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RÅDETS FORORDNING (EG) nr 2469/96
av den 16 december 1996

om ändring av bilagan till förordning (EEG) nr 3911 /92 om export av kulturfö
remal

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

ytterligare otillbörlig administrativ börda läggs på de
licensgivande myndigheterna.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

med beaktande av kommissionens förslag ('),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande (3), och
med beaktande av följande:

Enligt skilda konstnärliga traditioner inom gemenskapen
anses akvareller, gouacher och pasteller utgöra antingen
målningar eller teckningar. Kategori 4 i bilagan till
förordning (EEG) nr 391 1 /92 (4) omfattar teckningar som
utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket mate
rial som helst och kategori 3 omfattar tavlor och
målningar som utförts helt för hand, på vilket underlag
och i vilket material som helst. De ekonomiska gräns
värden som gäller för dessa båda kategorier är olika. På
den inre marknaden skulle detta kunna medföra bety
dande skillnader i behandlingen av akvareller, gouacher
och pasteller, beroende på i vilken medlemsstat de
befinner sig. För att denna förordning skall kunna
tillämpas är det nödvändigt att besluta av vilken kategori
de skall omfattas, för att garantera enhetlig tillämpning av
de gränsvärden som tillämpas inom gemenskapen .
Erfarenheten visar att akvareller, gouacher och pasteller
når en prisnivå som snarare är högre än den för teck
ningar men klart lägre än den för olje- eller temperamål
ningar. Akvareller, gouacher och pasteller bör därför klas
sificeras i en ny, separat kategori med ett gränsvärde om
30 000 ecu, vilket bör säkerställa att det för betydande
arbeten kommer att krävas exportlicens, utan att någon

Bilagan till förordning (EEG) nr 3911 /92 ändras på
följande sätt:
1 . Under A skall

a) punkt 3 ersättas med följande text:

"3. Tavlor och målningar, andra än de i kategori 3a
eller 4, som utförts helt för hand, på vilket
underlag och i vilket material som helst (')"
b) följande införas:

"3A. Akvareller, gouacher och pasteller, som utförts
helt för hand på vilket underlag som helst (')"
c) punkt 4 ersättas med följande :
"4. Mosaiker andra än de som är klassificerade i

kategorierna 1 och 2 som utförts helt för hand i

vilket material som helst och teckningar som
utförts helt för hand på vilket underlag och i
vilket material som helst (')"
2. Under B skall följande kategori införas:
"30 000

— 3a (Akvareller, gouacher och pasteller)."
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas offi
ciella tidning.
Den skall tillämpas sex månader efter dagen för dess
offentliggörande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 december 1996.

På rådets vagnar
D. HIGGINS
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