvudkontor i en av dessa stater eller ett ULT och

varav chefen eller cheferna, styrelseordföranden och
majoriteten av styrelseledamöterna är medborgare i

Ursprungskriterier

medlemsstater, AVS-stater eller ULT och av vilka
dessutom, när det gäller handelsbolag eller bolag med
begränsat personligt ansvar, minst halva kapitalet hör
till medlemsstater, AVS-stater eller offentliga organ
eller medborgare i sådana stater eller ett land eller
territorium,

Vid genomförande av beslutets regler om handelssamar
bete skall en vara anses ha sitt ursprung i ULT, gemen
skapen eller AVS-staterna om den har antingen helt
producerats eller i tillräcklig grad behandlats eller bearbe
tats där .
Artikel 2

— vari åtminstone 50 % av besättningen, inklusive
befälhavare och underställda chefer, är medborgare i
medlemsstater, AVS-stater eller ULT.

Helt producerade varor
1.
Följande varor skall anses helt producerade i ULT,
gemenskapen eller AVS-staterna :
a ) Mineralprodukter, hämtade ur deras mark eller kust.

b ) Vegetabiliska produkter, skördade inom dessa .

3.
Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 får ett
land eller territorium, när det erbjuder gemenskapen en
möjlighet att förhandla om ett fiskeavtal och gemenska
pen inte accepterar detta erbjudande, chartra eller leasa
fartyg från tredje land för fiskeaktiviteter i sin exklusiva
ekonomiska zon och begära att sådana fartyg behandlas
som " deras fartyg " enligt denna artikel .

c ) Levande djur, födda och uppfödda inom dessa .
d ) Produkter från levande djur, uppfödda inom dessa .

e ) Produkter erhållna genom jakt eller fiske som bedri

Gemenskapen skall erkänna fartyg, chartrade eller lea
sade av ett land eller territorium, som detta lands eller
territoriums fartyg under följande förutsättningar:

vits inom dessa .

— Gemenskapen har inte utnyttjat möjligheten att för
handla om ett fiskeavtal med det berörda landet eller

f) Produkter av havsfiske och andra varor som tagits
från havet av deras fartyg.

g) Varor framställda ombord på deras fabriksfartyg ute
slutande av varor enligt punkt f.
h ) Begagnade artiklar, uppsamlade där och lämpliga
endast för återvinning av råvaror.
i)

Avfall och skrot från tillverkning, bedriven inom
dessa .

j)

Varor, tillverkade där uteslutande av de varor som
anges i punkt a-i.

2 . Termen " deras fartyg " i punkt 1 f skall endast avse
fartyg
— som är registrerade eller förtecknade i en medlems
stat, en AVS-stat eller ett land eller territorium,

territoriet .

— Minst 50 % av besättningen, inklusive befälhavaren
och underställda chefer, är medborgare i medlemssta
ter, AVS-stater eller ULT.

— Kommissionen har godkänt charter- eller leasingkon
traktet såsom innebärande tillfredsställande möjlighe
ter för utveckling av landets eller territoriets kapacitet
för fiske i det landets eller territoriets egen regi och
särskilt såsom givande det landet eller territoriet
ansvaret för den sjöfarts- och affärsmässiga förvalt
ningen av det fartyg som har ställts till dess förfo
gande för en väsentlig period.
4.

Termerna " AVS-stat ", " gemenskapen " och " ULT "

skall också täcka deras territorialvatten.
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Havsgående fartyg, inkluderande fabriksfartyg på vilka
den fångade fisken beredes eller behandlas, skall anses
som delar av det territorium som hör till AVS-staterna,

gemenskapen eller det ULT till vilket de hör, under
förutsättning att de uppfyller villkoren enligt punkt 2 .

Artikel 3
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d ) Med tullvärde skall förstås det värde som har fast
ställts i enlighet med avtalet om genomförande av
artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet,
GATT, slutet i Geneve den 12 april 1979 .

3 . Vid genomförandet av punkterna 1 och 2 skall
följande verksamheter anses som otillräcklig bearbetning
eller behandling för att tilldelas status som ursprungs
vara, oavsett om en rubrikändring blir följden:

Tillräckligt bearbetade varor
a ) Verksamheter för säkerställande av att varor bevaras i

1 . När det gäller artikel 1 anses icke-ursprungsmaterial
vara tillräckligt bearbetade eller behandlade när den
erhållna varan klassificeras under en annan rubrik än de

under vilka alla de använda icke-ursprungsmaterial som
används vid tillverkningen klassificeras, i enlighet med
punkterna 2 och 3 .
Uttrycken " kapitel " och " rubriker " i denna bilaga skall
avse de kapitel och de rubriker ( fyrsiffriga koder ) som
används i den nomenklatur som ligger till grund för
systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifie
ring, nedan kallat " det harmoniserade systemet ".

gott skick under transport och lagring ( ventilation,
utspridning, torkning, kylning, placering i lösning av
salt eller svaveldioxid eller i andra vattenlösningar,
avlägsnande av skadade delar och liknande operatio
ner ).

b ) Enkla operationer som består av dammborttagning,
sållning eller silning, sortering, klassificering, ihoppar
ning ( inbegripet sammanställning av satser av artiklar,
tvätt, målning, uppskärning).

c ) i ) Ändring av förpackning samt uppdelning i och
sammanställning av enheter för avsändning.

Uttrycket " klassificerad " skall avse klassificeringen av en
vara eller ett material till viss rubrik .

2.

För en vara nämnd i kolumnerna 1 och 2 av

förteckningen i bilaga 2 måste de villkor som anges i
kolumn 3 för de berörda varorna vara uppfyllda i stället
för regeln i punkt 1 .
a ) När en procentregel tillämpas i förteckningen i bilaga
2 för att avgöra om en vara har status som framställd
i ett land eller territorium skall förädlingsvärdet
genom bearbetning eller behandling svara mot den
framställda varans pris fritt fabrik minus tullen för
tredjelandsmaterial , importerade till gemenskapen,
AVS-staterna eller ett ULT.

b ) Termen värde i förteckningen i bilaga 2 skall avse
förtullningsvärdet vid tidpunkten för importen av det
använda icke-ursprungsmaterialet eller, om detta
värde inte är känt och inte kan fastställas, det första
fastställbara pris som har betalats för materialen i det
berörda territoriet .

ii ) Enkel buteljering eller placering i flaskor, påsar,
lådor, kartonger, fästande på kort eller skivor
m.m. och alla andra enkla förpackningsoperatio
ner .

d ) Påsättning av märken, etiketter och andra liknande
kännetecken på varor eller på dessas förpackningar.

e) i)

Enkel blandning av varor av samma slag när en
eller flera av blandningens komponenter inte upp
fyller de villkor som anges i denna bilaga för att
få anses ha sitt ursprung antingen i en AVS-stat, i
gemenskapen eller i ett land eller territorium.

ii ) Enkel blandning av varor av olika slag såvida inte
en eller flera av blandningens komponenter upp
fyller villkoren enligt denna bilaga för att få anses
ha sitt ursprung i en AVS-stat, i gemenskapen
eller i ett land eller territorium och förutsatt att

När värdet av de använda ursprungsmaterialen måste
fastställas skall föreskrifterna i föregående stycke till
lämpas med nödvändiga ändringar.
c ) Termen pris fritt fabrik i förteckningen i bilaga 2
skall avse det pris som för den erhållna varan har
betalats till den tillverkare i vars åtaganden den sista
bearbetningen eller behandlingen ingick, förutsatt att
priset innefattar värdet av alla de vid tillverkningen
utnyttjade materialen minus eventuella interna skatter

sådana komponenter bidrar till den slutliga varans
väsentliga egenskaper.
f) Enkel sammansättning av delar av artiklar för fram
ställning av en fullständig artikel.
g) En kombination av två eller flera sådana operationer
som specificeras i punkt a-f.

som har återbetalats eller kan komma att återbetalas

när den erhållna varan exporteras .

h ) Slakt av djur.
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Artikel 4

Artikel 8

Neutrala element

Tillbehör, reservdelar och verktyg

När det gäller att avgöra huruvida varor har sitt ursprung
i en AVS-stat, gemenskapen eller ett ULT skall det inte
behöva fastställas huruvida elektrisk energi, bränsle,
anläggningar, utrustning, maskiner och verktyg som
utnyttjas vid framställningen av sådana varor eller några
material eller varor som har använts under tillverkningens
gång och som varken ingår eller har varit avsedda att
ingå i den slutliga varan har sitt ursprung i tredje land .

Tillbehör, reservdelar och verktyg, expedierade tillsam
mans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett
fordon som ingår i den normala utrustningen och inklu

deras i dess pris eller inte faktureras separat anses ingå i
ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon .

Artikel 9

Artikel 5

Värdetolerans

Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 3.1 och 3.2

får icke-ursprungsmaterial användas vid tillverkningen av
en viss vara förutsatt att deras totala värde inte överstiger
10 % av den slutliga varans pris fritt fabrik och med
beaktande av villkoren i not 4.4 i bilaga 1 .

Satser

Satser, såsom dessa definierats i det harmoniserade syste
mets allmänna regel 3, skall betraktas som ursprungsva
ror när alla delar i satsen är ursprungsvaror . Dock skall
satsen som helhet, när den är sammansatt av ursprungs
varor och icke-ursprungsvaror, betraktas som ursprungs
vara under förutsättning att värdet av icke-ursprungsva
rorna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik .

Artikel 10

Artikel 6

Ackumulering

Direkt transport

1 . När det gäller genomförande av denna avdelning
skall alla ULT anses utgöra ett enda territorium.

1.
Förmånsbehandling enligt beslutets handelssamar
betsföreskrifter gäller endast för varor eller material som
transporteras mellan AVS-staternas, gemenskapens eller
ULT:s territorium utan att komma in i något annat
territorium . Varor som utgör en enda försändelse får
emellertid transporteras via ett territorium som varken
ingår i AVS-staterna , gemenskapen eller ett ULT, i före
kommande fall med omlastning eller tillfällig lagring i
sådant territorium, under förutsättning att varorna hela
tiden har stått under tillsyn av tullmyndigheterna i trans
itlandet eller lagringslandet och att de inte har undergått
andra operationer än urlastning, omlastning eller eventu
ell behandling avsedd att bibehålla dem i gott skick.

2.

När varor som helt framställs inom gemenskapen

eller AVS-staterna bearbetas eller behandlas i ett ULT
skall de anses som helt framställda i ULT .

3.
Bearbetning och behandling, utförd i gemenskapen
eller AVS-staterna, skall anses som utförd i ULT när

materialen undergår bearbetning eller behandling i ULT.

4 . Punkterna 2 och 3 gäller för all bearbetning eller
behandling, utförd i ULT, däribland de operationer som
är uppräknade i artikel 3.3 .

2 . Bevis för att villkoren enligt punkt 1 har uppfyllts
skall företes för de ansvariga tullmyndigheterna i form
av

Artikel 7

Allokering av ursprung
Ursprungsvaror av material som har helt framställts eller
tillräckligt bearbetats i två eller flera ULT eller i en eller

a ) en fraktsedel som har utfärdats i det exporterande
förmånstagarlandet och täcker passagen genom trans
itlandet, eller

b ) en handling utfärdad av transitlandets tullmyndighe
ter och som

flera AVS-stater och i ett eller flera ULT skall anses som

varor med ursprung i de ULT eller AVS-stater där den
sista bearbetningen eller behandlingen ägde rum förutsatt
att denna bearbetning eller behandling gick utöver de
otillräckliga verksamheter som förtecknas i artikel 3.3 el
ler en kombination av dessa .

— ger en exakt beskrivning av varorna,

— anger datum för urlastning och omlastning av
varorna eller för inskeppning eller lossning av
dessa, med uppgift om de använda fartygen,
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— intygar de villkor på vilka varorna befann sig i
transitlandet, eller
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att de varor som skall exporteras är av sådan beskaffen
het att de berättigar till utfärdande av ett varucertifikat
EUR . 1 .

c ) i brist på sådana handlingar, något annat bevisdoku
ment .

Artikel 11
Territorialkrav

Han skall åta sig att på begäran av ansvariga myndighe
ter framlägga varje ytterligare bevismaterial som dessa
kan kräva för att kunna kontrollera riktigheten av
ursprungsuppgifterna för de varor som kan berättiga till
preferensbehandling, och han skall åta sig att medge varje
inspektion av hans räkenskaper och kontroll av de
behandlingar som används vid framställningen av det
ovan nämnda varorna .

De i denna avdelning angivna villkoren för att en vara
skall erhålla status som ursprungsvara måste vara upp
fyllda utan avbrott inom gemenskapen, AVS-staterna eller
ifrågavarande ULT.

Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen,
AVS-staterna eller ett ULT till ett annat land returneras

måste de anses som icke-ursprungsvaror såvida det inte
på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheternas krav

Exportörerna är skyldiga att bevara de i denna punkt
nämnda dokumenten i minst två år .

6.
Varucertifikatet EUR. 1 skall utfärdas av det expor
terande landets eller territoriets tullmyndigheter om
varorna kan anses som ursprungsvaror i denna bilagas
mening.

kan visas att

— de returnerade varorna är desamma som har exporte
rats, och

— de inte har undergått någon behandling utöver vad
som har varit nödvändigt för att bibehålla dem i gott
skick medan de har befunnit sig i det landet eller
medan de har exporterats .

AVDELNING II

URSPRUNGSBEVIS

Artikel 12

Varucertifikat EUR. 1

1 . Bevis rörande varors ursprungsstatus i denna bila
gas bemärkelse skall meddelas genom varucertifikat EUR.
1 . varpå ett exempel visas i bilaga 4 till denna bilaga .

7.
För kontroll av om villkoren enligt punkt 6 har
uppfyllts skall tullmyndigheterna ha rätt att kräva varje
slags dokumentärt bevis eller att verkställa varje slags
kontroll som de anser befogad.

8 . Den exporterande statens tullmyndigheter skall vara
ansvariga för kontroll av att blanketterna enligt punkt 1
är vederbörligen ifyllda . Särskilt skall de kontrollera att
blankettens fält för beskrivning av varan (varuslag) har
fyllts i på sådant sätt att alla möjligheter till bedrägliga
tillägg är uteslutna . Därför måste varuslag anges utan
blankrader . När utrymmet inte är helt fyllt måste en
vågrät linje dras under beskrivningens sista rad och det
tomma utrymmet överkorsas .
9.

Datum för utfärdande av varucertifikatet måste

anges i den del av blanketten som är reserverad för
tullmyndigheterna.
10 .

Ett varucertifikat EUR . 1 skall utfärdas av det

exporterande landets eller territoriets tullmyndigheter när
de avsedda varorna exporteras. Det skall göras tillgäng
ligt för exportören så snart den faktiska exporten har
verkställts eller säkerställts .

2.

Ett varucertifikat EUR . 1 får utfärdas endast när

det kan tjäna som det dokumentära bevis som krävs för
genomförande av beslutet.
Artikel 13

3.

Ett varucertifikat EUR . 1 skall utfärdas endast efter

skriftlig ansökan av exportören eller, under hans ansvar,
av hans representant. Sådan ansökan skall göras på en
blankett, varpå ett exempel visas i bilaga 4 till denna
bilaga, ifylld i enlighet med denna bilaga .
4. Ansökningar om varucertifikat EUR. 1 måste beva
ras i minst tre år av det exporterande landets tullmyndig
heter .

5 . Exportören eller dennes ombud skall tillsammans
med sin ansökan inge alla lämpliga handlingar som visar

Retroaktivt utfärdande av EUR. 1

1.
Under exceptionella omständigheter får ett varucer
tifikat EUR. 1 också utfärdas efter exporten av de varor
som det avser om det på grund av fel, oavsiktlig underlå
tenhet eller särskilda omständigheter inte har blivit utfär
dat vid tidpunkten för exporten.
2.

För uppfyllande av punkt 1 måste exportören i sin

ansökan
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— ange plats och datum för exporten av de varor som
certifikatet avser, och

— intyga att inget varucertifikat EUR. 1 utfärdades vid
tidpunkten för exporten av de ifrågavarande varorna
samt ange skälen härtill.
3.
Tullmyndigheterna får utfärda ett varucertifikat
EUR. 1 retroaktivt endast efter kontroll av att uppgif
terna i exportörens ansökan stämmer med informationen
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tillämpa preferensbehandling när underlåtenheten att inge
certifikatet inom angiven tid beror på force majeure eller
exceptionella omständigheter.

3 . I andra fall av försenat företeende kan den importe
rande statens tullmyndigheter acceptera certifikaten om
varorna har kommit dem till handa före angivet slutda
tum .

i motsvarande akt.

Artikel 17

Retroaktivt utfärdade certifikat måste endosseras med

endera av följande fraser: " EXPEDIDO A POSTE

Transitförfaranden

RIORI ",
" UDSTED
EFTERF0LGENDE ",
NACHTRAGLICH AUSGESTELLT, 'TSSUED RETRO

När varorna anländer till en AVS-stat eller ett ULT som

SPECTIVELY ", " DELIVRÉ A POSTERIORI ", " RILAS
CIATO A POSTERIORI ", " AFGEGEVEN A POSTE
RIORI ", " EMITIDO A POSTERIORI ".

inte är ursprungslandet skall ytterligare en giltighets
period på 10 månader börja den dag då transitlandets
tullmyndigheter fyller i följande i fält 7 på certifikatet
EUR . 1 :

Artikel 14

Utfärdande av dublett av certifikat EUR. 1

Om ett varucertifikat EUR . 1 blir stulet, går förlorat eller
förstörs får exportören ansöka hos de tullmyndigheter
som utfärdade det om ett dublettcertifikat, på grundval
av de exporthandlingar som är i deras ägo.

— ordet " transit ",
— transitlandets namn,

— den officiella stämpeln, varav ett exempel hade gjorts
tillgänglig för kommissionen, i överensstämmelse med
artikel 25 , och

— datum för påskrifterna.

Det sålunda utfärdade dublettcertifikatet måste endosse

ras med ettdera av följande ord: " DUPLICADQ ", " DUP
LIKAT ", "DUPLIKAT ", " DUPLICATE ", " DUPLI
CATA ", " DUPLICATO ", " DUPLICAAT", " SEGUNDA

Artikel 18

VIA ".

Utställningar
Artikel IS

1.

Varor som har sänts från ett land eller territorium

för utställning i ett land som varken är en AVS-stat, en

Utbyte av certifikat
När som helst skall ett eller flera varucertifikat EUR . 1

kunna bytas ut mot ett eller flera andra varucertifikat
EUR. 1 förutsatt att detta görs vid det tullkontor där
varorna befinner sig.

medlemsstat eller ett land eller territorium och efter

utställningen har sålts för import till gemenskapen skall
vid importen åtnjuta fördelarna av beslutets bestämmelser
på villkor att varorna uppfyller denna bilagas krav för att
bli erkända som varor med ursprung i ett land eller
territorium och under förutsättning att det på ett sätt
som tillfredsställer den importerande statens tullmyndig
heter visas

Artikel 16

Giltighet för varucertifikat EUR. 1

a ) att en exportör har sänt dessa varor från ett land eller
territorium till det land i vilket utställningen hålles
och har ställt ut dem där,

Ett varucertifikat EUR . 1 måste inom tio månader

b ) att varorna har sålts eller överlåtits av exportören till
någon inom gemenskapen,

från det datum då det har utfärdats av det exporterande
landets eller territoriets tullmyndigheter tillställas tull
myndigheterna i den importerande stat där varorna

c ) att varorna under utställningen eller omedelbart där
efter har sänts till gemenskapen i det tillstånd vari de

1.

införs .

2.
Ett varucertifikat EUR. 1 som inges till den impor
terande statens tullmyndigheter efter det senaste presenta
tionsdatum som anges i punkt 1 kan accepteras i syfte att

sändes för att ställas ut,

d ) att varorna, efter det att de sändes för att ställas ut,
inte har använts för något annat ändamål än demon
stration vid utställningen.
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2.
Ett varucertifikat EUR. 1 måste tillställas tullmyn
digheterna på vanligt sätt. Utställningens namn och
adress måste anges på blanketten. Vid behov kan ytterli
gare dokumentära bevis för varornas art och de förhål
landen under vilka de har ställts ut infordras .

3.
Punkt 1 skall gälla för varje handels- industri
jordbruks- eller hantverksutställning, mässa eller liknande
offentlig visning som inte organiseras för privata ändamål
i butiker eller affärslokaler i syfte att sälja utländska
varor och under vilken varorna förblir under tullens
kontroll .

Artikel 19

Ingivande av certifikat
Varucertifikat EUR. 1 skall inges till tullmyndigheter i
den importerande staten i överenstämmelse med det för
farande som har föreskrivits av den staten . De nämnda

myndigheterna kan infordra en översättning av ett certifi
kat. De kan också infordra importdeklarationen, som
skall åtföljas av en uppgift från importören om att
varorna uppfyller de villkor som gäller för beslutets
genomförande .

3.
Reviderade belopp som ersätter de i ecu angivna
beloppen ovan och i artikel 22.2 kan om nödvändigt
införas av gemenskapen vid början av vilken som helst av
de följande tvåårsperioderna . Dessa belopp skall under
alla omständigheter vara sådana att de säkerställer att
värdet av gränserna, uttryckta i vilken medlemsstats som
helst valuta inte skall minska .

4.
Om varorna faktureras i en annan av gemenskapens
medlemsstaters valuta skall den importerande staten
godta det belopp som har meddelats av den berörda
staten .

5.
En blankett EUR . 2 skall fyllas i för varje postal
försändelse. Efter att ha fyllt i och undertecknat blanket
ten skall exportören, när det gäller paketpostförsändelser,
foga blanketten till avsändningshandlingen. Vid försän
delse i brevform skall exportören lägga in blanketten i
förpackningen.
6.
Dessa bestämmelser fritar inte exportörer från att
följa andra eventuella formaliteter som krävs i tull- eller
postbestämmelser.

Artikel 22
Artikel 20

Import i delposter
När en isärtagen eller icke monterad vara som omfattas
av kapitel 84 eller 85 i det harmoniserade systemet
importeras i delposter på begäran av den person som
deklarerar varorna i tullen på de villkor som har fast
ställts av de behöriga myndigheterna skall den anses som
en enda artikel , och ett varucertifikat får inges för hela
varan vid importen av den första delposten.

Artikel 21

Blankett EUR . 2

1.
Trots artikel 12 anges beviset för ursprungsstatus, i
denna bilagas bemärkelse, för varor som sänds per post
( inklusive paket), under förutsättning att de består enbart
av ursprungsvaror och att värdet inte överskrider 2 820
ecu per försändelse, i blankett EUR. 2 , varpå ett exempel
visas i bilaga 5 till denna bilaga och som skall fyllas i av

Undantag från kravet på ursprungsbevis

1 . Varor som sänds som småpaket till enskilda perso
ner eller som ingår i resandes personliga bagage skall
godtas som ursprungsvaror utan krav på företeende av
ett varucertifikat EUR. 1 eller ifyllande av blankett
EUR. 2 under förutsättning att sådana varor inte impor
teras handelsmässigt och att de har deklarerats som
uppfyllande de villkor som stadgas för tillämpning av
dessa bestämmelser och att det inte föreligger något tvivel
beträffande sådan deklarations riktighet.
2.
Import som är tillfällig och som uteslutande består
av varor för mottagarens, den resandes eller deras famil
jers personliga användning skall inte anses som handels
mässig import om det med hänsyn till varornas art och
mängd är uppenbart att inget kommersiellt syfte förelig
ger .

Vidare får det totala värdet av dessa varor inte överstiga
200 ecu när det gäller småpaket eller 565 ecu när det
gäller innehållet i resandes personliga bagage.

exportören .

2.
Till och med den 30 april 1991 skall den ecu som
används i någon gemenskapsmedlemsstats nationella
valuta vara motvärdet av ecu i den valutan av den

1 oktober 1988 . För varje därpå följande period av två år

Artikel 23

Informationsförfarande för ackumuleringsändamål

skall den vara motvärdet av ecu i den nationella valutan

på den första arbetsdagen i oktober under året närmast
före den tvåårsperioden.

1.
När artikel 6 tillämpas i och för utfärdande av ett
varucertifikat EUR. 1 skall det behöriga tullkontoret i det
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land eller territorium som uppmanas att utfärda certifika
tet för varor vid vilkas tillverkning man använder mate
rial som kommer från andra ULT, gemenskapen eller
AVS-staterna beakta den deklaration, varav ett exempel
visas i bilaga 6 A eller 6 B, som är avgiven av exportören
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för import av materialen skall inte i sig själv göra
dokumentet ogiltigt om det vederbörligen kan fastställas
att varucertifikatet EUR. 1 , blanketten EUR. 2 eller
leverantörsdeklarationen faktiskt svarar mot de levere
rade varorna .

i den stat eller det land eller territorium varifrån den

kom, antingen på den faktura som avser dessa material
eller på ett stöddokument till den fakturan.
AVDELNING III

2.
En separat leverantörsdeklaration skall avges av
leverantören för varje materialförsändelse på den kom
mersiella faktura som avser den försändelsen eller i en

METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

bilaga till den fakturan eller på en följesedel eller ett
annat kommersiellt dokument som avser den försändel

sen och beskriver de ifrågavarande materialen tillräckligt i
detalj för att de skall kunna identifieras .
3.
För material som har fått preferensursprungsstatus
skall leverantörernas deklarationer ges i den form som
föreskrivs i bilaga 6 A.
4.
För material som undergått bearbetning eller
behandling i AVS-staterna, ett ULT eller gemenskapen
utan att ha fått preferensstatus som ursprungsvara skall
leverantörsdeklarationen ges i den form som föreskrivs i
bilaga 6 B.

5.

Leverantörens deklaration får göras på en förtryckt

Artikel 25

Kommunikation avseende stämplar

Prov på använda stämplar tillsammans med adresserna
till de tullmyndigheter som är behöriga att utfärda varu
certifikat EUR . 1 och genomföra den därpå följande
kontrollen av varucertifikat EUR . 1
EUR . 2 skall sändas till kommissionen .

och

blanketter

Varucertifikat EUR . 1 och blankett EUR. 2 skall accepte
ras för tillämpning av preferensbehandling från den dag
då informationen tagits emot av kommissionen .

blankett.

Kommissionen skall sända denna information till med

lemsstaternas tullmyndigheter.
6.

Leverantörsdeklarationen

skall

undertecknas

för

hand. När fakturan och leverantörsdeklarationen upprät
tas med hjälp av elektronisk databehandling behöver
emellertid leverantörsdeklarationen inte undertecknas för

hand under förutsättning att den ansvarige tjänstemannen
i leverantörsföretaget är identifierad på ett sätt som
godtas av tullmyndigheterna i den stat där leverantörsde
klarationerna upprättas . De nämnda tullmyndigheterna
får fastställa villkor för genomförandet av denna punkt.
7.

Varucertifikat EUR . 1 och blankett EUR . 2 som har

företetts för den importerande statens tullmyndigheter
före detta datum skall accepteras i överensstämmelse med
gemenskapens lagstiftning.

Artikel 26

Leverantörsdeklarationer som har gjorts och infor

mationscertifikat som har utfärdats i överensstämmelse

med artiklarna 20 och 21 i bilaga 2 till beslut

Kontroll

av varucertifikat EUR.

1

och av blankett

EUR. 2

86/283/EEG före ikraftträdandet av detta beslut förblir

giltiga ^).

Artikel 24

1.
Efterföljande kontroll av varucertifikat EUR . 1 och
av blankett EUR. 2 skall genomföras stickprovsmässigt
eller så snart som den importerande statens tullmyndighe
ter hyser rimliga tvivel beträffande dokumentets äkthet
eller riktigheten av informationen om de ifrågavarande
varornas sanna ursprung .

Avvikelser

Upptäckt av obetydliga avvikelser mellan de uppgifter
som har lämnats i varucertifikat EUR. 1 , i blanketten

2.
För att säkerställa riktig tillämpning av denna
bilaga skall medlemsstaterna, ULT och AVS-staterna
genom sina respektive tulladministrationer hjälpa va

EUR. 2 eller i layouten av leverantörsdeklarationen enligt
artikel 23 och uppgifterna i de dokument som har
ingivits till tullkontoret för uppfyllande av formaliteterna

randra att kontrollera äktheten av varucertifikat EUR . 1

(*) EGT nr L 175 , 1.7.1986, s. 1 .

mationscertifikat som avses i artikel 27.2 .

och riktigheten av uppgifterna om de berörda varornas
verkliga ursprung, exportörernas deklarationer på blan
kett EUR. 2 samt äktheten och riktigheten av de infor
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De tillfrågade myndigheterna skall lämna den relevanta
informationen om de villkor under vilka varan har tillver

kats och särskilt ange under vilka förhållanden
ursprungsreglerna har iakttagits i de olika AVS-staterna,
medlemsstaterna eller ULT som är berörda .

till den genom rådets förordning ( EEG ) nr 802/68 ( )
etablerade kommittén för ursprungsfrågor .
8.
I samtliga fall skall tvister mellan importören och
den importerande statens tullmyndigheter lösas enligt den
nämnda statens lagstiftning.

3.
Om den importerande statens tullmyndigheter
beslutar att uppskjuta verkställandet av beslutets före
skrifter i avvaktan på resultaten av kontrollen skall de
erbjuda sig att frisläppa varorna till importören med
förbehåll för sådana försiktighetsåtgärder som kan bedö
mas vara nödvändiga .

4 . För uppfyllande av föreskrifterna i punkt 1 skall det
importerande landets eller territoriets tullmyndigheter
återsända varucertifikat EUR. 1 eller blankett EUR. 2,

eller en fotokopia , till det exporterande landets eller
territoriets tullmyndigheter och i förekommande fall ange
de formella eller materiella skälen för en undersökning.
De relevanta kommersiella dokumenten, eller kopior av
dessa, skall bifogas till certifikat EUR. 1 eller blankett
EUR. 2, och tullmyndigheterna skall vidarebefordra all
uppgifter som eventuellt har erhållits och som antyder att
de på det nämnda certifikatet eller den nämnda blanket
ten angivna uppgifterna är oriktiga .

5.
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Artikel 27

Kontroll av leverantörsdeklarationer

1.
Kontroll av leverantörsdeklarationer kan genomfö
ras stickprovsmässigt eller närhelst den importerande
statens tullmyndigheter har rimliga tvivel i fråga om
dokumentens äkthet eller riktigheten eller fullständig
heten av informationen om de ifrågavarande materialens
sanna ursprung .

2.
De tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklara
tion inges kan uppmana tullmyndigheterna i den stat där
deklarationen gjordes att utfärda ett informationscertifi
kat varav ett exempel visas i bilaga 7 till denna bilaga .
Alternativt kan de tullmyndigheter till vilka en leveran
törsdeklaration inges anmoda exportören att förete ett
informationscertifikat, utfärdat av tullmyndigheterna i
den stat där deklarationen gjordes .

Den importerande statens tullmyndigheter skall

underrättas om resultaten av kontrollen inom sex måna

En kopia av informationscertifikatet skall i minst två år

der. Dessa resultat måste vara sådana att de gör det
möjligt att avgöra om de ifrågasatta handlingarna, certifi
kat EUR. 1 eller blankett EUR . 2, hänför sig till de
faktiskt exporterade varorna och om dessa varor verkli
gen är berättigade till tillämpning av preferensreglerna.

bevaras av det kontor som har utfärdat det.

3.

De tullmyndigheter som utfärdar en begäran skall

underrättas om resultaten av kontrollen så snart som

möjligt. Resultaten måste vara sådana att de uttryckligen
anger huruvida deklarationen angående materialens status
är korrekt.

6 . När kontrollförfarandet eller någon annan tillgäng
lig information synes ange att bestämmelserna i denna
bilaga överträds skall landet eller territoriet på eget
initiativ eller på begäran av gemenskapen genomföra
nödvändiga undersökningar eller föranstalta om sådana
undersökningar, som skall genomföras med vederbörlig
prioritet för identifiering och förebyggande av sådana
överträdelser. Kommissionen kan delta i undersökning
arna .

När kontrollförfarandet eller någon annan tillgänglig
information synes ange att denna bilagas bestämmelser
överträds skall varorna inte accepteras som ursprungsva
ror enligt denna bilaga annat än efter genomförande av
sådana i bilagan angivna inslag av administrativt samar
bete som kan ha blivit igångsatta .

7. Tvister som inte kan biläggas mellan den importe
rande statens och det exporterande landets eller territori
ets tullmyndigheter eller som ger upphov till en fråga
beträffande tolkningen av denna bilaga skall hänskjutas

4.

I och för kontroll skall leverantörer i icke minst två

år behålla en kopia av det dokument som innehåller
deklarationen tillsammans med alla erforderliga bevis för
materialens sanna status .

5.
Tullmyndigheterna i den stat där leverantörsdekla
rationen upprättas skall ha rätt att infordra varje annat
slag av bevis eller genomföra varje slag av kontroll som
de anser befogad för fastställande av en leverantörsdekla
rations riktighet.
6.
Varje varucertifikat EUR. 1 eller blankett EUR. 2
som har utfärdats eller upprättats på grundval av en
oriktig leverantörsdeklaration skall anses ogiltig.

7.
Förfarandet enligt artikel 26.7 skall gälla i händelse
av eventuell tvist angående leverantörsdeklarationer eller
informationscertifikat .

(M EGT nr L 148 , 28.6.1968 , s . 1 .
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Artikel 28

Påföljder

Påföljder skall drabba var och en som i syfte att få varor
accepterade som berättigade till preferensbehandling upp
rättar eller förorsakar upprättande av antingen ett doku
ment som innehåller oriktiga uppgifter för erhållande av
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— Förädlingsvärde.
— Antal anställda i det berörda företaget.

— Förutsedd volym av export till gemenskapen.
— Andra möjliga källor för leverans av råmaterial.

ett varucertifikat EUR . 1 eller en blankett EUR . 2 inne

hållande oriktiga uppgifter.
Artikel 29
Frizoner

Medlemsstaterna och de ansvariga myndigheterna i ULT
skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att
varor med vilka handel bedrivs på grundval av ett varu

— Skäl för den begärda giltighetstiden i belysning av
ansträngningar som har gjorts eller görs för att finna
nya källor för leverans .

— Andra iakttagelser.
Samma regler skall gälla eventuella ansökningar om för
längning.

certifikat EUR . 1 eller en leverantörsdeklaration och som

Blanketten kan ändras i överensstämmelse med det förfa

under transportens gång utnyttjar en frizon, belägen i

rande som anges i artikel 14.2 och 14.3 i förordning

deras territorium, inte ersätts av andra varor och att de

( EEG ) nr 802/68 .

inte undergår någon annan behandling än operationer
som är avsedda att bibehålla dem i gott skick .
3.
Artikel 30

Granskningen av ansökningar skall särskilt beakta

a ) det eller de berörda ländernas eller territoriernas
utvecklingsnivå eller geografiska situation,

Undantag
1.
Undantag från denna bilaga får beslutas när befint
liga branschers utveckling eller tillkomsten av nya bran
scher gör undantag påkallade.

Medlemsstaterna eller i förekommande fall de ansvariga
myndigheterna i det berörda landet eller territoriet skall
underrätta gemenskapen om sin anhållan om ett undan
tag och ange skälen härför i överensstämmelse med punkt
2.

b ) fall där tillämpningen av de existerande ursprungsreg
lerna skulle ha en väsentlig inverkan på den förmåga
att fortsätta exporten till gemenskapen som en befint
lig industri i ett land eller territorium har, med
särskild hänsyn till fall där denna tillämpning skulle
kunna leda till upphörande av den ifrågavarande
näringens verksamhet,
c ) särskilda fall där det klart kan visas att man skulle
kunna bli avskräckt från väsentliga investeringar i en

näring på grund av ursprungsreglerna och där ett
undantag som gynnade ett genomförande av investe
ringsprogrammet skulle göra det möjligt att tillfreds
ställa dessa regler steg för steg.

Gemenskapen skall positivt bemöta alla de ansökningar
som är vederbörligen motiverade i enlighet med denna
artikel , särskilt när väsentlig behandling eller bearbetning
utförs i de ansökande ULT, och som inte kan förorsaka

allvarlig skada på en etablerad gemenskapsnäring.
2.
För att underlätta granskningen av ansökningar om
undantag skall den ansökande staten eller det ansökande
landet eller territoriet med hjälp av den i bilaga 9 till
denna bilaga återgivna blanketten till stöd för sin ansö
kan lämna så fullständiga uppgifter som möjligt och
dessa skall särskilt omfatta följande punkter:
— Beskrivning av den färdiga varan.

— Arten och mängden av material med ursprung i ett
tredje land .
— Arten och mängden av material som har sitt ursprung
i AVS-stater, gemenskapen eller ett ULT eller som har
bearbetats där .

— Tillverkningsprocesser.

4.
1 samtliga fall skall en undersökning genomföras för
utrönande av huruvida reglerna för ackumulering av
ursprung inte möjliggör en lösning av problemet.
5.

Därutöver skall, när en ansökan om undantag gäller

ett av de minst utvecklade länderna eller territorierna,

granskningen av denna ansökan utföras med en benägen
het för ett gynnsamt ställningstagande, detta med särskild
hänsyn till
a ) det kommande beslutets ekonomiska och sociala ver
kan, särskilt med hänsyn till sysselsättningen, och

b ) behovet av att tillämpa undantaget under en period
med hänsynstagande till det berörda landets eller
territoriets speciella situation och svårigheter .
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6.
Vid granskningen av ansökningar skall särskild hän
syn från fall till fall tas till möjligheten att ge ursprungs
status åt varor som i sin sammansättning innefattar
material vilka har sitt ursprung i angränsande utveck
lingsländer eller minst utvecklade länder, förutsatt att
tillfredsställande administrativt samarbete kan upprättas .
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b ) Om ett beslut inte blir antaget inom den tidsfrist
som anges i stycke a skall ansökningen anses vara
beviljad .

9 . a ) Undantaget skall vanligen gälla för en period av
fem år .

b ) Beslutet om undantag kan föreskriva förnyelser
utan att ett nytt beslut är nödvändigt, detta under
förutsättning att den berörda medlemsstaterna

7. a ) Utan att det påverkar punkterna 1 till 6 skall
undantaget medges när förädlingsvärdet av de
icke-ursprungsvaror som används i det eller de
berörda ULT är minst 45 % av den färdiga varans
värde under förutsättning att undantaget inte är
av sådan karaktär att det förorsakar allvarlig
skada på någon ekonomisk sektor i gemenskapen

eller det berörda landet eller territoriet tre måna

der före slutet av varje period framlägger bevis för
att de fortfarande är ur stånd att uppfylla de
villkor ur denna bilaga från vilka undantag har
beviljats .

eller en eller flera medlemsstater .

Om någon invändning görs mot förlängningen
skall kommittén granska denna invändning så
snart som möjligt och besluta huruvida undanta
get skall förlängas . Kommittén skall förfara på
det sätt som anges i punkt 8 . Alla nödvändiga
åtgärder skall vidtas för undvikande av avbrott i
tillämpningen av undantaget.

b ) Utan hinder av föreskrifterna i stycke a skall
undantaget medges automatiskt i följande fall :

— Det rör icke känsliga material eller varor som
omfattas av det allmänna preferenssystem vil
ket tillämpas av gemenskapen vid tidpunkten
för ansökningen.

— För varje annan vara kommer beslutet om
huruvida ett undantag skall beviljas att antas
med vederbörlig hänsyn till graden av de
ifrågavarande materialens eller varornas käns
lighet för gemenskapen, varvid ansökningar
om undantag skall övervägas i positiv anda
när de rör en total årlig kvantitet vars värde
inte överstiger 1 % i värde av den genomsnitt
liga gemenskapsimporten av de ifrågavarande

10 .
Skulle ett undantag, beviljat i överensstämmelse
med punkt 7 b, ge upphov till allvarliga störningar i
något verksamhetsområde i några av gemenskapens
regioner skall det omprövas i överensstämmelse med det
förfarande som anges i artikel 14.2 och 14.3 av förord
ning ( EEG ) nr 802/68 , detta utan hinder för de nödåtgär
der som kommissionen är bemyndigad att vidta .
Efter denna granskning kan beslutet ändras eller återkal
las .

AVDELNING IV

materialen eller varorna under de sista tre år

för vilka statistik finns tillgänglig vid tidpunk
ten för ansökningen. Varje ansökan om
undantag måste också innehålla förslag till
lösningar för undvikande av behov av sådant
undantag i framtiden .

KANARIEÖARNA, CEUTA OCH MELILLA

Artikel 31

c) Bestämmelserna i stycke b skall inte gälla i fall
där de i landet eller territoriet utförda operatio
nerna endast avser den bearbetning eller behand
ling som specificeras i artikel 3.3 .

8 . a ) Rådet och kommissionen skall vidta alla nödvän

diga åtgärder för att se till att ett beslut antas
utan dröjsmål och i varje fall inom 60 arbetsdagar

Särskilda villkor

1.
Vid tillämpningen av föreskrifterna i beslut 86/
47/EEG, senast ändrat genom beslut 90/699/EEG, skall
denna bilaga gälla i tillämpliga delar där inte annat följer
av de särskilda villkor som anges i punkt 2-8 i denna
artikel .

efter det att ordföranden för Kommittén för

ursprungsfrågor har tagit emot ansökningen. I
detta sammanhang skall beslut 9 0/523/EEG gälla i
tillämpliga delar för ULT( 1 ).
H EGT nr L 290, 23.10.1990 , s . 33 .

2.
När termen "gemenskapen " används i denna bilaga
skall den inte omfatta Kanarieöarna, Ceuta och Melilla .
Termen " varor med ursprung i gemenskapen" skall inte
omfatta varor med ursprung i Kanarieöarna, Ceuta och
Melilla .
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3.
Följande föreskrifter skall tillämpas i stället för
artikel 6.2 och 6.3 , och hänvisningar till de nämnda
punkterna skall i tillämpliga delar avse denna artikel .
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AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 32

4.

När varor som helt har tillverkats inom Kanarie

öarna, Ceuta , Melilla , AVS-stater eller gemenskapen
undergår bearbetning och behandling inom ULT skall de
anses framställda helt inom ULT .

Petroleumprodukter
De varor som anges i bilaga 8 skall vara temporärt
uteslutna från denna bilagas räckvidd . Dock skall reg
lerna rörande administrativt samarbete gälla , med nöd
vändiga ändringar, för dessa varor.

5 . Bearbetning eller behandling som utförs inom Kana
rieöarna, Ceuta, Melilla , AVS-staterna eller gemenskapen
skall anses utförd inom ULT när material undergår vidare
bearbetning eller behandling i ULT.

6.

När varor som helt är framställda i AVS-staterna,

ULT eller gemenskapen undergår bearbetning eller
behandling i Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla skall de
anses ha framställts helt och hållet i Kanarieöarna, Ceuta
eller Melilla .

Artikel 33

Revision av ursprungsregler

Rådet skall, när så är nödvändigt eller när så begärs av
de ansvariga myndigheterna i gemenskapen eller ett land
eller territorium, granska tillämpningen av föreskrifterna i
denna bilaga och dessas ekonomiska verkningar i syfte att
genomföra alla eventuellt nödvändiga ändringar eller
anpassningar.

Rådet skall beakta, bland andra element, verkningarna på
ursprungsreglerna för teknisk utveckling.
7.
Bearbetning eller behandling utförd i AVS-staterna,
ULT eller gemenskapen skall anses som helt och hållet

De antagna besluten skall genomföras så snabbt som
möjligt.

utförd i Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla när material
undergår fortsatt bearbetning eller behandling i Kanarie
öarna, Ceuta eller Melilla .

Artikel 34

Bilagor
8.

Kanarieöarna, Ceuta och Melilla skall betraktas

som ett enda territorium .

Bilagorna till denna bilaga skall utgöra en integrerad del
av denna .
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BILAGA 1 till bilaga 2

NOTER

Förord

Dessa noter skall i tillämpliga fall gälla för alla varor som är tillverkade med användning av icke
ursprungsmaterial även om de inte är underkastade de villkor som anges i förteckningen i bilaga 2 men i
stället är underkastade den regel för " nummerbyte " som anges i artikel 3.1 .
Not 1 :

1.1

De två första kolumnerna i förteckningen beskriver den framställda varan . Den första kolumnen anger
det nummer eller kapitelnummer som används i det harmoniserade systemet, och den andra kolumnen
anger den varubeskrivning som används i det systemet för det numret eller kapitlet. För varje uppgift i
de två första kolumnerna specificeras en regel i kolumn 3 . När uppgiften i den första kolumnen i vissa
fall föregås av " ur " betyder detta att regeln i kolumn 3 bara gäller för den del av det numret eller
kapitlet som beskrivs i kolumn 2 .

1.2 När flera nummer är grupperade tillsammans i kolumn 1 eller när ett kapitelnummer anges och
varubeskrivningen i kolumn 2 därför anges i allmänna termer, gäller den intilliggande regeln i kolumn
3 för alla varor som i det harmoniserade systemet är klassificerade under nummer inom kapitlet eller
under något av de nummer som är grupperade tillsammans .

1.3 När förteckningen innehåller olika regler, som gäller för olika varor inom ett nummer, innehåller varje
strecksats beskrivningen av den del av numret som omfattas av intilliggande regel i kolumn 3 .
Not 2 :

2.1 Termen " tillverkning" täcker varje slag av bearbetning eller behandling inkluderande " sammansätt
ning " eller speciella operationer. Se emellertid not 3.5 nedan.
2.2 Termen " material " täcker varje " ingrediens ", " råmaterial ", " komponent " eller " del " etc . som används
vid tillverkningen av varan .

2.3 Termen " varat" hänför sig till den vara som är under tillverkning, även om den är avsedd för senare
användning i en annan tillverkningsoperation.
2.4 Termen "gods " täcker både "material ", " produkter " och "varor ".
Not 3 :

3.1

I händelse av att ett nummer som inte finns i förteckningen eller någon del av ett nummer inte finns i
förteckningen gäller den regel för " nummerbyte " som anges i artikel 3.1 . Om ett villkor för
" nummerbyte " gäller för en uppgift i förteckningen anges detta i regeln i kolumn 3 .

3.2 Den bearbetning eller behandling som krävs av en regel i kolumn 3 behöver utföras endast på de
använda icke-ursprungsmaterialen . De begränsningar som ingår i en regel i kolumn 3 gäller likaledes
bara för de använda icke-ursprungsmaterialen.
3.3 När en regel anger att " material enligt godtyckligt nummer" får användas, får även material enligt
samma nummer som varan användas, dock med beaktande av alla särskilda begränsningar som också
kan ingå i regeln . Emellertid betyder uttrycket "tillverkning från material enligt vilket nummer som
helst, inklusive andra material enligt nr ..." att man endast får använda material som är klassificerade
enligt samma nummer som den vara vilken omfattas av en annan beskrivning än den som gäller för
den i kolumn 2 i förteckningen angivna varan .
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3.4 Om en vara, tillverkad av icke-ursprungsmaterial, vilken har fått ursprungsstatus under tillverkningen
genom nummerbytesregeln eller sin egen listregel används som material vid tillverkningen av en annan
produkt, är den regel som är tillämplig på den vara i vilken den inkorporeras inte tillämplig på den .

Ett exempel, är att en motor enligt nr 8407, för vilken regeln anger att värdet av de icke
ursprungsmaterial som får inkorporeras inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, tillverkas av
" annat legerat stål, grovt format genom smide " enligt nr 7224 .

Om smidet har skett i det ifrågavarande landet med utgående från ett icke-ursprungsgöt har smidet
redan fått ursprungsstatus genom regeln för nr ex 7224 i förteckningen . Det kan sedan räknas som
ursprungsmaterial vid beräkningen av värdet av en motor enligt nr 8407 oavsett om det framställdes i
samma eller en annan fabrik . Värdet av det göt som utgjorde icke-ursprungsmaterial beaktas alltså inte
vid sammanräkningen av värdet av de använda icke-ursprungsmaterialen .

3.5 Även om nummerbytesregeln eller de andra reglerna i förteckningen har följts skall en vara inte få
ursprungsstatus om den utförda behandlingen , tagen som en helhet, är otillräcklig i den bemärkelse
som anges i artikel 3.3 .

3.6 Kvalifikationsenheten för tillämpningen av ursprungsreglerna skall vara den speciella vara vilken anses
som basenheten vid avgörandet om klassificering med användning av det harmoniserade systemets
nomenklatur. När det gäller satser av varor som klassificeras genom regel 3 i de allmänna reglerna för
tolkning av det harmoniserade systemet skall kvalifikationsenheten bestämmas med hänsyn till varje
enhet i satsen såvitt angår nr 6308 , 8206 och 9605 .

Härav följer att

— när en vara, bestående av en grupp eller sammansättning av artiklar, klassificeras enligt ett enda
nummer enligt det harmoniserade systemets villkor, helheten utgör kvalifikationsenheten .

— när en försändelse består av ett antal identiska varor, klassificerade enligt samma nummer i det
harmoniserade systemet, varje vara måste betraktas individuellt vid tillämpning av ursprungsreg
lerna, och

— när enligt allmän regel 5 i det harmoniserade systemet emballage är inräknat i varan i
klassificeringshänseende, detta skall inkluderas vid fastställandet av ursprunget.

Not 4 :

4.1

Regeln i förteckningen representerar minimimängden av erforderlig bearbetning eller behandling, och
genomförande av ytterligare bearbetning eller behandling medför likaledes ursprungsstatus . Omvänt
kan utförande av mindre bearbetning eller behandling inte medföra ursprungsstatus. Alltså, om en
regel säger att icke-ursprungsmaterial får användas på en viss tillverkningsnivå är användning av
sådant material på ett tidigare stadium av tillverkningen tillåten, och användning av sådant material på
ett senare stadium är inte tillåten .

4.2 När en regel i förteckningen specificerar att en vara får tillverkas av mer än ett material betyder detta
att ett material , vilket som helst, eller flera får användas . Regeln kräver inte att alla skall användas .

Ett exempel, är att regeln för vävnader säger att naturfibrer får användas och att kemiska material ,
bland andra material , likaledes får användas . Detta betyder inte att båda måste användas . Man kan
använda det ena , det andra eller båda materialen .

Om emellertid en restriktion gäller för ett material och andra restriktioner gäller för andra material
enligt samma regel gäller restriktionerna endast för de material som faktiskt används .

81

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

82

Ett exempel, är att regeln för symaskiner specificerar att både den använda trådspänningsmekanismen
och den använda zickzackmekanismen måste vara ursprungsmaterial . Dessa två restriktioner gäller
bara om de ifrågavarande mekanismerna faktiskt är inkorporerade i symaskinen.

4.3 När en regel i förteckningen specificerar att en vara måste tillverkas av ett särskilt material hindrar
detta villkor uppenbarligen inte användningen av andra material som på grund av sin inneboende
natur inte kan motsvara regeln.

Ett exempel, är att regeln för nr 1904, som särskilt utesluter användning av spannmål eller därav
framställda varor, inte hindrar användningen av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte
framställs av spannmål .

Ett exempel är att det i fråga om en artikel, gjord av ovävt material, såvida användning av enbart
icke-ursprungsgarn är tillåten för denna klass av artiklar, inte är möjligt att utgå från ovävt tyg —
även om ovävda tyger inte normalt kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet
normalt vara på stadiet före garn — det vill säga fiberstadiet. Se även not 7.3 avseende textilier.

4.4 Om en regel i förteckningen anger två eller flera procenttal för det maximala värdet av icke
ursprungsmaterial som får användas, får dessa procenttal inte adderas. Det maximala värdet av alla de
använda icke-ursprungsmaterialen får aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna .
Vidare får de individuella procentsatserna inte överskridas i fråga om de speciella material på vilka de
är tillämpliga .

Denna not gäller också den värdetolerans som föreskrivs i artikel 5 .

Not 5 :

5.1

Termen " naturfibrer " används i förteckningen om andra fibrer än artificiella eller syntetiska fibrer och
är begränsad till stadierna före spinningen, inkluderande avfall, och där inte annat anges inkluderar
termen " naturfibrer " fibrer som har kardats, kammats eller på annat sätt behandlats men inte
spunnits .

5.2 Termen " naturfibrer " inkluderar tagel enligt nr 0503 , silke enligt nr 5002 och 5003 såväl som
ullfibrerna, fint eller grovt djurhår enligt nr 5101-5105 , bomullsfibrerna enligt nr 5201-5203 och de
andra vegetabiliska fibrerna enligt nr 5301-5305 .

5.3 Termerna " textilmassa ", " kemiska material " och "papperstillverkningsmaterial " används i förteck
ningen för att ange de material, ej klassificerade i kapitlen 50-63 , som kan användas för tillverkning
av konstfibrer eller -garn , syntetfiber eller -garn eller pappersfibrer eller -garn .

5.4 Termen " konststapelfiber " används i förteckningen för angivande av blånor av syntetfiber eller
konstfiber , stapelfibrer eller avfall , enligt nr 5501-5507 .

Not 6 :

6.1

När det gäller de varor som är klassificerade enligt de nummer i förteckningen för vilka hänvisning till
denna not görs, skall de i kolumn 3 i förteckningen angivna villkoren inte tillämpas på några textila
grundmaterial som används vid deras tillverkning vilka sammantagna representerar 10 % eller mindre
av den totala vikten av alla de använda textila grundmaterialen ( men se även noterna 6.3 och 6.4
nedan ).
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6.2 Denna tolerans får emellertid endast tillämpas på blandade varor som har tillverkats av två eller flera
textila grundmaterial.
De textila grundmaterialen är här
— siden,
— ull ,

— grovt djurhår,
— fint djurhår,

— tagel,
— bomull ,

— material för papperstillverkning samt papper,
—

lin,

— äkta hampa,
— jute och andra textila bastfibrer,

— sisal och andra textilfibrer av släktet Agave,
— fibrer av kokosnöt och abaca rami samt andra vegetabiliska textilfibrer,
— tråd av syntetfilament,
— tråd av konstfilament,

— syntetstapelfiber,
— konststapelfibrer.
Ett exempel är att ett garn enligt nr 5205 , gjort av bomullsfibrer enligt nr 5203 och syntetstapelfibrer
enligt nr 5506 , är ett blandat garn. Därför får syntetstapelfibrer som inte svarar mot ursprungsreglerna
( vilka kräver användning av kemiska material eller textilmassa ) användas upp till en vikt av 10 % av
garnet .

Ett exempel är att ylletyg enligt nr 5112, gjort .av ullgarn enligt nr 5107 och garn av syntetstapelfibrer
enligt nr 5509 , är ett blandat tyg. Därför får syntetiskt garn som inte svarar mot ursprungsreglerna
( vilka kräver tillverkning från kemiska material eller texit ) eller ullgarn som inte svarar mot
ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från naturliga fibrer som inte är kardade, kammade eller
på annat sätt beredda för spinning) eller en kombination av dessa två användas upp till en vikt av
10 % av tyget .

Ett exempel är att tuftad textilväv enligt nr 5802, gjord av bomullsgarn enligt nr 5205 och bomullsväv
enligt nr 5210 är en blandad vara endast om bomullsväven själv är en blandad väv, gjord av garn
klassificerade enligt två skilda nummer eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.
Om till exempel den ifrågavarande tuftade textilväven hade varit gjord av bomullsgarn enligt nr 5205
och syntetisk väv enligt nr 5407 är de använda garnen uppenbarligen två separata textila grundmate
rial , och den tuftade textilväven är följaktligen en blandad produkt.
Ett exempel är att en matta, försedd med både tofsar som är gjorda av artificiella garner och tofsar
som är gjorda av bomullsgarner samt med jutefoder, är en blandad vara eftersom tre textila
grundmaterial används . Vilka icke-ursprungsmaterial som helst, vilka befinner sig på ett senare
tillverkningsstadium än regeln tillåter, får användas under förutsättning att deras totala sammanlagda
vikt inte överstiger 10 % av mattans vikt. Således skulle jutefodret, de artificiella garnerna eller
bomullsgarnerna kunna importeras på det tillverkningsstadiet, förutsatt att viktvillkoren är upp
fyllda .
6.3 När det gäller tyg som innefattar " garn gjort av polyuretan, segmenterat med flexibla segment av
polyeter, även omspunna " är denna tolerans 20 % med hänsyn till detta garn .

6.4 När det gäller tyger som innefattar band bestående av en kärna av aluminiumfolie eller av en kärna av
plastfilm, även belagd med aluminiumpulver, med en bredd på högst 5 mm, fäst med ett häftmaterial
mellan två lager av plastfilm, är denna tolerans 30 % med avseende på detta band.
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Not 7 :

7.1

När det gäller de textilvaror som i förteckningen är märkta med en fotnot som hänvisar till denna
introducerande not, får textila dekorationer och tillbehör som inte tillfredsställer den i kolumn 3 i
förteckningen angivna regeln för de ifrågavarande sammansatta varorna användas förutsatt att deras
vikt inte överstiger 10 % av alla de ingående textilmaterialens totala vikt.

Textila dekorationer och tillbehör är de som är klassificerade i kapitel 50-63 . Foder och mellanfoder
skall inte betraktas som dekorationer eller tillbehör .
7.2

Icke-textila dekorationer och tillbehör eller andra använda material som innehåller textilier behöver

inte uppfylla villkoren enligt kolumn 3 även om de faller utanför räckvidden för not 4.3 .
7.3 I överensstämmelse med not 4.3 får alla icke-textila dekorationer och tillbehör av icke-ursprungskarak
tär eller andra varor som inte innehåller några textilier som är av icke-ursprungskaraktär ändå
användas fritt när de inte kan göras av de material som är förtecknade i kolumn 3 .
Till exempel, om en regel i förteckningen säger att garn måste användas för en speciell textilvara såsom
en blus, hindrar detta icke användningen av metalldelar sådana som knappar, eftersom dessa inte kan
tillverkas av textilmaterial .

7.4 Vid tillämpningen av en procentsatsregel måste värdet av dekorationer och tillbehör beaktas vid
beräkningen av värdet av de ingående icke-ursprungsmaterialen .
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BILAGA 2 till bilaga 2
FÖRTECKNING OVER BEARBETNINGAR SOM MATERIAL MED ICKE URSPRUNGSSTATUS

MÅSTE, GENOMGÅ SÅ ATT DEN FÄRDIGA VARAN ERHÅLLER URSPRUNGSSTATUS

K n- nr

Varuslag

Bearbetning av material utan ursprungsstatus, som ger den
färdiga varan ursprungsstatus

(D

(2 )

(3)

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller
kylt

Tillverkning av alla material utom fryst kött av nöt
kreatur eller andra oxdjur enligt nr 0202

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

Tillverkning av alla material utom färskt eller kylt kött
av nötkreatur eller andra oxdjur enligt nr 0201

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra

Tillverkning av alla material utom hela djurkroppar
enligt nr 0201 till 0205

oxdjur, svin, får, get, häst, åsna , mula eller mulåsna,
färska , kylda eller frysta

0210

Kött och andra ätbara slaktbiprodukter saltade,
torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slakt
biprodukter

Tillverkning av alla material utom kött eller andra
ätbara slaktbiprodukter enligt nr 0201 till 0206 eller
lever av fjäderfä enligt nr 0207

0302 till

Fisk, annan än levande fisk

Tillverkning där alla använda material som omfattas av
kapitel 3 måste ha ursprungsstatus

Mejeriprodukter

Tillverkning av alla material utom mjölk eller grädde
enligt nr 0401 eller 0402

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och
annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde,

Tillverkning där

även koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt,
bär, nötter eller kakao

— alla använda material som omfattas av kapitel 4
måste ha ursprungsstatus

0305

0402 ,
0404 till
0406

0403

— alla använda fruktsafter ( utom ananas, lime eller
grapfruksaft ) som omfattas av nr 2009 skall ha
ursprungsstatus, och
— värdet av alla använda material som omfattas av

kapitel 17 inte överstiger 30 % av den färdiga
varans pris från fabrik

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade,
ångkokta eller kokta i vatten, gjutna , frysta eller på
annat sätt konserverade, även försatta med socker

eller annat sötningsmedel

Tillverkning av alla material utom fågelägg enligt nr
0407
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(1)
ex 0502

(2 )

Borst och andra hår av svin , bearbetade
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(3)

Rensning, desinficering, sortering och putsning av borts
och hår

ex 0506

0710 till
0713

Ben och kvicke , obearbetade

Tillverkning där alla använda material som omfattas av
kapitel 2 måste ha ursprungsstatus

Grönsaker, frysta eller torkade, tillfälligt konserve
rade, undantaget grönsaker som omfattas av nr

Tillverkning där alla använda grönsaker måste ha
ursprungsstatus

0710 och 0711

ex 0710

Sockermajs ( råa, ångkokta eller kokta i vatten ),
frysta

Tillverkning från färsk eller kyld sockermajs

ex 0711

Sockermajs, tillfälligt konserverad

Tillverkning från färsk eller kyld sockermajs

0811

Frukt, bär och nötter ( även ångkokta eller kokta i
• vatten ), frysta, med eller utan tillsats av socker eller
annat sötningsmedel '
—

Med tillsats av socker

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 17 inte får överstiga 30 % av den
färdiga varans pris från fabrik

—

Andra

Tillverkning där alla använda frukter, bär och nötter
måste ha ursprungsstatus

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade ( t.ex.
med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighets
vatten eller andra konserverande lösningar ) men
olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

Tillverkning där alla använda frukter, bär och nötter
måste ha ursprungsstatus

0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt
enligt nr 0801-0806 ; blandningar av nötter eller av
torkad frukt eller torkade bär enligt detta kapitel

Tillverkning där alla använda frukter, bär och nötter
måste ha ursprungsstatus

0814

Skal av citrusfrukter eller meloner ( inbegripet vat
tenmelon ) färska, frysta, torkade eller tillfälligt kon
serverade i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller
andra konserverande lösningar

Tillverkning där alla använda frukter, bär och nötter
måste ha ursprungsstatus

ex kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt, stärkelse; inu
lin ; vetegluten, undantaget varor enligt nr 1106

Tillverkning där alla använda spannmål grönsaker och
rotfrukter enligt nr 0714 eller alla använda frukter
måste ha ursprungsstatus

ex 1106

Mjöl av torkade baljväxter enligt nr 0713

Torkning och malning av baljväxter enligt nr 0708

Schellack o.d .; naturliga gummiarter, hartser, gum

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas nr 1301 inte får överstiga 50 % av den färdiga
varans pris från fabrik

1301

mihartser och balsamer
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(1)
1501

1502

1504

(2 )
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(3)

Ister; annat grisfett och fjäderfäfett, utsmälta, även
utpressade eller extraherade med lösningsmedel
—

Fett från ben eller avfall

Tillverkning av alla material utom material enligt nr
0203 , 0206 eller 0207 eller ben enligt nr 0506

—

Annat

Tillverkning av kött eller andra ätbara bislaktprodukter
av svin enligt nr 0203 eller 0206 eller kött eller andra
ätbara bislaktprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter,
råa eller utsmälta, även utpressade eller extraherade
med lösningsmedel
—

Fett från ben eller avfall

Tillverkning av alla material utom material enligt nr
0201 , 0202,0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

—

Annat

Tillverkning där alla använda djurmaterial som omfat
tas av kapitel 2 måste ha ursprungsstatus

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffine
rade men inte kemiskt modifierade

ex 1505

1506

— Fraktioner i fast form av oljor av fisk eller
havsdäggdjur

Tillverkning av alla material, även material enligt nr

— Andra slag

Tillverkning där alla använda djurmaterial som omfat
tas av kapitel 2 och 3 måste ha ursprungsstatus

Raafinerad lanolin

Tillverkning från rått ullfett enligt nr 1505

1504

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade
—

Fasta fraktioner

Tillverkning av alla material , även material enligt nr
1506

— Andra slag

ex 1507 till
1515

Tillverkning där alla använda djurmaterial som omfat
tas av kapitel 2 måste ha ursprungsstatus

Vegetabiliska feta oljor samt fraktioner av sådana
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifie
rade

— Fasta fraktioner utom vad gäller jojobaolja

Tillverkning från andra material enligt nr 1507-1515

— Andra slag, undantaget

Tillverkning där alla använda vegetabiliska material
måste ha ursprungsstatus

— Tungolja , myrtenvax och japanvax

— Oljor för tekniskt eller industriellt bruk,
andra än de som används vid framställning
av livsmedel

ex 1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter och oljor, som omföre
strats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Tillverkning där alla använda animaliska och vegetabi
liska material måste ha ursprungsstatus
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Ätbara (flytande ) blandningar av vegetabiliska oljor
enligt nr 1507 till 1515

Tillverkning där alla använda vegetabiliska material
måste ha ursprungsstatus

Tekniska fettalkoholer, med karaktär av konst

Tillverkning från alla material, även fettsyror enligt nr

gjorda växer

1519

1601

Korv och liknande produkter av kött, slaktbipro
dukter eller blod; beredningar av dessa produkter

Tillverkning från djur enligt kapitel 1

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller kon
serverade på annat sätt

Tillverkning från djur enligt kapitel 1

1603

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur
eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning från djur enligt kapitel 1 . Dock måste all
använd fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradsösa
vattendjur ha ursprungsstatus

1604

Fisk, beredd eller konserverad, kaviar

Tillverkning där all använd fisk eller fiskrom måste ha

1517

1519

ursprungsstatus

ex

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten
djur beredda eller konserverade

Tillverkning från djur enligt kapitel 1 . Dock måste all
använd fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradsösa
vattendjur ha ursprungsstatus

1701

Socker

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 17 inte överstiger 30 % av den
färdiga varans pris från fabrik

från

sockerrör

eller

sockerbetor

samt

kemiskt rent sackaros, i fast form, med tillsats av
aromämnen eller färgämnen
1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos,
glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra
sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller
färgämnen; konstgjord honung, även blandad med
naturlig honung; sockerkulör
Tillverkning från alla material, även andra material
enligt nr 1702

— Kemisk ren maltos och fruktos

— Annat

socker

i

fast

form

med

tillsats

av

aromämnen eller färgämnen
— Andra slag

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 17 inte överstiger 30 % av den
färdiga varans pris från fabrik
Tillverkning där alla använda material måste ha
ursprungsstatus

ex

1703

1704

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av
socker, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 17 inte överstiger 30 % av den
färdiga varans pris från fabrik

Sockerkonfektyrer ( inbegripet vit choklad ), inte

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan under förut
sättning att värdet av alla använda material enligt
kapitel 17 inte överstiger 30 % av den färdiga varans
pris från fabrik

innehållande kakao

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehål
lande kakalo

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan under förut

sättning att värdet av alla använda material enligt
kapitel 17 inte överstiger 30 % av den färdiga varans
pris från fabrik
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Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stär
kelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao
pulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent
kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr
0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
—

Maltextrakt

Tillverkning från spannmål enligt kapitel 10

—

Annat

Tillverkning där allt använt material omfattas av något
annat nummer än den färdiga varan under förutsättning
att värdet av alla använda material enligt kapitel 17
inte överstiger 30 % av den färdiga varans pris från
fabrik

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar,
lasagne, gnocci, ravioli och cannelloni, även kokta,
fyllda ( med kött eller andra födoämnen ) eller på
annat sätt beredda ; couscous , även beredd

Tillverkning där allt använt material omfattas av något
annat nummer än den färdiga varan under förutsättning
att värdet av alla använda material enligt kapitel 17
inte överstiger 30 % av den färdiga varans pris från
fabrik

1903

Tapioka och tapiokaersättningar framställd av stär
kelse i form av flingor, gryn o. d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning
eller röstning av spannmål eller spannmålsprodukter
(t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form
av korn, förkokt eller på annat sätt beredd
—

Inte innehållande kakao

Tillverkning av alla material utom potatis stärkelse
enligt nr 1108

Tillverkning där
— samtlig spannmål och mjöl ( utom majs av arten Zea
Indurata och durumvete och dess derivat ) som
använts måste erhållas i sin helhet, och

—

Innehållande kakao

— värdet av alla använda material som omfattas av

kapitel 17 inte överstiger 30 % av den färdiga
varans pris från fabrik
1905

Bröd, bakverk, kakor, kex och andra bagerivaror,
även innehållande kakao ; nattvardsbröd, tomma
oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för
farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande pro

Tillverkning av alla material utom de enligt kapitel 11

dukter

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara
växtdelar, beredda eller konserverade med ättika
eller ättiksyra

Tillverkning där all frukt, nötter eller grönsaker måste
ha ursprungsstatus

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt
än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning där alla tomater måste ha ursprungsstatus

2003

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på

Tillverkning där all svamp eller tryffel måste ha

annat sätt än med ättika eller ättiksyra

ursprungsstatus

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på
annat sätt än med ättika eller ättiksyra, även frysta

Tillverkning där alla grönsaker måste ha ursprungssta

2004 och
2005

tus
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2006

(3 )

(2)

(1 )
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Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar,
kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda
med socker

2007

Sylter, frukt, bärgeléer, marmelader, mos och pastor
av frukt, bär eller nötter, beredda genom kokning
eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats
av socker eller annat sötningsmedel

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat
sätt beredda eller konserverade, med eller utan
tillsats av socker, annat sötningsmedel eller alkohol ,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 17 inte överstiger 30 % av den
färdiga varans pris från fabrik
Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 17 inte överstiger 30 % av den
färdiga varans pris från fabrik

— Frukt, bär och nötter, kokta på annat sätt än i
vatten eller ånga, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning där all frukt och nötter måste ha

Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Tillverkning i vilken värdet av alla nötter och oljefrön
enligt nr 0801 , 0802 ochl202-1207 som används över
stiger 60 % av den färdiga varans pris från fabrik

— Andra slag

Tillverkning där alla material som används omfattas av
annat nummer än den färdiga varans, förutsatt att
värdet av alla använda material som omfattas av kapitel
17 inte överstiger 30 % av den färdiga varans pris från

ursprungsstatus

fabrik

ex

2009

Frukt- och bärsaft ( inbegripet druvmust ) ojäst och
utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel

Tillverkning där alla material som används omfattas av
annat nummer än den färdiga varans, förutsatt att
värdet av alla använda material som omfattas av kapitel
17 inte överstiger 30 % av den färdiga varans pris från
fabrik

ex

ex

ex

2101

2103

2104

Rostad cikoriarot samt extrakter, essenser och kon
centrat av dessa produkter

Tillverkning där all använd cikoriarot måste ha

Såser samt beredningar för tillredning av såser;
blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning där alla material som används omfattas av
annat nummer än den färdiga varans, dock får senap
spulver eller mjöl eller beredd senap användas

— Beredd senap

Tillverkning från senapspulver eller korn

— Soppor och buljonger samt beredningar för till
redning av soppor och buljonger

Tillverkning av alla material, utom beredda eller kon
serverade grönsaker enligt nr 2002-2005

livsmedelsbered

Den regel som gäller det nummer som omfattar pro
dukten i bulkform skall tillämpas

Sockerlösningar innehållande aromämnen eller färg

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 17 inte överstiger 30 % av den
färdiga varans pris från fabrik

Homogeniserade

sammansatta

ningar

ex

2106

ämnen

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineral
vatten samt kolsyrat vatten , utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och
snö

ursprungsstatus

Tillverkning där allt använt vatten måste ha ursprungs
status

1 l/Vol . 18
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2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vat
ten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker,
med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsaks
saft enligt nr 2009

Tillverkning där alla material som används omfattas av
annat nummer än den färdiga varans, förutsatt att
värdet av alla använda material som omfattas av kapitel
17 inte överstiger 30 % av den färdiga varans pris från
fabrik och varje fruktsaft som använts ( utom annnas ,
lime och grapefruktsaft ) måste ha ursprungsstatus

2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsats

Tillverkning från annan druvmust

alkohol för destillation och druvmust med tillsats av
alkohol

2205

Föjande varor, innehållande druvprodukter

Tillverkning av alla material utom vindruvor eller annat
material från vindruvor

ex

2207

ex

2208 och

ex

2209

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt
med växter eller aromatiska ämnen; etanol ( etylal
kohol ) och annan sprit, även denaturerad ; sprit,
likörer och andra sprit drycker; sammansatta alko

holhaltiga beredningar av sådana slag som används
för framställning av drycker; ättika
Whisky med en alkoholhalt av mindre än 50 volym
procent

Tillverkning där värdet av alla använda spannmålsbase
rade spriter inte överstiger 15 % av den färdiga varans
pris från fabrik

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med

Tillverkning där all avänd majs måste ha ursprungssta

undantag av koncentrerat majsstöpvatten ) med ett
proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer
än 40 viktprocent,

tus

Oljekakor och andra återstoder från utvinning av
olivolja , innehållande mer än 3 viktprocent olivolja

Tillverkning

2309

Beredningar av sådanan slag som används vid
utfodring av djur

Tillverkning där allt avänt spannmål, socker eller
melass, must eller mjölk måste ha ursprungsstatus

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller
tobaksersättning

Tillverkning där minst 70 viktprocent av den obearbe
tade tobaken eller tobaksavfallet enligt nr 2401 innehål
lande mer än ursprungsstatus

ex

2403

Röktobak

Tillverkning där minst 70 viktprocent av den obearbe
tade tobaken eller tobaksavfallet enligt nr 2401 innehål
lande mer än ursprungsstatus

ex

2504

Naturlig kristallisk grafit berikat med kol, renat och

Anrikning av kolinnehållet, rening och malning av rå
kristallisk grafit

ex

ex

ex

2208

2303

2306

malet

2515

Marmor, enkelt sönderdelade, genom sågning eller
på annat sätt till block eller plattor av kvadratisk
eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25

där

alla

använda

oliver

måste

ha

ursprungsstatus

Sönderdelning av marmor till en tjocklek på över 25 cm

genom sågning eller på annat sätt (även av redan sågad
marmor )

cm

ex

ex

2516

2518

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monu
ment- eller byggnadssten, enkelt sönderdelade ,
genom sågning eller på annat sätt till block eller
plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en
tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning av sten till en tjocklek på över 25 cm
genom sågning eller på annat sätt ( även av redan sågad

Bränd delomit

Bränning av dolomit, obränd

sten )
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ex

2519

Naturlig magnesiumkarbonat (magnesit), krossad
och förpackad i hermetiskt tillslutna behållare; mag
nesiumoxid, även ren undantaget smält eller död
bränd ( sintrad ) magnesia

Tillverkning där alla material som används omfattas av
annat nummer än den färdiga varans . Dock får naturlig
magnesiumkarbonat ( magnesit) användas

ex

2520

Bränd gips, speciellt behandlad för dentalbruk

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

ex

2524

Naturlaiga asbestfibrer

Tillverkning från koncentrerat asbest

ex

2525

Glimmerpulver

Krossning av glimmer eller glimmeravfall

ex

2530

Jordpigment, brända eller pulveriserade

Bränning och krossning av jordpigment

ex

2707

Oljor i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelar
na överstiger vikten av de ickearomatiska bestånds
delarna och andra produkter erhållna genom destill
ation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger
minst 65 volymprocent destillat vid 250 °C ( inbegri
pet blandningar av bensin och bensen ) avsedda att

Dessa produkter är inbegripna i bilaga 8

användas som drivmedel eller bränsle
2709 till
2715

Mineraloljor och produkter erhållna genom destill
ation av mineraloljor; bituminosa mineraler, mi

Dessa produkter är inbegripna i bilaga 8

neralisk vax

ex

kapitel 28

Oorganiska kemikalier ; organiska och oorganiska
föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsme
taller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper;
undantaget produkter enligt nr ex 2811 och ex
2833 , för vilka reglerna finns upptagna nedan

Tillverkning där alla material som används omfattas av
annat nummer än den färdiga varans . Material som
omfattas av samma nummer får dock användas förut

satt att deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga
varans pris från fabrik

ex

2811

Svaveltrioxid

Tillverkning från svaveldioxid

ex

2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

ex

kapitel 29

Organiska kemikalier; undantaget produkter som

Tillverkning där alla material som används omfattas av
annat nummer än den färdiga varans. Material som

omfattas av nr ex 2901 , ex 2902 , ex 2905 , 2915 , ex
2932 , 2933 , och 2934, vilket beskrivs nedan

omfattas av samma nummer får dock användas förut

satt att deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga
varans pris från fabrik
ex

2901

Acykliska kolväten, avsedda att användas som driv

Dessa produkter är inbegripna i bilaga 8

medel eller bränsle
ex

2902

Cyklaner och cyklener ( undantaget azulener ), bense
ner, toluener och xylener, avsedda att användas som

Dessa produkter är inbegripna i bilaga 8

drivmedel eller bränsle
ex

2905

Metalalkoholate som omfattas av detta nummer

samt av etanol eller glycerol

2915

ex

2932

Tillverkning av alla material, inbegripet andra material
enligt nr. 2905 . Metalalkoholater enligt detta nummer
får dock användas, förutsatt att värdet inte överstiger
20 % av den färdiga varans pris från fabrik

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror;
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar

Tillverkning av alla material . Dock får värdet av de

— Inre etrar och halogen-, sulfo-, nitro- och nitro
soderivat av sådana föreningar

Tillverkning av alla material . Dock får värdet av de

använda material som omfattas av nummer 2915 och

2916 inte överstiga 20 % av den färdiga varans pris
från fabrik

använda material som omfattas av nummer 2909 inte

överstiga 20 % av den färdiga varans pris från fabrik
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(3)

Tillverkning av alla material

dessa

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som
heteroatom(er ); nukleinsyror och salter av nuklein

Tillverkning av alla material . Dock får värdet av de

syror

inte överstiga 20 % av den färdiga varans pris från

använda material som omfattas av nr 2932 och 2933
fabrik

2934

Andra heterocyklska föreningar

Tillverkning av . alla material . Dock får värdet av de
använda material som omfattas av nr 2832 , 2933 och

2934 inte överstiga 20 % av den färdiga varans pris
från fabrik

ex kapitel 30

Farmaceutiska produkter, undantaget produkter
enligt nr 3002 , 3003 och 3004 , för vilka reglerna
finns upptagna nedan

Tillverkning där alla material som används omfattas av
annat nummer än den färdiga varans . Dock får material
inom samma nummer användas förutsatt att deras

värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans pris
från fabrik

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt,
profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunisera
och andra fraktioner av blod; vacciner, toxiner,
kulturer och mikroorganismer ( med undantag av
jäst) och liknande produkter
— Produkter bestående av två eller flera bestånds
delar som har blandats med varandra för tera

peutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade
produkter för dessa bruk, fördelade i uppmätta
doser eller i former eller förpackningar för för
säljning i detaljhandeln

Tillverkning av alla material , även material enligt nr
3002 . Material som omfattas av denna beskrivning får
även användas förutsatt att deras värde inte överstiger
20 % av den färdiga varans pris från fabrik

— Andra slag
— Människoblod

Tillverkning av alla material, även material enligt nr
3002 . Material som omfattas av denna beskrivning får
även användas förutsatt att deras värde inte överstiger
20 % av den färdiga varans pris från fabrik

— Djurblod berett för terapeutiskt eller profy

Tillverkning av alla material, även material enligt nr
3002 . Material som omfattas av denna beskrivning får
även användas förutsatt att deras värde inte överstiger
20 % av den färdiga varans pris från fabrik

laktiskt bruk

— Fraktioner av blod, undantaget immunsera;
hemoglobiner och serumglobiner

Tillverkning av alla material, även material enligt nr
3002 . Material som omfattas av denna beskrivning får
även användas förutsatt att deras värde inte överstiger
20 % av den färdiga varans pris från fabrik

— Hemoglobin, blodglobuliner och serumglo

Tillverkning av alla material , även material enligt nr
3002 . Material som omfattas av denna beskrivning får
även användas förutsatt att deras värde inte överstiger
20 % av den färdiga varans pris fritt fabrik

buliner

— Andra slag

Tillverkning av alla material, även material enligt nr
3002 . Material som omfattas av denna beskrivning får
även användas förutsatt att deras värde inte överstiger
20 % av den färdiga varans pris fritt fabrik

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

94

(1)

Il /Vol . 18

(3)

(2 )

3003

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr

Tillverkning där

och

3002 , 3005 och 3006 )

— värdet av alla använda material får inte överstiga
50 % av den färdiga varans pris från fabrik

3004

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan . Dock får material
enligt nr 3003 och '3004 användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga
varans pris från fabrik

ex kapitel 31

Gödselmedel , med undantag för produkter enligt nr
ex 3103 och 3105 , för vilka reglerna finns upptagna
här nedan

ex 3103

ex 3105

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
material enligt samma nummer användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik

Kalcinerade, naturliga kalcium-aluminiumfosfater,
krossade eller pulveriserade

Krossning och pulvrisering av brända naturliga alumini

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehål
ler två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och
kalium ; andra gödselmedel ; varor enligt detta kapi

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte får överstiga
50 % av den färdiga varans pris från fabrik

tel i tablettform eller liknande former eller i för

packningar med en bruttovikt av högst 10 kg,
undantaget:
— Natriumnitrat

— Kalciumcyanamid
— Kaliumsulfat

umkalkfosfater

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan . Dock får material
enligt samma nummer användas förutsatt att deras
värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik

— Kalium-magnesiumsulfat

ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och
garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen;
lacker och andra målningsfärger; kitt och andra
tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck
och tusch; undantaget produkter enligt nr ex 3201
och 3205, för vilka reglerna finns upptagna nedan

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
material enligt samma nummer användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik

ex 3201

Garvsyror ( tanniner ) samt salter, etrar, estrar och
andra derivat av garvsyror

Tillverkning från vegetabiliska garvämnesextrakter

3205

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta
kapitel på basis av substratpigment( 1 )

Tillverkning från varje material utom material enligt nr
3202 och 3204 förutsatt att värdet av material enligt nr
3205 inte överstiger 20 % av den färdiga varans pris
från fabrik

ex kapitel 33

3301

Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel,
kosmetiska preparat och toalettartiklar; undantaget
produkter enligt nr 3301 , för vilka reglerna finns
upptagna nedan

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
material enligt samma nummer användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik

Eteriska oljor ( även terpenfria ), även i fast form,
resinoider ; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke
flyktig olja, vax o. d. , erhållna genom s. k. enfleurage
eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna
vid avterpenisering av eteriska oljor ; vatten från
destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av
sådana oljor

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan, även mate
rial inom en annan grupp under detta nummerf2 ). Dock
får material enligt samma nummer användas förutsatt
att deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga
varans pris från fabrik

(') Enligt not 3 i kapitel 32 skall dessa beredningar vara sådana som används till färgning av all slags material eller som används vid tillverkning av
färgberedningar, förutsatt att de inte omfattas av något annat nummer i kapitel 32 .
(2 ) Som en " grupp " anses varje del av numret som åtskilts genom ett semikolon.
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ex kapitel 34

Tvål och såpa , organiska ytaktiva ämnen, tvättme
del, smörjmedel, konstgjorda växer, beredda växer,
puts- och skurmedel , ljus och liknande artiklar,
modelleringspastor, s. k. dentalvax samt dentalpre
parat på basis av gips; undantaget produkter enligt
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(3)

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
material enligt samma nummer användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik

nr ex 3403 och 3404 , vilka beskrivs nedan
ex 3403

3404

Beredda smörjmedel , med inehåll av oljor erhållna
ur petrolium eller ur bituminosa mineraler, förutsatt
att de utgör högst 70 viktprocent av dessa

Dessa produkter är inbegripna i bilaga 8

Konstgjorda växer och beredda växer :

— På basis av paraffin, petroliumvax eller vax från
bituminosa mineraler, paraffinremanens

Dessa produkter är inbegripna i bilaga 8

— Andra varor

Tillverkning av alla material, utom
— hydrerade vaxartade oljor enligt nr 1516
— fettsyror utan kemisk beskrivning eller vaxartade
fettalkoholer för industribruk enligt nr 1519
— material enligt nr 3404
Dock får dessa material användas förutsatt att deras

värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans pris
från fabrik

ex kapitel 35

3505

Proteiner; modifierad stärkelse ; lim och klister;
enzymer, undantaget produkter enligt nr 3505 och
ur 3507, för vilka reglerna finns upptagna nedan

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
material enligt samma nummer användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik

Dextrin och annan modifierad stärkelse ( t.ex. för

klistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på
basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad
stärkelse

— Etrar och estrarav stärkelse

Tillverkning av alla material, inbegripet andra material
enligt nr 3505

— Andra varor

Tillverkning av alla material, utom material enligt nr
1108

ex 3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

kapitel 36

Krut och sprängämnen ; pyrotekniska produkter;
tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara
produkter

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
material enligt samma nummer användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik

ex kapitel 37

Varor för foto- och kinobruk, undantaget produkter
enligt nr 3701 , 3702 och 3704 , för vilka reglerna
finns upptagna nedan

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
material enligt samma nummer användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik
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Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strål
ningskänsliga, oexponerade, av annat material än
papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålnings
känslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bild
framställning, även i form av filmpaket

Tillverkning där alla använda material omfattas av

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexpone
rad, av annat material än papper, papp eller textil
vara ; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad,
avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än nr 3701 eller 3702

3704

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt
papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara,
exponerade men inte framkallade

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än nr 3701-3704

Diverse keramiska produkter, undantaget produkter
enligt nr ex 3801 , ex 3803 , ex 3805 , ex 3806 , ex
3807, 3808 till 3814, 3818 till 3820 , 3822 och
3823 , för vilka reglerna finns upptagna nedan

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
material enligt samma nummer användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik

— Kolloidal grafit, suspenderad i olja och halvkol
loidal grafit; kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

— Grafit i pastaform, som utgör en blandning med
mineralolja, innehållande minst 30 viktprocent
grafit

Tillverkning av alla material . Dock får värdet av mate
rial enligt nr 3404 inte överstiga 20 % av den färdiga
varans pris från fabrik

3803

Raffinerad tallolja ( tallsyra )

Raffinering av rå tallolja

3805

Sulfatterpentin , renad

3701

ex kapitel 38

3801

något annat nummer än nr 3702

Rening genom destillation och raffinering av rå sulfat
terpentin

3806

Estrar bildade av harssyror och glycerol eller annan
polyol

Tillverkning från hartssyror

3807

Trätjärebeck

Destillation av trätjära

3808
till

Diverse kemiska produkter

Dessa produkter är inbegripna i bilaga 8

3814,

— Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållan
de oljor erhållna ur petroleum eller ur bitumi
nosa mineraler enligt nr 3811

3818

till
3820
3822

och
3823

— Följande produkter enligt nr 3823
— Beredda bindemedel för gjutformar eller
gjutkärnor, på basis av naturliga hartsartade
produkter
— Naftensyror, vattenlösliga salter av naftensy
ror samt estrar av naftensyror

— Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905
— Petroluemsulfonater med undantag av petro
leumsulfonater av alkalimetaller, av ammo
nium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sul
fonsyror av oljor från bituminosa mineraler

och salter av dessa syror
— Jonbytare
— Getter för vakuumrör

— Alkalisk järnoxid för rening av gas

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan. Dock får
material enligt samma nummer användas förutsatt att
deras värde inte överstiger 20 % av den färdiga varans
pris från fabrik
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(1)

3808 .
till

3814,
3818

(3)

(2 )

— Gasvatten och gasrensningsmassa
— Sulfonaftensyror och vattenolösliga salter av
sulfonaftensyror ; estrar av sulfonaftensyror

till

— Finkelolja och dippelsolja ( hjorthornsolja )

3820
3822

— Blandningar av salter av olika anioner

och

— Kopieringspasta av gelatin , även på underlag
av papper eller textil

3823
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(forts.)
— Andra varor

3901

till

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

Plaster i obearbetad form , avklipp och annat avfall
av plast samt plastskrot:

3915

— Samhomopolymerisationsprodukter

Tillverkning där
— värdet av alla använda material av klipp och annat
avfall av plast inte överstiger 50 % av den färdiga
varans pris fritt fabrik, och

— Tillverkning där värdet av alla använda material
som omfattas av kapitel 39 inte överstiger 20 % av
den färdiga varans pris från fabrikf 1 )

3916

till
3921

— Andra varor

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 39 inte överstiger 20 % av den
färdiga varans pris från fabrikf 1 )

Halvfabrikat av plast

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 39 inte överstiger 50 % av den
färdiga varans pris från fabrik

— Platta produkter, vidare bearbetade än ytbe
handlade eller nedskurna till annan än kvadra

tisk eller rektangulär form ; andra produkter,
även bearbetade på andra sätt än ytbehandlade
— Andra varor

— Samhomopolymerisationsprodukter

Tillverkning där

— värdet av alla använda material av klipp och annat
avfall av plast inte överstiger 50 % av den färdiga
varans pris från fabrik , och
— värdet av alla använda material som omfattes av

kapitel 39 inte överstiger 20 % av den färdiga
varans pris från fabrik ( ] )
— Vid andra tillfällen

3922

Varor av plast

Tillverkning där värdet av alla använda material av
klipp och annat avfall av plast inte överstiger 50 % av
den färdiga varans pris från fabrik

Laminerade plattor av kräppgummi för sulor

Laminering av plattor naturgummi

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i
obearbetad form eller i form av plattor, duk eller

Tillverkning där värdet av alla använda material, utom
naturgummi , inte överstiger 50 % av den färdiga varans
pris från fabrik

till
392 6

ex 4001
4005

remsor

4012

ex 4017

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av kapitel 39 inte överstiger 20 % av den
färdiga varans pris från fabrik ! 1 )

Regummerade eller begagnade däck, andra än mas
sivdäck , av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor
samt fälgband, av gummi

Tillverkning av alla material, utom material enligt nr

Varor av hårdgummi

Tillverkning från hårdgummi

4011 eller 4012

(') När det gäller varor som består av material som omfattas av både nr 3901-3906 å ena sidan och nr 3907-3911 å andra sidan är begränsningar endast
tillämpliga på de grupper av material som överväger i produkten vad beträffar vikt.
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Oberedda skinn av får och lamm, även avhårade

Borttagning av ull från hårbeklätt får- och lammskinn

4104

Läder även avhårade, annat än läder enligt nr 4108

Omgarvning av garvat läder, eller

till

och 4109

ex 4102

tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan

4107

4109

Lackläder och laminerai lackläder; metalliserat
läder

ex 4302

Tillverkning från läder enligt nr 4104-4107 under
förutsättning att deras värde inte överstiger 50 % av
den färdiga varans pris från fabrik

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hop
fogade :
— Till plattor , kors eller liknande

Blekning eller färgning, utom tillskärning och hopfog
ning av icke hopfogade garvade eller beredda päls
skinn

4303

— Andra

Tillverkning från icke hopfogade, garvade eller beredda
pålsskinn

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av

Tillverkning från icke hopfogade, garvade eller beredda
pälsskinn, enligt 4302

pälsskinn

ex 4403

Virke , grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning från virke, obearbetat, barkat befriat från
splintved eller endast grovt tillsågat

ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller sku
ret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller
fingerskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

Hyvling, sandpappring eller fingerskarvning

ex 4408

Faner ( även skarvat ) och annat virke, sågat i läng
driktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även
hyvlat, slipat eller fingerskarvat, med en tjocklek av
högst 6 mm

Fogning, hyvling, sandpappring eller fingerskarvning

ex 4409

— Virke ( inbegripet icke sammansatt parkettstav),
likformigt bearbetat utefter hela längden ( spon
tat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat,
bearbetat till rund form e.d .) på kanter eller
sidor, även hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Sandpappring eller fingerskarvning

— Ram- och möbellister/profilerat virke

Skulptering av ram- och möbellister

Profilerat virke, inbegripet profilerade paneler och
andra profilerade brädor

Skulptering av ram- och möbellister

ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och
liknande förpackningar, av trä

Tillverkning från icke formskurna plattor

ex 4416

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiar

Tillverkning från klyvna tunnstavar, inte vidare beredda
än sågade på två huvudsidor

ex 4410

till
ex 4413

beten samt delar till sådana arbeten , av trä
ex 4418

— Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av
trä ,

ex 4421

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
cellplattor och vissa takspån användas

— Ram- och möbellister/profilerat virke

Skulptering av ram- och möbellister

Ämne till tändstickor, träpligg till skodon

Tillverkning från allt trä, utom draget trä enligt nr
4409
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(3)

Varor av naturkork

Tillverkning från kork enligt nr 4501

Papper och papp, linjerat eller rutat

Tillverkning från papperstillverkningsmaterial enligt
kapitel 47

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat
kopierings- eller övertryckspapper ( med undantag
av papper enligt nr 4809 ), pappersstenciler och
offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning från papperstillverkningsmaterial enligt
kapitel 47

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck
samt korrespondenskort, av papper eller papp;
askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållan
de ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d .

Tillverkning där

4503
ex 4811

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan, och

— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från fabrik
ex 4818

Toalettpapper

Tillverkning från papperstillverkningsmaterial enligt
kapitel 47

ex 4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra
förpckningar av papper, papp, cellulosavadd eller

Tillverkning där

duk av cellulosafibrer

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan , och
— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från fabrik

ex 4820

Brevpapper i block

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

ex 4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk
av cellulosafibrer, tillskurna i bestämd storlek eller

Tillverkning från papperstillverkningsmaterial enligt
kapitel 47

form
4909

4910

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat
tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, med
delanden eller tillkännagivanden, även med bild
tryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning av alla material utom material enligt nr
4909 eller 4911

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet alman
acksblock

— S. k. " evighetsalmanackor " även med utbytbara
almanacksblock, monterade på annat underlag
än papper eller papp

Tillverkning där
— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan , och
— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från fabrik

— Andra slag

Tillverkning av alla material utom material enligt nr
4909 eller 4911

ex 5003

5501

Avfall av natursilke ( inbegripet silkeskokonger, inte
lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall
och riven lump ), kardat eller kammat

Kardning eller kammning av avfall av natursilke

Konststapelfiber

Tillverkning från kemiska material eller textilmassa

Garn, monofilament och tråd

Tillverkning från (')

till
5507

ex kapitel 50
till

kapitel 55

— naturliga fibrer inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för att spinnas
— kemiska material eller textilmassa, eller

— papperstillverkningsmaterial

(') Angående de särskilda villkor som gäller för varor framställda av blandade textilmaterial, se inledande not 6 .
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kapitel 55
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— Innehållande gummitråd

Tillverkning från enkelt garn ( 1 )

— Andra varor

Tillverkning frånf 1 )
— kokosfibergarn
— naturliga fiber

— konststapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning
— kemiska material eller textilmassa,

— papper, eller
tryckning i samband med minst två berednings- eller
efterarbeten ( såsom tvättning, blekning, mercericering,
värmebehandling, uppluggning kalendrering, krympfri
behandling, appretering dekatering, impregnering, lag
ning eller avnoppning) där värdet av den otryckta
vävnaden inte överstiger 47,5 % av den färdiga varnas
pris från fabrik
ex kapitel 56

Vadd, filt och bonad duk; specialgarner; surrnings
garn och tågvirke samt varor av sådana produkter,
undantaget de enligt nr 5602, 5604, 5605 och
5606 , för vilka reglerna finns upptagna här nedan

Tillverkning frånf 1 )
— kokosfibergarn

— naturliga fiber
— kemiska material eller textilmassa, eller

— papperstillverkningsmaterial
5602

Filt, även impregnerad, överdragen , belagd eller
laminerad
— Nålfilt

Tillverkning frånf 1 )
— naturliga fiber
— kemiska material eller textilmassa

Dock får nedan angivna material användas:
— polypropylenfilament enligt nr 5402
— polypropylenfiber enligt nr 5503 eller 5506

— fiberkabel av polypropylenfilament enligt nr 5501
där alltid benämningen på ett enskilt filament eller
fiber är minder än 9 decitex under förutsättning att
värdet av dessa inte överstiger 40 % av den färdiga
varans pris från fabrik
— Andra varor

Tillverkning frånf 1 )
— naturliga fiber

— konststapelfiber från kasein, eller
— kemiska material eller textilmassa
5604

Tråd och rep av gummi , textilöverdragna ; textilgarn
samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impreg
nerade, överdragna eller belagda med gummi eller
plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

— Tråd och rep av gummi , textilöverdragna

Tillverkning från tråd och rep av gummi, inte textil
överdragna

(') Angående de särskilda villkor som gäller för varor framställda av blandade textilmaterial, se inledande not 6 .
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(3 )

Tillverkning från( x )
— naturliga fiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning
— kemiska material eller textilmassa, eller

— papperstillverkningsmaterial

5605

Metalliserat garn ( även överspunnet), dvs. textilgarn
eller remsor o. d. enligt nr 5404 eller 5405 , i för
ening med metall i form av tråd eller pulver eller
överdragna med metall

Tillverkning frånf 1 )
— naturliga fibrer

— konststapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning
— kemiska material eller textilmassa, eller

— papperstillverkningsmaterial

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404

Tillverkning från ^)

eller 5405, överspunna ( dock inte garn enligt nr
5605 och överspunnet tagelgarn ); sniljgarn ( inbegri
pet sniljgarn framställt av textilflock ); chainette

— naturliga fibrer

garn

— konststapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning
— kemiska material eller textilmassa, eller

— papperstillverkningsmaterial

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial
— Av nålfilt

Tillverkning frånf 1 )
— naturliga fibrer, eller
— kemiska material eller textilmassa

Dock får nedan angivna material användas

— polypropylenfilament enligt nr 5402
— polypropylenfiber enligt nr 5503 eller 5506

— fiberkabel av polypropylenfilament enligt nr 5501 ,
där alltid benämningen på ett enskilt filament eller
fiber är minder än 9 decitex under förutsättning att
värdet av dessa inte överstiger 40 % av den färdiga
varans pris från fabrik
— Av annan filt

Tillverkning från ( x )
— naturliga fibrer, inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning
— kemiska material eller textilmassa

— Andra varor

Tillverkning frånf 1 )
— kokosfibergarn
— garn av syntet- eller regeratfilament
— naturliga fibrer

— konststapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning
(') Angående de särskilda villkor som gäller för varor framställda av blandade textilmaterial, se inledande not 6 .
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(2)

Speciella vävnade; tuftade dukvaror av textilmate
rial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; brode
rier, undantaget varor enligt nr 5805 och 5810 ,
reglerna angående nr 5810 finns nedan
— Kombinerad med gummitråd

Tillverkning från enkelt garn ( ! )

— Andra varor

Tillverkning frånf 1 )
— naturliga fibrer

— konststapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning eller
— kemiska material eller textilmassa, eller

tryckning i samband med minst två berednings- eller
efterarbeten ( såsom tvättning, blekning, mercericering,
värmebehandling, uppluggning kalendrering, krympfri
behandling, appretering, dekatering, impregnering, lag
ning eller avnoppning ) där värdet av den otryckta
vävnaden inte överstiger 47,5 % av den färdiga varnas
pris från fabrik

5810

Broderier som längdvara eller i form av motiv

Tillverkning där alla använda material inte överstiger
50 % av den färdiga varans pris från fabrik

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum
e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag
som används till bokpärmar o. d. ; kalkerväv; prepa
rerad målarduk ; kanfas och liknande styva textil
vävnader av sådana slag som används till hattstom

Tillverkning från garn

mar

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra
polyamider, polyestrar eller viskos

— Med ett innehåll av högst 90 viktprocent textil

-

Tillverkning från garn

material

5903

— Andra varor

Tillverkning från kemiska material eller textilmassa

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda
eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt

Tillverkning från garn

nr 5902

5904

Linoleummattor o. d. , även i tillskurna stycken;
golvbeläggning bestående av en textilbotten med
överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

5905

Textiltapeter
— Impregnerade , överdragna , belagda eller lamine
rade med gummi, plast eller andra material

Tillverkning från garni 1 )

Tillverkning från garn

( l ) Angående de särskilda villkor som gäller för varor framställda av blandade textilmaterial, se inledande not 6 .
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Tillverkning frånf 1 )
— kokosfibergarn
— naturliga fibrer
— konsstapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiska material eller textilmassa, eller

tryckning i samband med minst två berednings- eller
efterarbeten ( såsom tvättning, blekning, mercericering,
värmebehandling, uppluggning kalendrering, krympfri
behandling, appretering, dekatering, impregnering, lag
ning eller avnoppning) där värdet av den otryckta
vävnaden inte överstiger 47,5 % av den färdiga varnas
pris från fabrik
590 6

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävna
der enligt 5902
— Trikå

Tillverkning från ( x )

— naturliga fibrer,
— konsstapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiska material eller textilmassa

5907

ex 5908

— Andra vävnader framställda av garn av syntetfi
lament med ett innehåll av textilmaterial på
minst 90 viktprocent

Tillverkning från kemiska material

— Andra varor

Tillverkning från garn

Textilvävnader med annan impregnering, annat
överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulis
ser, ateljéfonder o. d. , av textilvävnad

Tillverkning från garn

Glödstrumpor även impregnerade

Tillverkning från rundstickad glödstrumpsväv

5909

Produkter och artiklar av textilmaterial , för tekniskt

till

bruk

5911

— Polerskivor och polerringar av andra material än
filt, enligt nr 5911

Tillverkning från garn eller textilavfall eller trasor enligt

— Andra varor

Tillverkning frånf 1 )

nr 6310

— kokosfibergarn

— naturliga fiber,
— konststapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiska material eller textilmassa

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Tillverkning frånf 1 )

— naturliga fiber,
— konststapelfiberinte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiska material eller textilmassa

(') Angående de särskilda villkor som gäller för varor framställda av blandade textilmaterial, se inledande not 6 .
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(3)

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

— Framställt av två eller flera delar av trikåtyger
som sytts eller fogats ihop, som antingen är

Tillverkning från garn ( 2 )

formskurna eller formtillverkade
— Andra varor

Tillverkning frånO )
— naturliga fiber

— konststapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiska material eller textilmassa

ex kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder , av annan textilvara
än trikå undantaget varor enligt nr 6202, ex 6204,

Tillverkning från garn(2)

ex 6206 , ex 6209 , ex 6210, 6213 , 6214 , ex 6216

och ex 6217, för vilka reglerna finns upptagna
nedan

ex 6202 ,
ex 6204 ,
ex 6206 ,

Kläder och andra konfektionerade tillbehör till klä

der, för kvinnor, flickor och spädbarn, försedda

Tillverkning från garn(2), eller

med broderier

tillverkning från obroderade vävnader förutsatt att vär
det av det använda obroderade vävnader inte överstiger
40 % av den färdiga varans pris från fabrik(2)

ex 6210 ,

Brandsäkra artiklar av vävnader överstruket med ett

Tillverkning från garn (2) eller

ex 6216

lager av aluminiumbehandlad polyester

ex 6209

och
ex 6217

och
ex 6217

och

Näsdukar; sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slö
jor o.d.

6214

— Broderade

6213

tillverkning från oöverstruket
tyg förutsatt att värdet av det använda överstrukna
tyget inte överstiger 40 % av den färdiga varans pris
från fabrik ( 2 )

Tillverkning från enkelt oblekt garn ( 1 ) (2), eller
tillverkning från obroderade vävnader förutsatt att vär
det av det använda obroderade vävnaden inte överstiger
40 % av den färdiga varans pris från fabrik ^) (2)

— Andra varor

6301

till

Tillverkning från enkelt oblekt garnf 1 ) ( 2)

Res- och sängfiltar, sänglinnen o.d., gardiner o.d.
samt andra inredningsartiklar:

6304

— Av filt, av bondad duk

Tillverkning från (')
— naturliga fiber, eller
— kemiska material eller textilmassa

— Andra varor
— Broderade

Tillverkning från enkelt oblekt garnf 1 )
eller

tillverkning från obroderade vävnader ( annat än trikå )
förutsatt att värdet av det använda obroderade väv

naden inte överstiger 40 % av den färdiga varans pris
från fabrik
— Andra

Tillverkning från enkelt oblekt garni 1 )

f 1 ) Angående de särskilda villkor som gäller för varor framställda av blandade textilmaterial, se inledande not 6 .
( 2 ) Se inledande not 7 angående behandling av textila tillbehör.
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förpackning av varor
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Tillverkning fråni 1 )
— naturliga fiber

— konststapelfiber inte kardade eller kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiska material eller textilmassa
6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar,
segelbrädor eller fordon; kampingartiklar
— Av bondad duk

Tillverkning från ( J )
— naturliga fiber
— kemiska material eller textilmassa

ex 6307

— Andra

Tillverkning från oblekt enkelt garn

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskär

Tillverkning där värdet av de använda materialet inte
överstiger 40 % av den färdiga produktens pris från

ningsmönster

fabrik

vetter eller liknande artiklar av textilmaterial i

Varje del i satsen måste uppfylla den regel som skulle
gälla för den om den inte ingick i satsen . Dock får
varor utan ursprungsstatus ingå om deras sammanlagda
värde inte överstigeri 5 % av den färdiga satsens pris

detaljhandelsförpackningar

från fabrik

Skodon

till

Tillverkning av alla material utom sammansatta överde
lar fästade på innersulor eller andra suldelar enligt nr

6405

6406

6308

6401

Satser bestående av vävnadsstycken av garn, med
eller utan tillbehör, och avsedda för tillverkning av
mattor, tapisserier, broderade bordsdukar eller ser

6503

Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillver
kade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr
6501 , även ofodrade eller och utan utsmyckning

Tillverkning från garn eller textilfiber(2)

6505

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller till

Tillverkning från garn eller textilfiber(2)

verkade av spetsar, filt eller annan textilvara i
längder ( dock inte av band eller remsor ), även
ofodrade och utan utsmyckning; hårnät av alla slags
material, även fodrade och med utsmyckning
66 01

Paraplyer och parasoller ( inbegripet käpparaplyer,
trädgårdsparasoller och liknande parasoller )

Tillverkning där värdet av de använda materialet inte
överstiger 50 % av den färdiga produktens pris från
fabrik

ex 6803

Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglome

Tillvekning från bearbetad skiffer

rerad skiffer
ex 6812

Varor av asbest eller av blandningar på basis av
asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbo
nat

Tillverkning av varor av bearbetade asbestfibrer eller av
blandingar på basis av asbest eller av blandningar på
basis av asbest och magnesiumkarbonat

ex 6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller
rekonstruerad glimmer, även på underlag av papper,
papp eller annat material

Tillverkning från bearbetatad glimmer
agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

7006

Glas enligt nr 7003 , 7004 eller 7005 , böjt, bearbe
tat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på

Tillverkning av material enligt nr 7001

annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i

förening med annat material

(') Angående de särskilda villkor som gäller för varor framställda av blandade textilmaterial, se inledande not 6.
(2 ) Se inledande not 7 angående behandling av textila tillbehör.

( inbegripet
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7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat
glas

Tillverkning av material enligt nr 7001

7008

Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning av material enligt nr 7001

7009

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inra

Tillverkning av material enligt nr 7001

made
7010

7013

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och
andra behållare av glas, av sådana slag som används
för transport eller förpackning av varor; konserve
ringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslut
ningsanordningar av glas

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan, eller

Glasvaror av sådana slag som används som bords-,
köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsän

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan, eller

damål inomhus eller för liknande ändamål ( andra
än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018 )

slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av det osli
pade glaset inte överstiger 50 % av den färdiga varans
pris från fabrik

slipning av glasvaror , förutsatt att värdet av det osli
pade glaset inte överstiger 50 % av den färdiga varans
pris från fabrik, eller

handdekoration (med undantag av screentryckning) av
handblåsta glasvaror, förutsatt att värdet av det hand
blåsta glaset inte överstiger 50 % av den färdiga varans
pris från fabrik
ex 7019

Varor av glasfibrer (undantaget garn )

Tillverkning från
— ofärgad roving och andra fiberknippen, även
huggna, annat garn
— glasull

ex 7102,

Bearbetade ädel- och halvädelstenar (naturliga, syn

ex 7103

tetiska eller rekonstruerade )

Tillverkning från obearbetade ädel- och halvädelstenar

och
ex 7104

7106 ,

Ädla metaller

7108
och
7110

— Obearbetade

Tillverkning av material som inte omfattas av nr 7106 ,
7108 eller 7110, eller

elektrolytisk-, värme- eller kemisk separering av ädel
metall enligt nr 7106, 7108 eller 7110 , eller
legering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller
7110 med varandra eller med andra oädla metaller

ex 7107,

— I form av halvfabrikat eller som pulver

Tillverkning från obearbetade ädla metaller

Ädel metall, pläterad, i form av halvfabrikat

Tillverkning från metall pläterad med ädla metaller,
obearbetade

ex 7109

och
ex 7111

7116

Varot bestående av naturpärlor eller odlade pärlor
eller av ädelstenar eller halvädelstenar ( naturliga,
syntetiska eller rekonstruerade )

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

7117

Oäkta smycken

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan, eller

tillverkning från oädla metall delar, inte pläterade eller
överdragna med ädla metaller, förutsatt att värdet av
alla använda material inte överstiger 50 % av den
färdiga varans pris från fabrik
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7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning av alla material enligt nr 7201 , 7202 ,
7203 , 7204 eller 7205

7208

Valsade platta produkter, stänger, profiler av järn
och olegerat stål

Tillverkning av göt eller andra obearbetade former
enligt nr 7206

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning av halvfärdiga marerial enligt nr 7207

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter,
stänger och profiler av rostfritt stål

Tillverkning av göt eller andra obearbetade former
enligt nr 7218

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning av halvfärdiga marerial enligt nr 7218

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter,
stänger och profiler, i oregelbundet upprullade
ringar, av annat legerat stål

Tillverkning av göt eller andra obearbetade former
enligt nr 7224

Annan stång av annat legerat stål ; profiler av annat
legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat

Tillverkning av göt eller andra obearbetade former
enligt nr 7206 , 7218 eller 7224

till
7216

7217

ex 7218 ,
7219

till
7222

7223

ex 7224 ,
7225

till
7227

7228

stål

7229

ex 7301

7302

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning av halvfärdiga material enligt nr 7224

Spont

Tillverkning av material enligt nr 7203

Byggnadsmaterial av järn eller stål för järnvägar
eller spårvägar, nämligen räler, moträler eller kugg
skenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och
andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn,
rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplat
tor, spårhållare, spårplattor och annan speciell
materiel för sammanbindning eller fästande av

Tillverkning av material enligt nr 7206

räler

7304,

Rör och ihåliga profiler, av järn ( annat än gjutjärn )

Tillverkning av material enligt nr 7206 , 7207, 7218

7305

eller stål

eller 7224

Konstruktioner ( med undantag av monterade eller
monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406 ) och

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
inte svetsade vinklar, profiler eller sektioner enligt nr

och
7306

7308

delar till konstruktioner ( t.ex . broar, brosektioner,

slussportar, torn , fackverksmaster, tak fackverk till
tak, dörrar, fönstar, dörr- och fönsterkarmar, dörr
trösklar, fönsterluckor, räcken och pelare ), av järn

7301 användas

eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller
stål, bearbetade för användning i konstruktioner
ex 7315

Snökedjor

Tillverkning där värdet av alla använda material enligt
nr 7315 inte överstiger 50 % av den färdiga varans pris
från fabrik

ex 7322

Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda
med elektrisk uppvärmningsanordning

Tillverkning där värdet av alla använda material enligt
nr 7322 inte överstiger 5 % av den färdiga varans pris
från fabrik
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ex kapitel 74

Koppar och varor av koppar undantaget varor
enligt nr 7401 till 7405 ; den regel som gäller för
varor enligt nr 7403 finns upptagen nedan

11/Vo

18

(3)

Tillverkning där

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan ,
— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från fabrik

ex 7403

Kopparlegeringar i obearbetad form

Tillverkning från raffinerad koppar, oberabetad eller
avfall och skrot

ex kapitel 75

Nickel och varor av nickel undantaget varor enligt
nr 7501 till 7503

Tillverkning där
— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan,
— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från fabrik

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium, undantaget
varor enligt nr 7601 och 7602; de regler som gäller
för varor enligt nr ex 7601 finns upptagna nedan

Tillverkning där
— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan,
— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från abrik

ex 7601

— Aluminiumlegeringar

Tillverkning från aluminium, olegerad, eller avfall och
skrot

— " Superrent " aluminium (ISO nr AL 99,99 )

Tillverkning från aluminium, olegerad (ISO nr AL
99,8 )

ex kapitel 78

Bly och varor av bly, undantaget varor enligt nr
7801 och 7802; den regel som gäller för varor enligt
nr 7801 finns upptagen nedan

Tillverkning där
— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan,

— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från fabrik
7801

ex kapitel 79

Bly i obearbetad form
— Raffinerat bly

Tillverkning från silver- eller guldtackor eller " bearbet
ningsbly "

— Andra varor

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
avfall och skrot enligt nr 7802 inte användas

Zink och varor av zink, undantaget varor enligt nr
7901 och 7902; den regel som gäller för varor enligt
nr 7901 finns upptagen nedan

Tillverkning där
— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan, och
— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %

av den färdiga varans pris från fabrik
7901

Zink i obearbetad form

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan. Dock får
avfall och skrot enligt nr 7902 inte användas
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Tenn och varor av tenn , undantaget varor enligt nr
8001 , 8002 och 8007; den regel som gäller för
varor enligt nr 8001 finns upptagen nedan
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Tillverkning där

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan ,
— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från fabrik

8001

ex kapitel 81

Tenn i obearbetad form

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan. Dock får
avfall och skrot enligt nr 8002 inte användas

Andra oädla metaller, bearbetade, varor av dessa

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av samma nummer som varan inte överstiger
50 % av den färdiga varans pris från fabrik

material

8206

Satser av handverktyg enligt nr 8202-8205 , i detalj
handelsförpackningar

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än nr 8202-8205 . Dock får
verktyg enligt nr 8202-8205 ingå i satsen förutsatt att
värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris från
fabrik

8207

8208

Utbytbara verktyg för handverktyg, även meka
niska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för press
ning, stansning, gängning, borrning,arborrning,
driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning),
inbegripet dragskivor för dragning och matriser för
strängpressning av metall, samt verktyg för berg
eller jordborrning

Tillverkning där

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska

Tillverkning där

apparater

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan ,
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan,
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik

ex 8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet
trädgårdsknivar ) andra än knivar enligt nr 8202
samt blad till sådana knivar

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
knivblad och handtag av oädel metall användas

8214

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippnings
maskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier
och charkuterier eller för hushållsbruk, papperskni
var); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller
pedikyr ( inbegripet nagelfilar )

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
handtag av oädel metall användas

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smör
knivar, sockertänger och liknande köks- och

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
handtag av oädel metall användas

bordsartiklar
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ex kapitel 84
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Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
övriga material enligt nr 8306 användas förutsatt att
värdet av det inte överstiger 30 % av den färdiga
varans pris från fabrik

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och
mekaniska redskap; delar till sådana varor, undan
taget varor enligt följande nr eller del av nummer
( nr ) för vilka reglerna finns upptagna nedan 8403 ,

Tillverkning där

ex 8404 , 8406 till 8409 , 8412 , 8415 , 8418 , ex
8419 , 8420 , 8425 till 8430 , ex 8431 , 8439 , 8441 ,
8444 till 8447, ex 8448 , 8452 , 8456 till 8466 , 8469
till 8472 , 8480, 8484 och 8485

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik

8403

och
ex 8404

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än
sådana enligt nr 8402, hjälpapparater för central
uppvärmning

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än nr 8403 och 8404 . Dock får
material enligt nr 8403 och 8404 användas förutsatt att
deras sammanlagda värde inte överstiger 10 % av den
färdiga varans pris från fabrik

8406

Ångturbiner

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och
med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständ
ning ( diesel- eller semidieselmotorer )

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8409

Delar som är lämpliga att användas uteslutande
eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 eller

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8408

8412

Andra motorer

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8415

Luftkonditioneringsapparater bestående av en mo
tordriven fläkt samt anordningar för reglering av
temperatur och fuktighet, inbegripet sådana appara
ter i vilka fuktigheten inte kan regleras separat

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning,
elektriska och andra; värmepumpar, andra än luft
konditioneringsapparater enligt nr 8415

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik

— där värdet av alla använda material utan ursprungs
status inte överstiger värdet av de använda materia
let med ursprungsstatus
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Tillverkning där

sindustrin

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 25 % av den färdiga varans pris från
fabrik

8420

Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maski
ner för bearbetning av metall eller glas , samt valsar
till sådana maskiner

Tillverkning där

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 25 % av den färdiga varans pris från
fabrik

8425

till

Andra maskiner och apparater för lyftning eller
annan hantering, lastning, lossning eller transport

8428

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av nr 8431 används endast

om värdet av det inte överstiger 10 % av den
färdiga varans pris från fabrik

8429

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skra
por, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och väg
vältar

— Vägvältar

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

— Andra

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av nr 8431 används endast

om värdet av det inte överstiger 10 % av den
färdiga varans pris från fabrik

8430

Andra maskiner och apparater för grävning, hyv
ling, planering, stampning, tillpackning, schaktning,
borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller
malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaski
ner; snöplogar och snöslungor

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av nr 8431 används endast

om värdet av det inte överstiger 10 % av den
färdiga varans pris från fabrik

ex 8431

Delar till vägvältar

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik
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8439

Maskiner och apparater för tillverkning av massa av
fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning
eller efterbehandling av papper eller papp
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Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används om värdet av det inte översti
ger 25 % av den färdiga varans pris från fabrik
8441

Andra maskiner och apparater för bearbetning av
pappersmassa , papper eller papp, inbegripet skär
maskiner av alla slag

Tillverkning där

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 25 % av den färdiga varans pris från
fabrik

8444

till

Maskiner enligt nummer 8444 till 8447 för använd
ning inom textilindustrin

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning
tillsammans med maskiner enligt nr 8444 och

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8447

ex 8448

8445

8452

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr
8440; möbler, stativ och överdrag, speciellt kon
struerade för symaskiner; symaskinsnålar
— Symaskiner, ( endast skyttelmaskiner ) vilkas
överdel har en vikt av högst 16 kg utan motor
eller 17 kg med motor

Tillverkning där

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik,
— värdet av alla material utan ursprungsstatus
använda vid montering av överstyckena ( utan
motor) inte överstiger värdet av de använda pro
dukterna med ursprugsstatus
— tråddragnings-, virknings- och sicksackmekanismer
som används är ursprungsprodukter

8456

till

— Andra maskiner

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Verktygsmaskiner och maskiner samt delar och till
behör till dessa enligt nr 8456 till 8466

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8466

8469

Kontorsmaskiner ( t.ex. skrivmaskiner, räknemaski

till

ner, datorer, dupliceringsmaskiner och häftappara

8472

ter )

8480

Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till
gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra for
mar för metall ( andra än götkokiller ), hårdmetall ,
glas, mineraliska ämnen , gummi eller plast

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

8484

Packningar av metallplåt i förening med annat
material eller av två eller flera skikt av metall; satser
av packningar av skilda material, i påsar, kuvert
eller liknande förpackningar

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik
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8485

ex kapitel 85

(3)

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med
elektriska kopplinganordningar, isolatorer, spolar,
kontaktelement eller andra elektriska anordningar,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
detta kapitel

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk mate
riel samt delar till sådana varor; apparater för
inspelning eller återgivning av ljud, apparater för
inspelning eller återgivning av bilder och ljud för
television samt delar och tillbehör till sådana appa
rater, undantaget varor enligt följande nr eller del
av nr för vilka reglerna finns upptagna nedan 8501 ,

Tillverkning där

8502 , ex 8522 , 8523 till 8529 , 8535 till 8537,
8542 , 8544 till 8548

8501

113

Elektriska motorer och generatorer ( med undantag
av generatoraggregat )

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik

Tillverkning där

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av nr 8503 används endast

om värdet av det inte överstiger 10 % av den
färdiga varans pris från fabrik

8502

Elektriska generatoraggregat och roterande omfor
mare

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material

som

omfattas

av

nr

8501eller

8503

används endast om det sammantagna värdet inte
överstiger 5 % av den färdiga varans pris från
fabrik

ex 8522

Delar och tillbehör till kinematografiska ljudupptag
nings· eller ljudåtergivningsapparater till film med

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

en bredd av minst 16 mm

8523

Beredda oinspelade media för inspelning av ljud
eller för liknande inspelning av andra fenomen,
andra än produkter enligt kap . 37

8524

Grammofonskivor, inspelade band och andra media
med inspelningar av ljud eller av andra fenomen,
inbegripet matriser för tillverkning av grammofon
skivor men inte produkter enligt kap . 37
— Matriser och masters för inspelning av garmmo
fonskivor

— Andra varor

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik
Tillverkning där

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nr 8523 används

endast om värdet av det inte överstiger 10 % av den
färdiga varans pris från fabrik
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8525

Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotele
grafi , rundradio eller television , även med inbyggd
utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljud
återgivning; televisionskameror

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt
apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— värdet av de använda produkterna utan ursprungs
status inte överstiger värdet av de använda produk
terna med ursprungsstatus,

8527

Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiote
legrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning
för inspelning eller återgivning av ljud eller med
inbyggt ur

Tillverkning där

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— värdet av de använda produkterna utan ursprungs
status inte överstiger värdet av de använda produk
terna med ursprungsstatus

8528

8529

Televisionsmottagare (inbegripet videomonitorer
och videoprojektorer), även med inbyggd rundradio
mottagare , inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud eller inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av videosignaler

Tillverkning där

Delar som är lämpliga att användas uteslutande
eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525 till

Tillverkning där

8528

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— värdet av de använda produkterna utan ursprungs
status inte överstiger värdet av de använda produk
terna med ursprungsstatus

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— värdet av de använda produkterna utan ursprungs
status inte överstiger värdet av de använda produk
terna med ursprungsstatus
8535

och
8536

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning,
omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar
eller för åstadkommande av anslutning till eller
förbindelse i elektriska kretsar

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av nr 8538 används endast

om värdet av det inte överstiger 10 % av den
färdiga varans pris från fabrik
8537

Tavlor, paneler , hyllor, bänkar , skåp o. d. ( inbegri
pet styrskåp för numeriska styrsystem), utrustade
med två eller flera apparater eller andra artiklar
enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra
som elektriska manöver- eller kopplingsorgan , inbe
gripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument
eller apparater enligt kap. 90, dock inte kopplings
anordningar enligt nr 8517

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik

ex 8541

Dioder, transistorer och liknande halvledarkompo
nenter eller halvledarelement, undantaget plattor
som ännu inte är nedskurna till chips

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik
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Elektroniska integrerade kretsar och andra elektro
niska mikrokretsar

(3 )

Tillverkning där

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material

som

omfattas

av

nr

8541 eller

8542

används om värdet av det inte överstiger 10 % av
den färdiga varans pris från fabrik
8544

Isolerade ( inbegripet lackerad eller anodoxiderad)
tråd och kabel ( även koaxialkabel ) och andra isole
rade elektriska ledare, även försedda med kopp
lingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje
enstaka fiber är försedd med eget hölje , även i
förening med elektriska ledare eller försedda med
kopplingsanordningar

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol , kol för galv
aniska element och andra artiklar av grafit eller
annat kol, även i förening med metall, av sådana
slag som används för elektriskt ändamål

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8546

Elektriska isolatorer, oavsett materialet

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

8547

Isolerdetaljer ( med undantag av isolatorer enligt nr
8546 ) för elektriska maskiner eller apparater eller
för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar

(t.ex. gängade hylsor ) som ingjutits eller pressats i
massan i samband med tillverkningen och som är
avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska
isolerrör samt förbindelsedetaljer till sådana , av
oädel metall , invändigt belagda med isolermaterial
8548

Elektiska delar till maskiner och apparater, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta
kapitel

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris fritt fabrik

8601

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägs

till
8607

materiel samt delar till sådan materiel

8608

Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk
( inbegripet elektromekanisk ) signalerings-, säker
hets· och trafikövervakningsutrustning för järnvä
gar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar,
parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält;
delar till sådan materiel och utrustning

Tillverkning där

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik
8609

ex kapitel 87

Godsbehållare ( containrar ), inbegripet sådana för
transport av vätskor, speciellt konstruerade och
utrustade för befordran med ett eller flera slag av
transportmedel

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägs

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

materiel, samt delar och tillbehör till fordon undan

taget varor enligt följande nr eller del av nr för vilka
reglerna finns upptagna nedan 8709 till 8711 ,
ex 8712 , ex 8715 och 8716 ,
8709

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsut
rustning, av sådana slag som används i fabriker,
magasin, hamnområden eller på flygplatser för
korta transporter av gods ; dragtruckar av sådana
slag som används på järnvägsperronger; delar till
fordon enligt detta nummer

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik
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Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade
stridsfordon, även utrustade med vapen, samt delar
till sådana fordon
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Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans från fritt fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik
8711

Motorcyklar ( inbegripet mopeder ) samt cyklar för
sedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn;
sidvagnar

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— värdet av de använda produkterna utan ursprungs
status inte överstiger värdet av de använda produk
terna med ursprungsstatus
ex 8712

Tvåhjuliga cyklar utan kullager

Tillverkning av alla material utom material enligt nr
8714

8715

Barnvagnar och delar till barnvagnar

Tillverkning där

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik
8716

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon utan
mekanisk framdrivningsanordning; delar till sådana
fordon

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik
8803

Delar till varor, enligt nr 8801 och 8802

8804

Fallskärmar ( inbegripet styrbara fallskärmar ) och

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av nr 8803 inte överstiger 5 % av den färdiga
varans pris från fabrik

s. k. rotochutes ; delar och tillbehör till dessa varor

8805

— Rotochutes

Tillverkning av alla material inbegripet andra material
enligt nr 8804

— Andra varor

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av nr 8804 inte överstiger 10 % av den
färdiga varans pris från fabrik

Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanord
ningar av sådana slag som används på handgarfar
tyg samt liknande utrustning; markträningsappara
ter för flygutbildning; delar till varor enligt detta

Tillverkning där värdet av alla använda material som
omfattas av nr 8805 inte överstiger 5 % av den färdiga
varans pris från fabrik

nummer

kapitel 89

ex kapitel 90

Fartyg samt annan flytande materiel

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
skrov enligt nr 8906 inte användas

Optiska instrument och apparater, foto- och kino
apparater, instrument och apparater för mätning
och kontroll, medicinska och kirurgiska instrument
och apparater; delar och tillbehör till sådana artik
lar; undantaget varor enligt följande nummer för
vilka reglerna finns upptagna nedan, 9001 , 9002 ,

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda

9004 , ex 9006 , ex 9014, 9015 till 9018 och 9024

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från

till 9033

material som omfattas av samma nummer som den

fabrik
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Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska
fiberkablar, andra än sådana enligt nr 8544; skivor
och plattor av polariserande material; linser (inbe
gripet kontaktlinser ), prismor, speglar och andra
optiska element, oavsett materialet, omonterade,
andra än sådana element av glas som inte är optiskt
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(3)

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

bearbetade
9002

Linser, prismor, speglar och andra optiska element,
oavsett materialet, monterade, utgörande delar eller
tillbehör till instrument eller apparater, andra än
sådana element av glas som inte är optiskt bearbe

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

tade
9004

ex 9006

Glasögon o. d. , avsedda för synkorrektion, som
skydd för ögonen eller för annat ändamål

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Stillbildskameror, undantaget följande apparater

Tillverkning där

— Stillbildskameror av sådana slag som används
vid framställning av klichéer eller andra tryck

— värdet av alla använda material inte överstiger 45 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

formar

— Stillbildskameror av sådana slag som används
för fotografering av dokument på mikrofilm,
mikrofiche e. d.

— Stillbildskameror speciellt konstruerade för un
dervattensbruk, för flygfotografering eller för
medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre
organ; stillbildskameror för jämförelsefotografe
ring inom rättsmedicin eller kriminalteknik

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik

— Kameror för omedelbar bildframställning
— Andra stillbildskameror :

— Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm
med en bredd av högst 35 mm
— Andra, för rullfilm med en bredd av mindre
än 35 mm

— Andra, för rullfilm med en bredd av 35
mm

ex 9014

Andra instrument och apparater för navigering

Tillverkning där värdet av alla använda material inte

överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik
9015

9016

Instrument och apparater för geodesi (inbegripet
fotogrammetrisk geodesi ), lantmäteri, hydrografi,
oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik,
med undantag av kompasser; avståndsmätare

Tillverkning där värdet av alla använda material inte

Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

tillhörande vikter
9017

*

Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument
( t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbe
stick, räknestickor och räkneskivor ); instrument
som hålls i handen för längdmätning ( t.ex . mät
stockar, mätband , mikrometrar och skjutmått ), inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta

överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

kapitel
ex 9018

9024

Tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning

Tillverkning av alla material , inbegripet annat material
enligt nr 9018

Maskiner och apparater för provning av hårdhet,
hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller
andra mekaniska egenskaper hos material ( t.ex.
metaller, trä , textilvaror, papper eller plast )

Tillverkning där värdet av alla använda material inte

överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik
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9025

(3 )

(2 )

(1)

Aerometrar och liknande instrument, termometrar,
pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykro
metrar, även registrerande , samt alla slags kombina

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

tioner av dessa instrument
9026

Instrument och apparater för mätning eller kontroll
av gasers eller vätskors strömning, nivå , tryck e. d.
( t.ex . genomströmningsmätare , nivåmätare, man
ometrar och värmeförbrukningsmätare ), med
undantag av instrument och apparater enligt nr

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

9014, 9015 , 9028 eller 9032
9027

Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk
analys ( t.ex . polarimetrar, refraktometrar, spektro
metrar samt gas- eller rökanalysapparater ); instru
ment och apparater för mätning eller kontroll av
viskositet, porositet, dilatation , ytspänning e. d. ;
instrument och apparater för mätning eller kontroll
av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet ( inbegri
pet exponeringsmätare ); mikrotomer

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

9028

Förbruknings- och produktionsmätare för gaser,
vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmä

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

tare för sådana instrument
9029

Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, väg
mätare , stegräknare o. d. ; hastighetsmätare och tak
ometrar , andra än artiklar enligt nr 9014 eller 9015 ;
stroboskop

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

9030

Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra
instrument och apparater för mätning eller kontroll
av elektriska storheter, med undantag av mätare
enligt nr 9028 ; instrument och apparater för mät
ning eller påvisande av alfa-, beta -, gamma- eller
röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joni
serande strålning

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

9031

Instrument, apparater och maskiner för mätning
eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans i detta kapitel ; profilprojektorer

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

9032

Instrument och apparater för automatisk reglering

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

9033

Delar och tillbehör ( inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta kapitel ) till maskiner,
instrument och apparater enligt kap . 90

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Ur och delar till ur, undantaget varor enligt följande
nr 9101 till 9105 och 9110 till 9.113 , för vilka
reglerna finns upptagna nedan

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

Ur

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 45 % av den färdiga varans pris från fabrik

Kompletta urverk, inte sammansatte eller delvis
sammansatta ( urverkssatser ); ofullständiga urverk,
sammansatta ; råurverk

Tillverkning där

ex kapitel 91

9101

till
9105
9110

— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och
— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av nr 9114 används endast

om värdet av det inte överstiger 10 % av den
färdiga varans pris från fabrik
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(2 )

(1)
9111

Boetter till ur samt delar till sådana
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(3)

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
fabrik

9112

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta
kapitel samt delar till sådana

Tillverkning där
— värdet av alla använda material inte överstiger 40 %
av den färdiga varans pris från fabrik, och

— inom det ovan angivna gränsvärdet, alla använda
material som omfattas av samma nummer som den

färdiga varan används endast om värdet av det inte
överstiger 10 % av den färdiga varans pris från
abrik

9113

Urarmband och delar till urarmband

— Av ädel metall eller av metall med plätering av
ädel metall

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

— Andra varor

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikin
strument

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 40 % av den färdiga varans pris från fabrik

ex kapitel 93

Vapen och ammunition ; delar och tillbehör till
vapen och ammunition

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris fritt fabrik

ex 9401

Möbler av metall med ostoppat bomullstyg med en
vikt av högst 300 g/m2

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan, eller

ex kapitel 92

och
ex 9403

tillverkning från bomullstyg i skick färdigt att brukas
enligt nr 9401 eller 9403 , förutsatt att

— dess värde inte överstiger 25 % av den färdiga
varans pris från fabrik,och
— alla använda material har ursprungsstatus och att de
omfattas av något annat nummer än nr 9401 eller
9403

9405

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar ( in
begripet strålkastare ) samt delar till sådana artiklar,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;
ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d . med
fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till
sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

annanstans

9406

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik
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(2 )

(1)
9503

Andra leksaker; skalenliga modeller och liknande
modeller för förströelse, mekaniska eller icke meka
niska; pussel av alla slag
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(3)

Tillverkning där
— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan, och
— förutsatt att värdet av alla använda material inte

överstiger 50 % av den färdiga varans pris från
fabrik

ex

9506

Färdiga huvuden till golfklubbor

ex

9507

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med
rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar;
lockfåglar ( andra än sådana som omfattas av nr
9208 eller 9705 ) och liknande artiklar för jakt
— Monterade fiskkrokar med konstgjorda beten;
monterade fiskelinor med tafsar )

Tillverkning från grovt tillskurna block

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer an den färdiga varan. Dock får
material enligt samma nummer användas om värdet av
det inte överstiger 25 % av den färdiga varans pris från
fabrik

Artiklar av animaliska, vegetabiliska eller minera
liska snidningsmaterial

Tillverkning från bearbetade snidningsmaterial enligt

ex

9601
och
9602

ex

9603

Kvastar, viskor, borstar ( undantaget viskor och lik
nande samt borstar av mård- eller ekorrhår ), meka
niska mattsopare utan motor, målningsrullar och
målardynor, avtorkare och moppar

Tillverkning där värdet av alla använda material inte
överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fabrik

9605

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för söm
nad eller för rengöring av skor eller kläder

Varje del i etuiet måste uppfylla den regel som skulle
gälla för den om den inte ingick i satsen. Dock får
varor utan ursprungsstatus ingå förutsatt att deras
sammanlagda värde inte överstigeri 5 % av det färdiga
etuiets pris från fabrik

9606

Knappar samt knappformar och andra delar till
knappar; knappämnen

Tillverkning där

ex

samma nummer

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan, och
— förutsatt att värdet av alla använda material inte

överstiger 50 % av den färdiga varans pris från
fabrik

ex

9608

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös
spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor
för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennför
längare o.d.; delar ( inbegripet hylsor och hållare ) till
artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som
omfattas av nr 9609

— Reservoarpennor och liknande pennor med stift

Tillverkning där alla använda material omfattas av
något annat nummer än den färdiga varan . Dock får
stift eller stiftspetsar och övriga material enligt samma
nummer användas förutsatt att värdet av dessa inte

överstiger 10 % av den färdiga varans pris från fabrik
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(1)
9612

ex 9614
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(3)

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband,
indränkta med färg eller på annat sätt preparerade
för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i
patroner; färgdynor, även sådana som inte är
indränkta med färg, med eller utan ask

Tillverkning där

Rökpipor och piphuvuden

Tillverkning från grovt tillskurna block

— alla använda material omfattas av något annat
nummer än den färdiga varan, och
— värdet av alla använda material inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från fabrik
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BILAGA 3 till bilaga 2

Uttrycket " AVS-stater " i denna bilaga avser följande stater som undertecknat fjärde AVS-EEG-konventio
nen i Lomé den 15 december 1989 .

( Detta skall gälla utan hinder av ändringar i förteckningen )
Angola
Antigua och Barbuda

Madagaskar

Bahamas

Malawi
Mali

Barbados
Belize

Mauretanien
Mauritius

Benin

Mozambique

Botswana

Burkina Faso

Niger
Nigeria

Burundi

Papua Nya Guinea

Centralafrikanska republiken
Djibouti

Rwanda

Dominica

Saint Vincent och Grenadinerna

Dominikanska republikens
Ekvatorialgiunea

Sainta Lucia

Elfenbenskusten

Säo Tomé och Principe
Senegal
Seychellerna

Etiopien

Fidji

Saint Christopher och Nevis
Salomonöarna

Gabon
Gambia
Ghana
Grenada
Guinea Bissau
Guinea

Tanzania

Guyana

Tchad

Haiti

Jamaica

Togo
Tonga

Kamerun

Trinidad och Tobago

Kap Verde

Tuvalu

Sierra Leone
Somalien

Sudan
Surinam

Swaziland

Kenya

Uganda

Kiribati

Vanuatu

Komorerna

Västra Samoa
Zaïre
Zambia
Zimbabwe

Kongo
Lesotho
Liberia
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BILAGA 4 till bilaga 2
BLANKETT FOR VARUCERTIFIKAT

1 . Varucertifikat EUR. 1 skall upprättas på den blankett varav ett exempel visas i denna bilaga. Denna
blankett skall tryckas på ett eller flera av de språk på vilka konventionen är skriven . Certifikat skall
upprättas på ett av dessa språk och i överensstämmelse med den exporterande statens inhemska
lagstiftning. Om den skrivs för hand skall detta göras med bläck och med versaler.
2. Varje certifikat skall mäta 210 x 297 mm, men en tolerans på plus 8 mm eller minus 5 mm på längden
kan tillåtas. Papperet skall vara vitt skrivpapper och det får inte innehålla mekanisk massa eller väga
mindre än 60 g/m(2 ). Det skall ha ett tryckt grönt guilloche-mönster som bakgrund för att göra
eventuella mekaniska eller kemiska förfalskningar synliga .
3 . De exporterande staterna får förbehålla sig rätten att trycka certifikaten själva eller låta dem tryckas av
godkända tryckerier. I det sistnämnda fallet skall varje certifikat innehålla en hänvisning till sådant
godkännande. Varje certifikat skall ange tryckeriets namn och adress eller ett märke varigenom
tryckeriet kan identifieras . Det skall också ha ett serienummer, eventuellt tryckt , varigenom det kan
identifieras .
4.

Blanketter av det slag som anges i bilaga 5 till bilaga 2 till AVS-EEG-ministerrådets beslut 86/283/EEG
får fortsätta att användas så länge lagren räcker, dock längst till och med den 31 december 1992 .
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VARUCERTIFIKAT
1 . Exportör (namn , fullständig adress, land)

Nr A

EUR . 1

000000

Se upplysningar på baksidan innan denna blakett fylls i.

2 . Certifikat att användas i förmånsbehandlad handel mellan
".■„>bulk

3. Mottagare (namn , fullständig adress, land)
(frivillig uppgift)

märkas dessa ||E >)s ?S eller S86ue ) 3|BJUB || B>|S

,

och

( Ange lämpliga länder, grupper av länder eller territorier)

4. Land , grupper av länder

5. Land , grupper av länder

eller territorier i vilka

och territorier

varorna anses ha sitt

ursprung

6. Uppgifter om transporten (frivillig uppgift)

4. Anmärkningar

varor

oförpackade
För

( T)

8. Varunummer; märkning och nummer, antal och slag av kollin(1 ); varubeskrivning

9 . Bruttovikt

10 . Fakturor

(kg) eller

(frivillig uppgift)

annat mått

(liter, m3
osv.)

• kräver >I BS territoriet eller landet

exporterande

11 . TULLENS PÅSKRIFT

12 . EXPORTORENS DEKLARATION

Jag intygar att ovan angivna varor uppfyller de

Deklarationen bestyrkt

villkor som krävs för utfärdande av detta certifi

Exportdokument(2)

kat

det

Blankett

nr .

I

regierna

Tullanstalt

Utfärdande land eller territorium

Stämpel

Ort och datum

om endast I

Ort och datum

IIA-I (,)

( underskrift)

(underskrin)

13. BEGÄRAN OM KONTROLL, till

14. RESULTAT AV KONTROLLEN

Kontrollen som utförts visar att detta certifikat

Γη utfärdats av den angivna tullanstalten och att upplysnin
garna i det är riktiga .

ΓΊ inte uppfyller kraven ifråga om uppgifternas äkthet och rik
Kontroll av äktheten och riktigheten av detta certifikat begärs .

tighet (se bifogade anmärkningar)(r)

(Ort och datum)

(Ort och datum)

Stämpel

Stämpel

( Underskrift)

( Underskrift)

(1 ) Kryssa för i tillämplig ruta

ANMARKNINGAR

1 . Certifikat får inte innehålla raderingar eller till exempel skriven över annan text. Ändringar får endast ske genom att felaktiga upp
gifter styks och de rättelser som behövs läggs till . Sådana ändringar måste signeras av den som fyllt i certifikatet och godkännas
av tullyndigheten i utfärdandelandet eller -territoriet .

2 . Utrymme får inte lämnas mellan uppgifter i certifikatet och varje uppgift måste föregås av ett varunummer. En vågrät linje skall
dras omedelbart under den sista uppgiften . Oanvänt skrivutrymme skall strykas över så att tillägg inte kan göras senare .
3 . Varor skall beskrivas i enlighet med handelspraxis och tillräckligt noga för att varorna skall kunna särskiljas .

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT
1 . Exportör (namn , fullständig adress, land)

EUR . 1

Nr A

000000

Se upplysningar på baksidan innan denna blankett fylls i

2. Certifikat att användas i förmånsbehandlad handel mellan
".■„>bulk

3 . Mottagare (namn , fullständig adress, land)
(frivillig uppgift)

märkas dessa || skall es J8||s sa6uB antalet || skall

och

(Ange lämpliga länder, grupper av länder eller territorier)

4. Land , grupper av länder
eller territorier i vilka
varorna anses ha sitt ur
sprung

6. Uppgifter om transporten (frivillig uppgift)

5. Land , grupper av länder
eller territorier dit export

7. Anmärkningar

varor

oförpackade För (^

8. Varunummer; märkning och nummer, antal och slag av kollin(1); varusbeskrivning

9 . Bruttovikt

(kg) eller

annat mått

(liter, m3
osv.)

10 . Fakturor
(frivillig uppgift)

EXPORTÖRENS DEKLARATION

Som exportör av de på omstående sida beskrivna varorna ,

DEKLARERAR jag att dessa varor uppfyller de villkor som krävs för utfärdande av bifogat certifikat ,

ANGER

jag i det följande de omständigheter som medför att varorna uppfyller ovanstående villkor:

ÖVERLÄMNAR jag till stöd för ansökan följande dokument(1 ):

ÅTAR

jag mig att på begäran av berörda myndigheter överlämna annat material till stöd för ansökan som dessa myndighe

BEGÄR

jag att bifogat certifikat uttfärdas för dessa varor.

ter kan kräva i syfte att utfärda bifogat certifikat och att om så erfordras tillåta nämnda myndigheter att på mina väg
nar utföra inspektioner och att ovanstående varor kontrolleras i fråga om tillverkningsprocessen .

(Ort och datum)

( Underskrift)

( 1 ) Till exempel : importdokument, varucertifikat, fakturor, tillverkarintyg etc. avseende de produkter som används vid tillverkning eller avser de varor
som skall återexporteras från samma stat.
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BILAGA 5 till bilaga 2
BLANKETT EUR . 2

1 . Blankett EUR. 2, varav ett exempel visas i denna bilaga, skall ifyllas av exportören. Den skall upprättas
på ett eller flera av de språk på vilka konventionen är skriven och i överensstämmelse med den
exporterande statens inhemska lagstiftning. Om den skrivs för hand skall detta göras med bläck och
med versaler .

2 . Blankett EUR. 2 skall bestå av ett enda blad med måtten 210 x 148 mm. Papperet skall vara vitt
skrivpapper och det får inte innehålla mekanisk massa eller väga mindre än 65 g/m(2 ).
3 . De exporterande staterna får förbehålla sig rätten att trycka blanketterna själva eller låta dem tryckas
av tryckerier som de har godkänt. I det sistnämnda fallet skall varje blankett innehålla en hänvisning till
sådant godkännande. Dessutom skall varje blankett bära det speciella märke som det godkända
tryckeriet har fått sig tilldelat samt ett serienummer, eventuellt tryckt , varigenom den kan identifie
ras .

4. Blanketter av det slag som anges i bilaga 6 till bilaga 2 till AVS-EEG-ministerrådets beslut 86/283/EEG
får fortsätta att användas så länge lagren räcker, dock längst till och med den 31 december 1992 .
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BLANKETT EUR . 2 Nr

1J Blankett för förmånsbehandlad handel

Exportör (namn , fullständig adress, land)

3

mellan (1 )
och
Exportörens deklaration
som exportör av nedan angivna varor deklarerar jat att varor
na uppfyller de villkor som krävs för utfärdande av denna blan
kett och att de erhållit ursprungsstatuts enligt de bestämmel
ser som styr den förmånsbehandlade handel som anges i
ruta 1 .

4

5

11

Mottagne (namn, fullständig adress, land)

Anmärkningars)

Märken , lastnummer, varubeskrivning

5

Ort och dag

6

Exportorens underskrift

8

Ursprungsland ^)

9

Mottagarland ^

10

Bruttovikt ( kg)

12 1 Myndighet i exportlandet(4) som ansvarar
för kontroll av exportörens deklaration

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

Ange länder, grupper av länder eller territorier som berörs .
Hänvisa till redan utförd kontroll av behöriga myndigheter.
Uttrycket "ursprungsland" avser land , grupp av länder eller territorium där varan anses ha sitt ursprung .
Uttrycket "land" avser land , grupp av länder eller territorium som varorna kommer från .

14

13 Begäran om kontroll
Kontroll av exportörens deklaration på föregående sida begärs
härmedO .

Resultat av kontrollen

Kontroll av genomförts visar att(1 ).

□ uppgifterna och detaljerna i blanketten är riktiga
ΓΊ blanketten inte uppfyller kraven i fråga om uppgifternas äkt
het och riktighet (se bifogade anmärkningar)

19

19
(Ort och datum )

Stämpel

( underskrift)

Stämpel

(underskrift)

( 1 ) Kryssa för tillämplig ruta .

(*) Efterföljande kontroller av blankett EUR . 2 skall genomföras slumpvis och så snart tullmyndigheterna i importstaten har rimliga skäl att misstro riktigheten i uppgifterna i fråga on blan
ketternas äkthet och berörda varors verkliga ursprung .

Anvisningar for ifyllande av blankett EUR . 2
1 . En EUR . 2-blankett skall fyllas i för varor som i exportlandet uppfyller de villkor som anges i bestämmelserna för den handel som avses i
ruta 1 . Dessa villkor skall noga läsas igenom innan blanketten fylls i .
2 . Om försändelse sker med paketpost skall exportören fästa blanketten på paketavin . Om försändelse sker med post skall den inneslutas i
paketet . Hänvisningen " EUR . 2" och blankettens serienummer skal anges på tulldeklarationsblankett C1 eller tulldeklaration C2/CP3 .
3 . Dessa anvisningar befriar inte exportören från att uppfylla andra formella krav enligt tull- eller postbestämmelser.
4 . En exportör som använder denna blankett är skyldig att til behörig myndighet överlämna annat material till stöd för ansökan som dessa myn
digheter kan kräva och att om så erfordras tillåta nämnda myndigheter att på sina vägnar utföra inspektioner och tillåter att de i ruta 1 1 i
denna blankett angivna varorna kontrolleras i fråga om tillverkningsprocessen .
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BILAGA 6 A till bilaga 2
DEKLARATION FÖR VAROR MED FÖRMÅNSBEHANDLAD URSPRUNGSSTATUS

Som exportör deklarerar jag att de i denna faktura förtecknade varorna

(] )

tillverkats i

(2)

och uppfyller ursprungsvillkoren för förmånsbehandlad handel mellan AVS-staterna och europeiska
gemenskapen .
Jag åtar mig att till tullmyndigheterna om så begärs tillhandahålla handlingar som stöder denna
deklaration .

Anmärkning:
Texten i rutan, ifylld i enlighet med nedanstående fotnoter utgör en leverantörsdeklaration . Fotnoterna
behöver inte återges .

(')

—

Om endast vissa av varorna som förtecknas på fakturan berörs, skall de tydligt anges eller utmärkas enligt
följande lydelse: "
förtecknad på denna faktura och markerad med
har tillverkats
".
— Om någon annan handling än fakturan eller bilaga till fakturan används (se artikel 3 ), skall beteckningen på
berörd handling anges istället för ordet " faktura ".
(2 ) Gemenskapen, medlemsstaten, AVS-staten eller berört ULT. Om en AVS-stat eller ett ULT anges måste hänvisning
också ske till den tullanstalt i gemenskapen som innehar något berört EUR. 1 (s ) eller EUR. 2(s ), med uppgift om
numret på certifikatet eller blanketten och, om möjligt, berört diarienummer hos tullanstalten.
( 3 ) Ort och dag.
(4 ) Namn och ställning i bolaget.
(5 ) Underskrift.
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BILAGA 6 B till bilaga 2
DEKLARATION FÖR VAROR UTAN FÖRMÅNSBEHANDLAD URSPRUNGSSTATUS

Som exportör deklarerar jag att de i denna faktura förtecknade varorna

tillverkats i

( )

(2) och innehåller delar eller material som inte har ursprung i

gemenskapen enligt reglerna för förmånsbehandlad handel:
(3)

Jag åtar mig att till tullmyndigheterna om så begärs tillhandahålla handlingar som stöder denna
deklaration .

Anmärkningar :

Texten i rutan, ifylld i enlighet med nedanstående fotnoter utgör en leverantörsdeklaration. Fotnoterna
behöver inte återges.

(')

—

Om endast vissa av varorna som förtecknas på fakturan berörs, skall de tydligt anges eller utmärkas enligt
följande lydelse: "
förtecknad på denna faktura och markerad med
har tillver
kats

—

Om någon annan handling än fakturan eller bilaga till fakturan används (se artikel 3 ), skall beteckningen på
berörd handling anges istället för ordet " faktura ".
( 2 ) Gemenskapen, medlemsstaten, AVS-staten eller berört ULT.

( 3 ) Beskrivning skall alltid ges . Beskrivningen skall vara tillräcklig och bör var tillräckligt detaljerad för att klassificering
enligt tulltaxan av berörda varor skall kunna göras.
(4 ) Tullvärden anges endast när så krävs.
( 5 ) Ursprungsland anges endast när så krävs. Angivet ursprungskall vara förmånsbehandlat och alla andra ursprung skall
anges som " tredje land ".
( 6 ) " och har genomgått följande bearbetning i (gemenskapen ) ( medlemsstaten) (AVS-staten ) ( berört ULT)...," skall läggas

till med en beskrivning av den bearbetning som utförts om denna upplysning krävs.
( 7 ) Ort och dag.
( 8) Namn och ställning i bolaget.
r ) Underskrift.
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BILAGA 7 till bilaga 2
INFORMATIONSCERTEFIKAT

1 . Den i denna bilaga visade blanketten för informationcertifikat skall användas och tryckas på ett eller
flera av de språk på vilka konventionen är skriven och i överensstämmelse med föreskrifterna i den
exporterande statens inhemska lagstiftning. Informationscertifikat skall fyllas i på ett av dessa språk.
Om de skrivs för hand skall detta göras med bläck och med versaler. Varje certifikat skall ha ett
serienummer, tryckt eller inte, varigenom det kan identifieras.

2. Varje certifikat skall bestå av ett enda blad med mått 210 x 297 mm, men en tolerans på plus 8 mm
eller minus 5 mm på längden kan tillåtas. Papperet måste vara vitt skrivpapper och det får inte
innehålla mekanisk massa eller väga mindre än 65 g/m2.

3 . De nationella förvaltningarna får förbehålla sig rätten att trycka blanketterna själva eller får låta dem
tryckas av tryckerier som de har godkänt. I det sistnämnda fallet skall varje blankett innehålla en
hänvisning till sådant godkännande. Varje certifikat skall ange tryckeriets namn och adress eller ett
märke varigenom tryckeriet kan identifieras .
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EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
1 . Leverantör(1 )

INFORMATIONSCERTIFIKAT
för att underlätta utfärdandet av ett

VARUCERTIFIKAT
för förmånsbehandlad handel mellan

2 . Mottagare(1 )

EUROPEISKA EKONOMISKA
GEMENSKAPEN
och

AVS-STATERNA
3 . Bearbetad av( 1 )

4 . Stat där bearbetning utförts

6 . Tullanstalt till vilken import sker(2)

5 . För myndighets anteckningar

7 . lmporthandling(2)
Blankett

Nr

Serie

Datum IIII
VAROR SOM FÖRSÄNTS TILL MOTTAGARMEDLEMSSTATEN
8 . Märkning och nummer,
antal och slag av kollin

10. Mängd (3)

9 . KN-nr och varubeskrivning

1 1 . Värde(4)

ANVÄNDA IMPORTVAROR

12 . KN-nr och varubeskrivning

14. Mängd(3

13 . Ursprungsland

15 . Värde(2)(5)

16 . Art av arbete eller bearbetning som utförts
17 . Anmärkningar

18. TULLENS PÅSKRIFT

19 . LEVERANTÖRENS DEKLARATION

Deklaration utfärdad

Underteckad leverantör deklarerar att upplysningarna i dett certi
fikat är riktiga.

Handling
Blankett

Nr.

(dag)
Ort

Tullanstalt

Datum I

I

I
Stämpel

( Underskrift)

( )( )( )(4)( ) Se fotnoter på baksidan .

( Underskrift)

BEGARAN OM KONTROLL

RESULTAT AV KONTROLLEN

Som tulltjänsteman begär jag härmed kontroll av äktheten och
riktigheten av detta informationscertifikat .

att detta informationscertifikat

Kontrollen som genomförts av undertecknad tulltjänsteman visar
a) utfärdats av den tullanstalt som anges och att uppgifterna däri
är riktiga(*)

b) inte uppfyller kraven i fråga om uppgifternas äkthet och riktig
het (se bifogade anmärkningar)(*)

(Ort och datum)

Stämpel

(Ort och datum)

Stämpel

(Tjänstemans underskrift)

(Tjänstemans underskrift)
(*) Stryk det som inte gäller

HANVISNINGAR

(1 ) Namn på person eller företag och fullständiga adressuppgifter.
(2) Frivillig information .

(3) kg , hl , m3 eller annat mått.

(4) Förpackningen skall anses utgöra en sammanhängande helhet med varan däri . Dock skall denna bestäm
melse inte gälla för förpackning som inte är av normalt slag för den förpackade varan och som har ett kvar
stående nyttovärde förutom att fungera som förpackning .

(5) Värdet skall anges i enlighet med bestämmelserna om ursprung .
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BILAGA 8 till bilaga 2
FÖRTECKNING ÖVER VAROR SOM AVSES I ARTIKEL 33 SOM TILLFÄLLIGT UNDANTAS FRÅN
RÄCKVIDDEN AV DENNA BILAGA
HS-nr

*

ex 2707

Varubeskrivning

Oljor i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de
ickearomatiska beståndsdelarna och som liknar mineraloljor erhållna genom
destillation av högtemperaturtjära från stenkol som ger minst 65 volymprocent
destillat vid 250 °C (även blandningar av pertoleumsprit och besol ), avsedd att
användas som drivmedel eller bränsle

2709 till 2715

Mineraloljor och varor från destillation av mineraloljor, bituminosa ämnen,
mineralvaxer

ex 2901

ex 2902

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Cyklaner och cyklener (utom azulener), bensen, xylen, avsedda att användas som
drivmedel eller bränsle

ex 3403

Beredda smörjmedel innehållande högst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminosa mineral :

ex 3404

Konstgjorda växer och beredda växer på bas av paraffin, petroleumvaxer, växer
från bituminosa material, slackvax och scalevax

ex 3811

Beredda tillsatsmedel för smörjoljor innehållande oljor erhållna ur petroleum eller
ur bituminösamineral

Il /Vol . 18

BLANKETT FOR ANSÖKAN OM UNDANTAG
1.

Handelsbeskrivning av den färdiga varan

Bilaga 9 till bilaga 2

2 . Beräknad årlig exportkvantitet till gemenskapen (vikt, antal
enheter, meter eller annan enhet)

1.1 Tullklassificering (HS-nr)

3.

Handelsbeskrivning av material från trejde land

4. Beräknad årlig kvantitet av material från tredje land som
kommer att användas

Tullklassificering (HS-nr)
5.

Värdet av material från tredje land

6 . Värde på den färdiga varan

7.

Ursprung för material från tredje land

8.

9.

Handelsbeskrivning av material med ursprung i AVS-sta

10. Beräknad årlig kvantitet av material från AVS-stater, EEG

ter, EEG eller ULT som kommer att användas

11.

Värdet av material från AVS-stater, EEG eller ULT

Skälen för att ursprungsregien för den färdiga varan inte
kan uppfyllas

eller ULT som kommer att användas

12 .

Bearbetning eller beredning som utförs i EEG eller ULT på
material från tredje land som inte erhåller ursprungsstatus

1 5.

Strukturen på ägarkapitalet i berört företag

1 3 . Tid för vilken undantag begärs
från

14 .

till

Utförlig beskrivning av bearberning och beredning som
utförs i någon AVS-stat

1 6. Värdet av gjorda eller förutsedda investeringar

1 8.

Värde som tillförs genom bearbetning eller beredning i
AVS-stater

17 .

Personal som anställts eller kan komma att anställas

20 .

Tänkbar utveckling som kan göra att behovet av undantag
bortfaller

18.1 Arbete
18.2 Omkostnader

18.3 Övrigt
19. Övriga möjliga källor för tillgång till materialen

21 . Anmärkningar
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ANMARKNINGAR

1.

Om fälten i blanketten inte rymmer all relevant information får ytterligare sidor fästas vid blanketten.
Därvid skall texten " Se bilaga " skrivas in i fältet i fråga .

2.

Om möjligt bör prover eller annat illustrativt material (fotografier, ritningar, kataloger etc.) av
slutprodukten och av materialen åtfölja blanketten.

3 . En blankett skall fyllas i för varje vara som omfattas av ansökningen .
Fält 3 , 4, 5, 7:

Med " tredje land " menas här ett land som inte är en AVS-stat, en gemenskapsstat
eller ett utomeuropeiskt land eller territorium ( ULT ).

Fält 12 :

Om material från tredje land har bearbetats eller behandlats inom gemenskapen
eller ULT utan att få ursprungsstatus före vidare behandling i den AVS-stat som
begär undantaget, ange vilken bearbetning eller behandling som har utförts inom
gemenskapen eller ULT.

Fält 13 :

De datumuppgifter som skall fyllas i är första och sista dagen av den period
varunder certifikat EUR. 1 får utfärdas inom ramen för undantaget.

Fält 18 :

Ange förädlingsvärdet antingen i procent av varans pris från fabrik eller som ett
belopp per enhet av varan .

Fält 19 :

Om det finns alternativa källor för material, ange här vilken eller vilka dessa är
och om möjligt skälen — kostnadsskäl eller andra skäl — för att inte använda den
eller de andra .

Fält 20 :

Ange möjliga vidare investeringar eller alternativa val av leverantör som gör att
undantaget bara behövs under en begränsad period.
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BILAGA 3

om villkoren för införsel till gemenskapen av varor som inte har sitt ursprung i ULT men som
omsätts fritt i ULT, och om metoder för administrativt samarbete
Artikel 1

Direkt transport

1 . De regler som anges i beslutets artikel 101.2 gäller
endast för varor eller material som transporteras mellan
ULT:s och gemenskapens territorium utan att komma in i
något annat territorium. Varor som utgör en enda försän
delse får emellertid transporteras via ett annat territorium
än ULT:s, i förekommande fall med omlastning eller
tillfällig lagring i sådant territorium, under förutsättning
att varorna har hela tiden stått under tillsyn av tullmyn
digheterna i transitlandet eller lagringslandet och att de
inte har undergått andra operationer än urlastning,
omlastning eller eventuell behandling avsedd att bibehålla
dem i gott skick.
2 . Bevis för att villkoren enligt punkt 1 har uppfyllts
skall företes för de ansvariga tullmyndigheterna i form
av

a ) en fraktsedel som har utfärdats i det exporterande
förmånstagarlandet och täcker passagen genom tran
sitlandet

b ) eller en handling utfärdad av transitlandets tullmyn
digheter och som
— ger en exakt beskrivning av varorna,
— anger datum för urlastning och omlastning av
varorna eller för inskeppning eller landsättning av
dessa, med identifiering av de använda fartygen,

— intygar de villkor på vilka varorna befann sig i
transitlandet,

c ) eller, i brist på sådana handlingar, något annat bevis

3 . Ett exportcertifikat EXP skall utfärdas endast efter
skriftlig ansökan, gjord av exportören eller, under dennes
ansvar, av hans bemyndigade företrädare . Sådan ansökan
skall göras på en blankett, varav ett exempel visas i
bilaga 1 och som skall ifyllas i överensstämmelse med den
här bilagan.
4. Ansökningar om exportcertifikat EXP måste beva
ras i minst tre år av det exporterande landets tullmyndig
heter .

5.
Exportören eller dennes ombud skall tillsammans
med sin ansökan inge alla lämpliga handlingar som visar
att de varor som skall exporteras är av sådan beskaffen
het att de berättigar till utfärdande av ett varucertifikat
EXP .

Denne skall åta sig att på begäran av de ansvariga
myndigheterna framlägga varje kompletterande bevis som
dessa eventuellt begär för fastställande av ansökningens
riktighet och skall vidare vara beredd att samtycka till
varje ifrågakommande inspektion av hans räkenskaper
och varje ifrågakommande kontroll av förfarandet för de
ovannämnda varornas övergång till fri omsättning
Exportörer är skyldiga att behålla de i denna punkt
angivna stöddokumenten i minst två år .
6.
Exportcertifikatet EXP skall utfärdas av det expor
terande landets eller territoriets tullmyndigheter om
varorna kan anses vara i fri omsättning i den bemärkelse
som anges i beslutets artikel 101.2 .

7. För kontroll av om villkoren enligt punkt 6 har
uppfyllts skall tullmyndigheterna ha rätt att kräva varje
slags dokumentärt bevis eller att verkställa varje slags
kontroll som de anser befogad .

dokument.

beslutets artikel 101.2 skall företes i form av ett export
certifikat EXP, varav ett exempel visas i bilaga 1 till
denna bilaga .

8.
Den exporterande statens tullmyndigheter skall vara
ansvariga för kontroll av att blanketterna enligt punkt 1
är vederbörligen ifyllda . Särskilt skall de kontrollera att
blankettens fält för beskrivning av varan ( varuslag) har
fyllts i på sådant sätt att alla möjligheter till bedrägliga
tillägg är uteslutna . Därför måste varubeskrivningen och
all annan information som krävs i detta sammanhang
anges utan blankrader. När utrymmet inte är helt fyllt
måste en vågrät linje dras under beskrivningens sista rad
och det tomma utrymmet överkorsas.

2 . Ett exportcertifikat EXP får utfärdas endast när det
kan tjäna som det dokumentariska bevis vilket krävs för
genomförande av beslutet.

anges i den del av blanketten för exportcertifikatet som
är reserverad för tullmyndigheterna .

Artikel 2

Exportcertifikat EXP
1.

Bevis för överensstämmelse med föreskrifterna i

9.

Datum för utfärdande av varucertifikatet måste
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10 .
Ett exportcertifikat EXP skall utfärdas av det
exporterande landets eller territoriets tullmyndigheter när
de avsedda varorna exporteras. Det skall göras tillgäng
ligt för exportören så snart den faktiska exporten har
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METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 6

verkställts eller säkerställts .

Kommunikation avseende stämplar

Artikel 3

Utfärdande av duplett av exportcertifikat EXP
Om ett exportcertifikat EXP blir stulet, går förlorat eller
förstörs, får exportören ansöka hos de tullmyndigheter
som utfärdade det om ett duplettcertifikat, på grundval
av de exporthandlingar som är i deras ägo .
Det sålunda utfärdade duplettcertifikatet måste endosse
ras med ettdera av följande ord : " DUPLICADO ", " DUP
LIKAT", " DUPLIKAT ", " DUPLICATE", " DUPLI
CATA ", " DUPLICATO ", " DUPLICAAT ", " SEGUNDA
VIA ".

Artikel 4

Prov på de stämplar som används, tillsammans med
adresserna till de tullmyndigheter som är behöriga att
utfärda exportcertifikat EXP och utföra den därpå föl
jande kontrollen av dessa certifikat måste sändas till
kommissionen om de skiljer sig från dem som anges i
artikel 25 i bilaga 2 .
Exportcertifikat EXP skall accepteras för tillämpning av
de föreskrivna reglerna från den dag då informationen
tagits emot av kommissionen.
Kommissionen skall sända denna information till med

lemsstaternas tullmyndigheter.
Exportcertifikat EXP som har företetts för den importe
rande statens tullmyndigheter före detta datum skall
accepteras i överensstämmelse med gemenskapens lagstift
ning.

Giltighet av exportcertifikat EXP
Artikel 7

1.
Ett exportcertifikat EXP måste, inom 10 månader
efter den dag då det har utfärdats av det exporterande
landets eller territoriets tullmyndigheter, inges till tull
myndigheterna i den importerande stat till vilken varorna

Kontroll av exportcertifikat EXP

införs .

2 . Ett exportcertifikat EXP som inges till den importe
rande statens tullmyndigheter efter det senaste presenta
tionsdatum som anges i punkt 1 kan accepteras för
tillämpning av reglerna i de fall där försummelsen att
framlägga certifikatet före utsatt slutdatum beror på force
majeure eller exceptionella omständigheter.

1.
Efterföljande kontroll av exportcertifikat skall
genomföras stickprovsmässigt eller närhelst den importe
rande statens tullmyndigheter hyser rimliga tvivel beträf
fande dokumentets äkthet eller riktigheten av informatio
nen om de ifrågavarande varornas sanna ursprung.

3.
I andra fall av försenad presentation får den impor
terande statens tullmyndigheter acceptera certifikaten i de
fall där varorna har gjorts tillgängliga för dem före det

2.
För att säkerställa korrekt tillämpning av denna
bilaga skall medlemsstaterna och ifrågavarande ULT
genom sina respektive tulladministrationer hjälpa va
randra att kontrollera äktheten av exportcertifikat EXP
och riktigheten av den information som lämnas på certifi

nämnda slutdatumet.

katen .

Artikel 5

Ingivande av certifikat
Exportcertifikat EXP skall inges till tullmyndigheter i den
importerande staten i överensstämmelse med de förfaran
den som har fastställts av den staten. De nämnda myn
digheterna kan kräva översättning av ett certifikat. De
kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en
försäkran från importören med innebörd att varorna
fyller de villkor som krävs för genomförandet av beslu
tet.

3.
Om den importerande statens tullmyndigheter
beslutar att uppskjuta verkställandet av beslutets före
skrifter i avvaktan på resultaten av kontrollen skall de
erbjuda sig att släppa varorna till importören med förbe
håll för sådana försiktighetsåtgärder som kan bedömas
vara nödvändiga .
4.
För uppfyllande av föreskrifterna i punkt 1 skall det
importerande landets eller territoriets tullmyndigheter
återsända exportcertifikat EXP, eller en fotokopia, till det
exporterande landets eller territoriets tullmyndigheter och
i förekommande fall ange de formella eller materiella
skälen för en undersökning. De relevanta affärsdokumen
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ten, eller kopior av dessa , skall bifogas till certifikat EXP,
och tullmyndigheterna skall vidarebefordra all uppgifter
som eventuellt har erhållits och som antyder att de på det
nämnda certifikatet angivna uppgifterna är oriktiga .

5.
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beträffande tolkningen av denna bilaga skall hänskjutas
till tullagstiftningskommittén.

8 . I samtliga fall skall tvister mellan importören och
den importerande statens tullmyndigheter slitas under
den nämnda statens lagstiftning.

Den importerande statens tullmyndigheter skall

underrättas om resultaten av kontrollen inom sex måna

Artikel 8

der. Dessa resultat måste vara sådana att de gör det
möjligt att avgöra om exportcertifikatet EXP hänförde sig
till de faktiskt exporterade varorna och om dessa varor
faktiskt berättigar till tillämpning av de föreskrivna reg

Påföljder

lerna .

6 . När kontrollförfarandet eller någon annan tillgäng
lig information synes ange att bestämmelserna i denna
bilaga överträds skall landet eller territoriet på eget
initiativ eller på begäran av gemenskapen genomföra
nödvändiga undersökningar eller föranstalta om sådana
undersökningar, som skall genomföras med vederbörlig
prioritet för identifiering och förebyggande av sådana
överträdelser .

När kontrollförfarandet eller någon annan tillgänglig
information synes ange att denna bilagas bestämmelser
överträds skall varorna inte accepteras som varor i fri
omsättning enligt beslutet annat än efter genomförande
av sådana i bilagan angivna inslag av administrativt
samarbete som kan ha blivit aktiverade .

7. Tvister som inte kan biläggas mellan den importe
rande statens och det exporterande landets eller territori
ets tullmyndigheter eller som ger upphov till en fråga

Påföljder skall drabba varje person som i syfte att få
varor accepterade som berättigade till tillämpning av de
föreskrivna reglerna upprättar eller förorsakar upprät
tande av ett dokument som innehåller oriktiga uppgifter
för erhållande av ett exportcertifikat EXP.
Artikel 9
Frizoner

Medlemsstaterna och de ansvariga myndigheterna i lan
det eller territoriet skall vidta alla nödvändiga åtgärder
för att se till att varor med vilka handel bedrivs på
grundval av ett exportcertifikat EXP och som under sin
transport förblir i en frizon belägen i deras territorium
inte undergår någon annan behandling än operationer
som är avsedda att bibehålla dem i gott skick.
Artikel 10

Bilagor

Bilagorna till denna bilaga skall utgöra en integrerad del
av bilagan.
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BILAGA 1 till bilaga 3
BLANKETT FÖR EXPORTCERTIFIKAT

1.

Exportcertifikat EXP skall upprättas på den blankett varav ett exempel visas i denna bilaga . Denna
blankett skall tryckas på ett eller flera av gemenskapens språk. Certifikat skall upprättas på ett av dessa
språk och i överensstämmelse med det exporterande ULT:s egen lagstiftning. Om den skrivs för hand
skall detta göras med bläck och med versaler .

2 . Varje certifikat skall mäta 210 x 297 mm, men en tolerans på plus 8 mm eller minus 5 mm på längden
kan tillåtas. Papperet måste vara vitt skrivpapper och det får inte innehålla mekanisk massa eller väga
mindre än 65 g/m2. Det skall ha ett tryckt grönt guilloche-mönster som bakgrund för att göra eventuella
mekaniska eller kemiska förfalskningar synliga.

3 . De behöriga myndigheterna i det exporterande ULT får förbehålla sig rätten att trycka certifikaten
själva eller låta dem tryckas av godkända tryckerier. I det sistnämnda fallet måste varje certifikat
innehålla en hänvisning till sådant godkännande . Varje certifikat måste ange tryckeriets namn och
adress eller ett märke varigenom tryckeriet kan identifieras. Det skall också ha ett serienummer, tryckt
eller inte, varigenom det kan identifieras .
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EXPORTCERTIFIKAT
1 . Exportör (namn , fullständig adress, land)

EXP

Nr A

Se upplysningar på baksidan innan denna blakett fylls i.

2. Certifikat att användas i förmånsbehandlad handel mellan
". ,>bulk

3. Mottagare (namn , fullständig adress, land)
(frivillig uppgift)

!„ märkas dessa ||B>|S BS eller se6uB antalet || B>|S

och

(Ange berörda länder, grupper av länder eller territorier)

4. Land , grupper av länder

5. Land , grupper av länder

eller territorier i vilka
varorna anses ha sitt
ursprung

6. Uppgifter om transporten (frivillig uppgift)

och territorier

7. Anmärkningar

varor

oförpackade
För

(T)

8. Varunummer; märkning och nummer, antal och slag av kollin(1 ); varubeskrivning, tullsats eller
skattesatser som har motsvarande verkan som tas ut på fri omsättning i exporterande ULT;
upplysningar av betydelse för tulldeklarationen (nr, dag , transportväg)

9 . Bruttovikt

(kg) eller

10 . Fakturor
(frivillig uppgift)

annat mått

(liter, m3
osv.)

11 . TULLENS PÅSKRIFT

12 . EXPORTORENS DEKLARATION

Jag intygar att ovan angivna varor uppfyller de

Deklarationen bestyrkt
Härmed intygas att ovand nämnda varor inte behand
lats eller bearbetats sedan de övergått till fri om
sättning .

villkor som krävs för utfärdande av detta certi
fikat

Tullanstalt
Utfärdande land eller territorium

Stämpel

Ort och datum .

Datum
( underskrift)

( underskrift)

13. BEGÄRAN OM KONTROLL, till

14 . RESULTAT AV KONTROLLEN

Kontrollen som utförts visar att detta certifikat

utfärdats av den angivna tullanstalten och att upplysnin
garna i det är riktiga

ri inte uppfyller kraven ifråga om uppgifternas äkthet och rik
Kontroll av äktheten och riktigheten av detta certifikat begärs .

tighet (se bifogade anmärkningar)^)

(Ort och datum)

(Ort och datum)

Stämpel

Stämpel

( Underskrift)

(Underskrift)

( 1 ) Kryssa för i tillämplig ruta .

ANMARKNINGAR

1 . Certifikat får inte innehålla raderingar eller till exempel skriven över annan text. Ändringar får endast ske genom att felaktiga upp
gifter styks och de rättelser som behövs läggs till . Sådana ändringar måste signeras av den som fyllt i certifikatet och godkännas
av tullyndigheten i utfärdandelandet eller -territoriet.

2. Utrymme får inte lämnas mellan varuuppgifter i certifikatet och varje uppgift måste föregås av ett varunummer. En vågrät linje skall
dras omedelbart under den sista varuuppgiften . Oanvänt skrivutrymme skall överkorsas så att tillägg inte kan göras senare.
3 . Varor skall beskrivas i enlighet med handelspraxis och tillräckligt noga för att varorna skall kunna särskiljas .

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT
1 . Exportör (namn , fullständig adress, land)

EUR . 1

Nr A

000000

Se upplysningar på baksidan innan denna blakett fylls i.

2. Certifikat att användas i förmånsbehandlad handel mellan
".■„>bulk

3. Mottagare (namn , fullständig adress, land)
(frivillig uppgift)

!„ märkas dessa || B>|S

och

(Ange berörda länder, grupper av länder eller territorier)

BS

4. Land , grupper av länder

ja||8 se6ue antalet || skall

eller territorier i vilka
varorna anses ha sitt
ursprung

6. Uppgifter om transporten (friviiig uppgift)

5. Land , grupper av länder
och territorier dit export
går

7. Anmärkningar

varor

oförpackade >|oförpackade För

(J

8. Varunummer; märkning och nummer, antal och slag av kollin(1 ); varubeskrivning tullsats eller
skattesatser som har motsvarande verkan som tas ut på fri omsättning i exporterande ULT;
upplysningar av betydelse för tulldeklarationen (nr, dag , transportväg)

9 . Bruttovikt

(kg) eller

annat mått

( liter, m3
osv.)

10 . Fakturor
(frivillig uppgift)

EXPORTORENS DEKLARATION

Undertecknad , exportör av de på omstående sida beskrivna varorna,

DEKLARERAR att dessa varor uppfyller de villkor som krävs för utfärdande av bifogat certifikat ,

ANGER

följande de omständigheter om hur varorna kommit att uppfylla ovanstående villkor:

ÖVERLAMNAR till stöd för ansökan följande dokument(1 )

ÅTAR

mig att på begäran av berörda myndigheter överlämna annat material till stöd för ansökan som dessa myndigheter

BEGÄR

att bifogat certifikat uttfärdas för dessa varor.

kan kräva i syfte att utfärda bifogat certifikat och att om så erfordras tillåta nämnda myndigheter att på mina vägnar
utföra inspektioner och att ovanstående varor kontrolleras i fråga om tillverkningsprocessen .

(ort och datum)

( underskrift)

( 1 ) Till exempel : importdokument, varucertifikat, fakturor, tillverkarintyg etc . avseende de produkter som används vid tillverkning eller
avseenden de varor som skall reexporteras från samma stat .
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BILAGA 4

Skyddsåtgärder
Föreskrifterna i beslutets artikel 109 skall genomföras som följer .
Artikel 1

1.
Om en medlemsstat anhåller hos kommissionen om tillämpning av skyddsåtgärder i
överensstämmelse med beslutets artikel 109 och kommissionen beslutar att inte tillämpa dessa ,
skall kommissionen underrätta rådet, medlemsstaterna och de ansvariga myndigheterna i
ifrågavarande ULT härom inom tre arbetsdagar från den dag då medlemsstatens begäran tas
emot .

Medlemsstater skall förse kommissionen med all information som kan vara nödvändig till stöd
för deras ansökningar om tillämpning av skyddsåtgärder.
Vilken medlemsstat som helst får hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom 10 arbetsdagar
från underrättelsen om beslutet.

Rådet får med kvalificerad majoritet anta ett avvikande beslut inom 20 arbetsdagar.

2 . När kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på sitt eget initiativ, beslutar att de
i beslutets artikel 109 föreskrivna skyddsåtgärderna skall tillämpas, skall den
— underrätta medlemsstaterna omedelbart eller, om den svarar på en framställning från en
medlemsstat, inom tre arbetsdagar från dagen för mottagandet av denna framställning,
och

— samråda med en kommitté, sammansatt av företrädare för medlemsstaterna och under

ordförandeskap av en företrädare för kommissionen.

3 . Efter samråd med den i punkt 2 nämnda kommittén får kommissionen vidta lämpliga
åtgärder för genomförande av beslutets artikel 109 .
4. Rådet, medlemsstaterna och de ansvariga myndigheterna i ifrågavarande ULT skall
omedelbart underrättas om det beslut som avses i punkt 3 .
Det skall tillämpas med omedelbar verkan .

5.

En medlemsstat får hänskjuta kommissionens i punkt 3 åsyftade beslut till rådet inom 10

arbetsdagar efter mottagandet av underrättelsen om beslutet.
6.
Skulle kommissionen inte anta beslut inom 21 arbetsdagar får en medlemsstat som i
enlighet med punkt 2 har fört ärendet till kommissionen hänskjuta det till rådet.

7. I de fall som avses i punkterna 5 och 6 får rådet med kvalificerad majoritet anta ett
avvikande beslut inom 21 arbetsdagar .
Artikel 2

1.
Kommissionen får vidta, eller bemyndiga en medlemsstat att tillämpa, omedelbara
skyddsåtgärder.

2.
Om kommissionen tar emot en framställning från en medlemsstat skall den anta beslut
därom inom tre arbetsdagar därefter.
Den skall underrätta rådet, medlemsstaterna och de ansvariga myndigheterna i ifrågavarande
ULT om sitt beslut.
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3.
En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut till rådet i överensstämmelse med det
förfarande som anges i artikel 1.5 .

Det förfarande som föreskrivs i artikel 1.7 skall tillämpas .
Skulle kommissionen inte anta beslut inom den i punkt 2 angivna perioden får en medlemsstat
som har fört ärendet till kommissionen hänskjuta det till rådet i överensstämmelse med det
förfarande som anges i punkterna 1 och 2 .
Artikel 3

Denna bilaga skall inte hindra tillämpning av de förordningar som etablerar en gemensam
organisation för jordbruksmarknader och inte heller av administrativa föreskrifter, utfärdade av
gemenskapen eller nationellt, som kan härledas därur, eller av de särskilda regler som har
antagits inom ramen för fördragets artikel 235 för bearbetade jordbruksprodukter.
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BILAGA 5

om rom

Artikel 1

Fram till ikraftträdandet av en gemensam marknadsorganisation för spritdrycker skall varor
med KN-nr 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 och 2208 90 19 med ursprung i ULT vara
undantagna från tull i enlighet med nedanstående föreskrifter.
Artikel 2

a ) Med undantag från artikel 101.1 i detta beslut skall rådet, med kvalificerad majoritet och
efter ett förslag från kommissionen, varje år fram till den 31 december 1995 fastställa de
kvantiteter som får importeras tullfritt.
Dessa kvantiteter skall fastställas på följande sätt:

— För tiden fram till den 31 december 1993 skall kvantiteterna fastställas på grundval av
de största årliga kvantiteter som har importerats från ULT till gemenskapen under de
senaste tre år för vilka statistik är tillgänglig, ökade, under perioden fram till den
31 december 1992, med en årlig tillväxttakt av 27 % .
Rådet får enhälligt på förslag från kommissionen varje år öka eller minska den ovan
angivna tilläggstakten i belysning av gemenskapens konsumtion och produktion samt av
utvecklingen av handelsflödena inom gemenskapen och mellan gemenskapen, ULT och
AVS-staterna .

— Den årliga kvantiteten skall i intet fall vara mindre än 15 000 hektoliter ren alkohol .

— För åren 1994 och 1995 skall den totala volymandelen varje gång vara lika stor som den
var året innan, ökat med 1740 hektoliter ren alkohol .

b ) För de regler som skall gälla från och med 1996 skall rådet, med kvalificerad majoritet och
efter ett förslag från kommissionen, före den 1 februari 1995 , på grundval av en rapport
som kommissionen kommer att sända till rådet före den 1 februari 1994, fastställa reglerna
för det planerade upphävandet av gemenskapens tullkvoter under hänsynstagande till
situationen, utsikterna på gemenskapens rommarknad och exporten från ULT och AVS
staterna .

Artikel 3

De i artikel 1 angivna varorna skall ligga under gemenskapens övervakning i enlighet med
detaljerade regler som skall fastställas av rådet när den antar de åtgärder som föreskrivs i artikel
2 a.

Artikel 4

På begäran av de ansvariga myndigheterna i ifrågavarande ULT och i överensstämmelse med
föreskrifterna i del 3 avdelning 1 kapitel 2 i beslutet skall gemenskapen bistå ULT i befrämjande
och utvidgning av deras försäljning av rom på traditionella och icke-traditionella marknader
inom gemenskapen.
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BILAGA 6

Transport av farligt avfall och radioaktivt avfall
I intensivt medvetande om de särskilda risker som är förbundna med radioaktivt avfall kommer

medlemsstaterna och de ansvariga myndigheterna i ULT att i fråga om sådant avfall avstå från
varje förfarande för kvittblivning vilket skulle inkräkta på staters suveränitet eller hota miljön
eller folkhälsan i andra länder. De lägger den största vikt vid utveckling av internationellt
samarbete för skydd av miljön och folkhälsan mot sådana risker. Följaktligen bekräftar de sin
beslutsamhet att spela en aktiv roll i det arbete som utförs inom IAEA för åstadkommande av
en internationellt godkänd kodex.
Tills en mera exakt definition har formulerats inom den ramen kommer termen " radioaktivt

avfall " att användas som benämning på varje material för vilket ingen framtida användning
emotses och vilket innehåller eller är förorenat med radionukelider vilkas radioaktivitetsnivåer

eller koncentrationer överskrider de gränser som gemenskapen har föresatt sig att innehålla för
skydd av sin egen befolkning i artikel 4 a och 4 b av direktiv 80/836/Euratom ( 1 ), senast ändrat
genom direktiv 84/467/Euratom ( 2 ). När det gäller radioaktivitetsnivåer sträcker sig dessa
gränser från 5 x 103 becquerel för nuklider av mycket hög radiotoxicitet till 5 x 106 becquerel
för dem som har låg radiotoxicitet. När det gäller koncentrationer är dessa gränser 100 Bqg" 1
och 500 Bqg"1 för fasta, naturligt radioaktiva ämnen .

(>) EGT nr L 246 , 17.9.1980, s. 1 .
(2 ) EGT nr L 265, 5.10.1984 , s. 4 .

BILAGA 7

Angående fiskeprodukters ursprung

När det gäller behandling av fiskeprodukter i ULT deklarerar gemenskapen att den är villig att
med öppet sinne granska ansökningar om undantag från ursprungsreglerna för behandlade
varor i denna produktionsbransch på grundval av existensen av tvingande landningskrav,
föreskrivna i fiskeavtal med tredjeländer. Vid den granskning som gemenskapen skall göra
kommer det att särskilt beaktas att de berörda tredjeländerna bör säkerställa den normala
marknaden för sådana produktioner, efter behandling, i den mån den sistnämnda inte är avsedd
för nationell eller regional konsumtion.
I detta sammanhang och för burkkonserverad tonfisk kommer gemenskapen att granska
ansökningar från de ansvariga myndigheterna i ULT i positiv anda, från fall till fall, förutsatt att
den ekonomiska akt som åtföljer varje ansökan klart visar att det är fråga om ett fall sådant
som de vilka avses i första stycket. Beslutet, som skall antas inom de tidsgränser som föreskrivs i
bilaga 2 artikel 30.8 kommer att ange den avtalade kvantiteten och den tid för vilken den gäller,
under hänsynstagande till artikel 30.9 i den bilagan.
De undantag som beviljas inom ramen för den här bilagan skall inte hindra de relevanta
ULT-myndigheternas rätt att ansöka om och erhålla undantag som beviljas i enlighet med bilaga
2 artikel 30 .
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BILAGA 8

Deklaration av Nederländernas regering

Nederländernas regering fäster uppmärksamheten på den struktur av kungadömets författning
vilken är ett resultat av stadgan av den 29 december 1954, och särskilt till kungadömets länders
autonomi, när det gäller föreskrifterna i beslutet, och på det faktum att beslutet i överensstäm
melse härmed antogs i samarbete med regeringarna för Nederländska Antillerna och Aruba i
överensstämmelse med de konstitutionella förfaranden som är i kraft i kungadömet.
Den deklarerar att regeringarna i Nederländska Antillerna och Aruba av den anledningen, samt
utan hinder för de rättigheter och skyldigheter som tillkommer den enligt fördraget och under
beslutet, kommer att efterkomma de förpliktelser som härrör från beslutet.
Vidare fäster Nederländernas regering uppmärksamhet på att regeringarna i Nederländska
Antillerna och Aruba har tillkännagivit att de med beaktande av fördraget, och särskilt artikel
132.5 , samt av artiklarna 232-234 i beslutet, anser det tillrådligt att åvägabringa klarare regler
när det gäller de villkor under vilka fysiska och juridiska personers rätt till fri etablering och
tillhandahållande av tjänster utövas i relationerna mellan å ena sidan medlemsstaterna och å
andra sidan Nederländska Antillerna och Aruba .

Den deklarerar att, av den anledningen och med hänsynstagande till föreskrifterna i fördraget, i
beslutet och i den ovan nämnda stadgan, åtgärder kommer att vidtas för åvägabringande av
sådana regler, som kommer att behöva åtföljas av de nödvändiga garantierna .
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