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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1370/96
av den 15 juli 1996

om förlängning av den preliminära antidumpningstullen på import av texturerat
filamentgarn av polyester med ursprung i Indonesien och Thailand
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

vad som är bekant berörs om sin avsikt att förlänga giltig
hetstiden för den preliminära antidumpningstullen med
två månader.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av
den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemen
skapen ('), särskilt artikel 23 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2423/88 av
den 11 juli 1988 om skydd mot dumpad eller subventio
nerad import från länder som inte är medlemmar i Euro
peiska ekonomiska gemenskapen (2), särskilt artikel 1 1 i
denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 940/96 av den
23 maj 1996 infördes en preliminär antidumpningstull på
import av texturerat filamentgarn av polyester från Indo

Exportörerna har inte gjort några invändningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Den preliminära antidumpningstullen på import av textu
rerat filamentgarn av polyester med ursprung i Indonesien
och Thailand som infördes genom förordning (EG) nr
940/96 förlängs härmed med två månader och skall
upphöra att gälla den 1 december 1996. Om rådet antar
slutgiltiga åtgärder eller om förfarandet i enlighet med
artikel 9 i förordning (EEG) nr 2423/88 avslutas före den
dagen skall tullen upphöra att gälla.
Artikel 2

nesien och Thailand (3).

Undersökningen av fakta har ännu inte slutförts och
kommissionen har underrättat de exportörer som enligt

Denna förordning är till alla delar bindande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 1996.

Pa rådets vägnar
D. SPRING

Ordförande

(') EGT nr L 56, 6.3.1996, s. 1 .

(2) EGT nr L 209, 2.8.1988 , s. 1 . Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 522/94 (EGT nr L 66, 10.3.1994,
s. 10).

(3) EGT nr L 128, 29.5.1996, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1371 /96

av den 16 juli 1996

om utfärdande av importlicenser för bananer under tullkvoten för tredje kvar
talet 1996 (andra perioden)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av
den 13 februari 1993 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för bananer ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 3290/94 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr
1442/93 av den 10 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter
för ordningen för import av bananer till gemenskapen (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 8 75/96 (4),
särskilt artikel 9.3 i denna,

var och en av de ansökningar som anger detta ursprung.
Denna minskning skall inte göras för licensansökningar
för kategori C eller för ansökningar för kategori A och B
som avser en kvantitet på högst 150 ton, under förutsätt
ning att den totala kvantiteten som omfattas av dessa
ansökningar avseende kategori A och B för ett visst

ursprung inte överstiger 15 % av den totala mängden
ansökningar.
De kvantiteter för vilka ansökningar inlämnats med
ursprungsländerna Colombia, kategori B och Venezuela
överskrider den hittills tillgängliga kvantiteten, och det är
lämpligt att tillämpa en nedsättningskoefficient. Importli
censer kan utfärdas för den begärda kvantiteten i alla
andra nya ansökningar.
Den förordning gäller med omedelbar verkan för att
licenser skall kunna utfärdas snarast möjligt.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
478/95 av den 1 mars 1995 om tilläggsregler för tillämp

ningen av rådets förordning (EEG) nr 404/93 gällande
ordningen med tullkvoter för import av bananer till
gemenskapen och ändring av förordning (EEG) nr
1442/93 (J), ändrad genom förordning (EG) nr 702 /95 (%

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

särskilt artikel 4.3 i denna, och

Beträffande de nya ansökningar som avses i artikel 4.1 i
förordning (EG) nr 478/95, skall importlicenser utfärdas
under tullkvoten för import av bananer för tredje kvartalet

med beaktande av följande :

I artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1111 /96
av den 20 juni 1996 om utfärdande av importlicenser för
bananer enligt tullkvoten för tredje kvartalet 1996 och
inlämnande

av

nya

ansökningar Q,

fastställs

de

tillgängliga kvantiteterna för nya ansökningar om import
licenser enligt tullkvoten under loppet av tredje kvartalet
1996. I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 478/95 föreskrivs
att det omedelbart skall fastställas för vilka kvantiteter

licenser får utfärdas vad gäller produkter av ifrågavarande
ursprung.

I artikel 9.3 i förordning (EEG) nr 1442/93 föreskrivs att,
om för ett kvartal eller för ett visst ursprung, eller ett land

eller en grupp länder som anges i bilaga I till förordning
(EG) nr 478/95, de kvantiteter som omfattas av ansök
ningar om importlicenser från en eller flera kategorier av
aktörer överstiger den tillgängliga kvantitet som fastställts,
skall en gemensam procentsats fastställas, vilken skall
användas för att minska de kvantiteter som tilldelas för

1996 :

1 . för den kvantitet som uppges i licensansökan

a) justerad, för ursprung i Colombia, med nedsätt
ningskoefficienten 0,6673 för licensansökningar för
kategori B, dock med undantag för de ansökningar
som avser kvantiteter på högst 150 ton,
b) justerad, för ursprung i Venezuela, med nedsätt
ningskoefficienten 0,7423 för licensansökningar för
kategori A och B, dock med undantag för de ansök
ningar som avser kvantiteter på högst 150 ton,
2. för den kvantitet som uppges i licensansökan med
annat ursprung än det som nämnts under 1 , samt
3 . för den kvantitet som uppges i ansökan för licenser
som avser kategori C.

(') EGT nr L 47, 25.2.1993, s . 1 .
(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(3) EGT nr L 142, 12.6.1993, s. 6.
{*) EGT nr L 118, 15.5.1996, s. 14.
(J) EGT nr L 49, 4.3.1 995, s. 13.
6 EGT nr L 71 , 31.3.1995, s . 84.

O EGT nr L 148, 20.6.1996, s. 22.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 juli 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1372/96
av den 16 juli 1996

om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret
1996 i samband med informationssystemet för jordbruksföretagens redovisnings
uppgifter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 79/65/EEG av den

15 juni 1965 om upprättnandet av ett informationssystem
för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att
belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhål
landen i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska

Kostnadsutvecklingen och dess återverkningar på inrätt
ningskostnaderna för företagsredovisningen rättfärdigar
inte en ändring av detta belopp.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Kommittén för informationssystemet
för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

gemenskapen ('), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2801 /95 (2), särskilt artikel 9.2 i denna, och

Artikel 1

med beaktande av följande:

Det standardarvode som skall betalas av kommissionen

I artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 1915/83

till medlemsstaten för varje vederbörligen genomförd
företagsredovisning fastställs till 120 ecu för bokförings

av den 13 juli 1983 om vissa tillämpningsföreskrifter som
rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruks
företag (3) föreskrivs att det standardarvode som skall
betalas av kommissionen till medlemsstaten för varje

vederbörligen genomförd företagsredovisning skall fast
ställas.

I kommissionens förordning (EG) nr 3141 /94 (4) fastställs
standardarvodet under bokföringsåret 1995 till 120 ecu
per företagsredovisning.

året 1996.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas för bokföringsåret 1996.

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

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr 109, 23.6.1965, s. 1859/65.
(2) EGT nr L 291 , 6.12.1995, s. 3.

3 EGT nr L 190, 14.7.1983 , s. 25.
f4) EGT nr L 332, 22.12.1994, s. 14.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1373/96
av den 16 juli 1996

om övergångsåtgärder rörande den särskilda ordningen för import av ris enligt
förordningarna (EEG) nr 2942/73, (EEG) nr 999/90 och (EEG) nr 862/91 för att
genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala
handelsförhandlingarna i Uruguayrundan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

gemenskapen atagit sig att tariffera de rörliga avgifterna
och att ersätta dessa med tullar från och med den 1 juli
1995. Detta innebär dock att det finns risk för att de

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av
den 22 december 1994 om de anpassningar och över
gångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att
genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multila
terala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ('), ändrad
genom förordning (EG) nr 1 193/96 (2), särskilt artikel 3.1 i
denna, och

särskilda ordningarna inte kan fungera och därför är det
nödvändigt, i avvaktan på nya arrangemang med de
berörda länderna, att tillfälligt anpassa kommissionens
ovannämnda förordningar samtidigt som de särskilda
ordningarna i allt väsentligt skall upprätthållas.

Det är i detta avseende nödvändigt att ersätta begreppet
"avgift" med begreppet "tull" och att tillämpa de nedsätt
ningar som beviljats tredje land på de tullar som gäller
från och med den 1 juli. Dessutom är det nödvändigt, för
att förhindra att exportländernas intressen skadas, att
ersätta koncessionen om nedsättning av en viss skyddsåt

gärd för näringslivet med en schablonmässig sänkning av
med beaktande av följande:

importtullen.

Enligt rådets förordning (EEG) nr 1250/77 av den 17 maj
1977 om import av ris från Egypten (3), rådets förordning
(EEG) nr 715/90 av den 5 mars 1990 om de bestämmelser
som gäller för jordbruksprodukter och vissa varor som
framställs genom förädling av jordbruksprodukter som har
sitt ursprung i AVS-staterna eller i de utomeuropeiska
länderna och territorierna (ULT) (4), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 619/96 (*), samt enligt
rådets förordning (EEG) nr 3491 /90 av den 26 november
1990 om import av ris från Bangladesh (*) fastställs att
avgiften för import till gemenskapen av ris från vissa
länder, inom vissa högsta tillåtna kvantiteter, kan nedsät
tas, bland annat under förutsättning att dessa länder tar ut
en exporttull.

Gemenskapens tulltariffer för import av råris enligt
KN-nummer 1006 20 och av helt slipat ris enligt KN
nummer 1 006 30 är de som gäller vid en tidpunkt som
anges i artikel 67 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen (").
För att de ordningar som förutsätter att en exporttull tas
ut skall fungera korrekt krävs förutfastställelse av import
tullen . Därför bör möjligheten bibehållas att förutfastställa
importtullen på ansökningsdagen för importlicensen.
Det garantibelopp som föreskrivs i artikel 10 i kommis

I kommissionens förordningar (EEG) nr 2942/73 (J) och
(EEG) nr 999/90 (8), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2123/95 (9), och (EEG) nr 862/91 (10), ändrad genom
förordning (EG) nr 2123/95, fastställs tillämpningsföre
skrifter för dessa särskilda bestämmelser.

I det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multila
terala

handelsförhandlingarna

i

(') EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
(2) EGT nr L 161 , 26.6.1996, s. 1 .
(3) EGT nr L 146, 14.6.1977, s. 9.
(4) EGT nr L 84, 30.3.1990, s. 85.
O EGT nr L 89, 10.4.1996, s. 1 .
(6) EGT nr L 337, 4.12.1990, s. 1 .
O EGT nr L 302, 31.10.1973, s. 1 .
(8) EGT nr L 101 , 21.4.1990, s. 20.
O EGT nr L 212, 7.9.1995, s. 8 .
H EGT nr L 88, 9.4.1991 , s. 7.

Uruguayrundan

har

sionens förordning (EG) nr 1 162/95 (l2), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1029/96 (13), för att täcka förfa
randena med förutfastställelse, bör höjas.
I förordning (EG) nr 2123/95 fastställs de tillfälliga
bestämmelser som gäller till den 30 juni 1996 för att
underlätta övergången för ovannämnda särskilda import
ordningar.
Giltighetstiden för dessa tillfälliga bestämmelser har
förlängts till den 30 juni 1997 genom förordning (EG) nr
1193/96. De åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr
2123/95 bör förlängas till och med den 30 juni 1997.
(") EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 16.
(,2) EGT nr L 117, 24.5.1995, s. 2.
13 EGT nr L 137, 8.6.1996, s. 1 .
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Rådets förordning (EEG) nr 3877/86 ('), ändrad genom
förordning (EEG) nr 3130/91 (2), om import av långkor
nigt aromatiskt ris av sorten Basmati gäller till den 30 juni
1996. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva över
gångsbestämmelser för denna ordning.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén.
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artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 1418/76 sänkt
med 50 % och med ett belopp på 4,34 ecu.
— Importtullen för helt slipat ris enligt KN-nummer
1006 30 skall vara lika med den tull som fastställs

enligt artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 1418/76
sänkt med ett belopp på 16,78 ecu och därefter
med 50 % och ett belopp på 6,52 ecu.

— Importtullen för brutet ris enligt KN-nummer
1006 40 00 skall vara lika med tullen enligt
Gemensamma tulltaxan sänkt med 50 % och med

ett belopp på 3,62 ecu."
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

2. Artikel 3.2 skall ersättas med följande:
Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2942/73 ändras på följande sätt:
1 . Artikel 1 skall ersättas med följande:
"Artikel 1

Det belopp med vilket de tullar som fastställs enligt
artikel 12.2 i rådets förordning (EEG) nr 1418/76 (*)
skall sänkas i enlighet med bestämmelserna i artikel 1
i rådets förordning (EEG) nr 1 250/77("), skall fastställas
senast den tionde dagen före kvartalet under vilket det
skall börja tillämpas.
Den referensperiod som anges i samma artikel skall
vara det kvartal som föregår månaden under vilken
fastställandet sker.

Q EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1 .
f) EGT nr L 146, 14.6.1977, s. 9."

"2. Licensen förpliktigar till import från det angivna
ursprungslandet. Importtullbeloppet är det som skall
tillämpas den dag då licensansökan inlämnats.
Beloppet skall anpassas med hänsyn till skillnaden
mellan uppköpspriset vid intervention som gäller den
månad då licensansökan gjordes och det pris som
gäller vid övergång till fri omsättning, varvid skillnaden
i förekommande fall skall höjas med
— 80 % när det gäller indicaråris,

— 163 % när det gäller helt slipat indicaris,

— 88 % när det gäller japonicaråris,
— 167 % när det gäller helt slipat japonicaris.
De rissorter som avses i artikel 3 i kommissionens

förordning (EG) nr 1573/95 (¥) skall betraktas som indi
caris och japonicaris.
O EGT nr L 150, 1.7.1995, s. 53 ."
3 . I artiklarna 2.1 , 2.2 och 2.3 och 3.1 , 3.3 och 3.4 skall

2. I artikel 3.2 skall uttrycket "avgift" ersättas med "till
lämplig tull".

uttrycket "avgift" varje gång ersättas med uttrycket
"tull".

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 999/90 ändras på följande sätt:
1 . Artikel 1 skall ersättas med följande:

Artikel 3

Förordning (EEG) nr 862/91 ändras på följande sätt:
1 . Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1
"Artikel 1

Det tullbelopp som avses i artikel 12.1 i förordning
(EEG) nr 715/90 skall fastställas av kommissionen
varannan vecka enligt följande kriterier:

De tullbelopp som avses i artikel 1.1 i förordning
(EEG) nr 3491 /90 skall fastställas av kommissionen
varje vecka enligt följande kriterier:

— Importtullen för paddyris enligt KN-nummer
1006 10 21

till 1006 10 98 skall vara lika med

— Importtullen för paddyris enligt KN-nummer

tullen enligt Gemensamma tulltaxan sänkt med

1006 10, förutom KN-nummer 1006 10 10, skall

50 % och med ett belopp på 4,34 ecu.

vara lika med tullen enligt Gemensamma tulltaxan
sänkt med 50 % och med ett belopp på 4,34 ecu.

— Importtullen för råris enligt KN-nummer 1006 20
skall vara lika med den tull som fastställs enligt
(') EGT nr L 361 , 20.12.1986, s. 1 .

h) EGT nr L 297, 29.10.1991 , s. 1 .

— Importtullen för råris enligt KN-nummer 1006 20
skall vara lika med den tull som fastställs enligt
artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 1418/76 sänkt
med 50 % och med ett belopp på 4,34 ecu.
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— Importtullen för helt slipat ris enligt KN-nummer

De rissorter som avses i artikel 3 i kommissionens

1006 30 skall vara lika med den tull som fastställs

förordning (EG) nr 1573/95 (') skall betraktas som indi
caris och japonicaris.

enligt artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 1418/76
sänkt med ett belopp på 16,78 ecu och därefter
med 50 % och ett belopp på 6,52 ecu ."
2. Artikel 4.2 skall ersättas med följande:

"2. Den importlicens som utfärdats för en kvantitet
som inte överstiger den som anges i ursprungscertifi
katet enligt artikel 2 förpliktigar till import från Bang
ladesh . Importtullbeloppet är det som skall tillämpas
den dag då licensansökan inlämnats. Beloppet skall
anpassas med hänsyn till skillnaden mellan uppköps
priset vid intervention som gäller den månad då li
censansökan gjordes och det pris som gäller vid över
gång till fri omsättning, varvid skillnaden i förekom
mande fall skall höjas med

— 80 % när det gäller indicaråris,
— 163 % när det gäller helt slipat indicaris,
— 88 % när det gäller japonicaråris,
— 167 % när det gäller helt slipat japonicaris.

O EGT nr L 150, 1.7.1995, s. 53."

3 . I artikel 4.1 , 4.3 och 4.4 skall uttrycket "avgift" varje
gång ersättas med uttrycket "tull".
Artikel 4

Med avvikelse från artikel 10 i förordning (EG) nr
1162/95 skall garantibeloppet rörande licenser som
utfärdas inom ramen för förordningarna (EEG) nr 2942/
73, (EEG) nr 999/90 och (EEG) nr 862/91 vara 28 ecu per
ton .

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1996 till och
med den 30 juni 1997.

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

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1374/96
av den 16 juli 1996

om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under juli
månad 1996 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild
behandling vid import till tredje land får godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

titeterna. Samtliga dessa ansökningar kan följaktligen
godkännas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1445/95 av den 26 juni 1995 om fastställande av tillämp
ningsföreskrifter för ordningen med import- och exportli
censer inom nötköttssektorn och om upphävande av
förordning (EEG) nr 2377/80 ('), senast ändrad genom

förordning (EG) nr 2856/95 (2), särskilt artikel 12.8 i
denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Samtliga ansökningar om exportlicens som lämnats in för
det tredje kvartalet 1996 för nötkött, som avses i förord

ning (EEG) nr 2973/79, skall godkännas.

med beaktande av följande:
I artikel 12 i förordning (EG) nr 1445/95 fastställs de
bestämmelser som skall gälla för ansökningar om export
licenser för de produkter som avses i artikel 1 i kommis
sionens förordning (EEG) nr 2973/79 (3), senast ändrad

genom förordning (EEG) nr 3434/87 (4).
I kommissionens förordning (EEG) nr 2973/79 fastställs
de kvantiteter kött som får exporteras inom ramen för
nämnda ordning för det tredje kvartalet 1996.
De kvantiteter för vilka licensansökningar lämnats in för
det tredje kvartalet 1996 understiger de tillgängliga kvan

Artikel 2

I enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1445/95 får
licensansökningar för det kött, som avses i artikel 1 ,
lämnas in under de tio första dagarna av det fjärde kvar
talet 1996 för följande kvantitet: 4 939 ton .
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 1996.

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

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(>) EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 35.
(2) EGT nr L 299, 12.12.1995, s. 10.

h) EGT nr L 336, 29.12.1979, s. 44.
h) EGT nr L 327, 18.11.1987, s. 7.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1375/96
av den 16 juli 1996
om fastställande av exportbidragen för ägg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771 /75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för ägg ('), senast ändrad genom
Kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (2), särskilt
artikel 8.3 i denna, och

med beaktande av följande:
I artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771 /75 föreskrivs att
skillnaden mellan världsmarknadspriserna för de

produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen
och priserna för samma produkter inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag.
Den nuvarande marknadssituationen i vissa tredje länder
och situationen vad gäller konkurrensen på vissa mark
nader i tredje land gör det nödvändigt att fastställa ett
bidrag som för vissa produkter inom äggsektorn är diffe
rentierat efter bestämmelseland .

I rådets förordning (EEG) nr 990/93 (3), ändrad genom
förordning (EG) nr 1380/95 (4), förbjuds handel mellan
gemenskapen och Jugoslavien (Serbien och Montenegro).
Detta förbud omfattar inte vissa förhållanden som utför

ligt anges i artiklarna 2, 4, 5 och 7 i samma förordning
och i rådets förordning (EG) nr 462/96 (*). Detta faktum
bör beaktas när exportbidragen fastställs.

Tillämpningen av dessa bestämmelser och kriterier på
den nuvarande situationen på äggmarknaden innebär att
exportbidraget bör fastställas till ett belopp som tillåter att
gemenskapen deltar i världshandeln och som även tar

hänsyn till arten av denna export och dess betydelse i
nuläget.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderkött
och ägg.

HARIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Förteckningen över de produkter för vilka exportbidrag
beviljas enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771 /75
och bidragsbeloppen anges i bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 1996.

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

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(>) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.
(2) EGT nr L 305, 19.12.1995, s. 49.
(3) EGT nr L 102, 28.4.1993, s. 14.

(♦) EGT nr L 138, 21.6.1995, s. 1 .

O EGT nr L 65, 15.3.1996, s. 1 .

Nr L 178 / 10

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

17. 7. 96

BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 juli 1996 om fastställande av exportbidragen för
ägg

Produktnummer

Bestämmelseland (')

Bidragsbelopp (2)
ecu/ 1 00 st

0407 00 1 1 000

02

3,50

0407 00 19 000

02

1,60

ecu/ 1 00 kg
0407 00 30 000

03

8,00

04

6,00

05

15,00

0408 11 80 100

01

45,00

0408 19 81 100

01

20,00

0408 19 89 100

01

20,00

0408 91 80 100

01

35,00

0408 99 80 100

01

9,00

(') Bestämmelseländema är följande:
01 Samtliga bestämmelseländer utom Schweiz.
02 Samtliga bestämmelseländer utom USA.
03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Förenade arabemiraten, Yemen, Hongkong och Ryssland.

04 Samtliga bestämmelseländer utom Schweiz och de under 03 och 06.
05 Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand och Taiwan.

(2) Exportbidraget för export till Jugoslavien (Serbien och Montenegro) får endast beviljas om villkoren i den
ändrade förordningen (EEG) nr 990/93 och förordning (EG) nr 462/96 är uppfyllda.

Obs: Produktnumren och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr
3846/87.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1376/96
av den 16 juli 1996

om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
vissa sockerprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom kommis
sionens förordning (EG) nr 1 126/96 (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföre
skrifter för import av produkter inom sockersektorn med
undantag av melass (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1127/96 (4), särskilt andra stycket i artikel 1.2 och
artikel 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar
fastställs genom kommissionens förordning (EG)

nr 1 195/96 (5), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1369/96 (6).

I enlighet med de regler och villkor för fastställande som

anges i förordning (EG) nr 1423/95 medför de uppgifter
som kommissionen har kännedom om att de belopp som
nu är i kraft bör ändras enligt bilagan till den här förord
ningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning
(EG) nr 1423/95 skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 1996.

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

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
(2) EGT nr L 150, 25.6.1996, s. 3.
3) EGT nr L 141 , 24.6.1 995, s. 16.

b) EGT nr L 150, 25.6.1996, s. 12.

O EGT nr L 161 , 29.6.1996, s. 3.
(6) EGT nr L 177, 16.7.1996, s. 22.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 juli 1996 om ändring av de representativa priser och de
tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt
KN-nummer 1702 90 99

(ecu)
KN-nummer

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 0
1 702 90 99 (3)

Representativt pris per
100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg
nettovikt

av produkten i fråga

25,35

3,68

25,35
25,35
25,35

8,86
3,55
8,43

28,34

11,06

28,34

6,54

28,34

6,54

0,28

0,37

(') Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 431 /68 (EGT nr L 89,
10.4.1968, s. 3), såsom den ändrats.
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 793/72 (EGT nr L 94,
21.4.1972, s. 1 ).

(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1377/96
av den 16 juli 1996

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsfö
reskrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2933/95 (2), sär
skilt artikel 4.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena

vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen
i bilagan .

med beaktande av följande:
Artikel 2

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguay

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 1996.

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

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
O EGT nr L 307, 20.12.1995, s. 21 .
O EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .

M EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 juli 1996 om fastställande av schablonvärden vid

import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

0702 00 35

ex 0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

Kod

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

(ecu/100 kg)
KN-nr

Schablonvärde

vid import

052

73,4

508

060

80,2

512

064

70,8

524

066

40,4

068

62,3

624

116,4
76,6
86,8
84,3
86,5

728

107,3

800

78,0
104,8

528

204

86,8

208

44,0

212

97,5

624

95,8

999

72,4

052

052

75,7

064

053

156,2

804
999

0808 20 51

039

388
400

060

61,0

066

53,8

068

69,1

624

204

144,3

728

624

87,1

800

999

92,5

804

052

65,9

999

204

77,5

412

54,2

624

151,9

512
528

0809 10 40

052

061
064

92.9
338,0
156,6
192,6
182,0
137,1
73,7

87,4

052

130,3

204

88,8

061

220

74,0

064

388

79,2

999

0809 20 59

052

066
068

68,2

86,8
104,1
138,2
72,5
96,7
70.4
80.5
96,4
79,0
115,4
95,1
73,0
92.8
144,4
51,3

400

999

400

400

91,0
205,1
94,9
85,2

512

54,8

520

66,5

524

54,0

624

528

61,9

676

63,7
166,2

600

96,5

999

129,2

624

48,9

999

600
616

052

63,1

74,8

220

039

120,2

999

052

64.0

121,8
106,8
97,2
73,2
80,4
84,9
61,2
143,5
1823

0809 30 31 , 0809 30 39

624

0808 10 71 , 0808 10 73,
0808 10 79

Kod

för tredje land (')

0809 40 30

052

064

064

78,6

284

72.1

388

99,5

400

400

78,0

624

404

63,6

676

68,6

416

72,7

999

99,2

066

068

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 68/96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 16). Koden "999" betecknar "övriga ursprung .

,
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Nr L 178/ 15

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/36/ EG

av den 17 juni 1996
om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541 /EEG om

bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Det är möjligt att bättre skydda passagerare mot att
slungas ut vid en olycka genom att minst kräva höftbälte
på alla framåtvända och bakåtvända säten i motorfordon
av kategorierna M2 och M3, och i fråga om vissa fordon av
kategori M2 höft- och diagonalbälten, i enlighet med
direktiv 90/628/EEG (med undantag av fordon som är
särskilt utformade både för tätortstrafik och för stående

med beaktande av rådets direktiv 70/ 156/EEG av den 6

passagerare).

februari 1970 om typgodkännande av motorfordon och
släpvagnar till dessa fordon ('), senast ändrat genom
kommissionens direktiv 95/54/EG (2), särskilt artikel 13.2

sådana höftbälten krävs i motorfordon av typ M2 och M3,

För att en ändring av detta direktiv, innebärande att

i detta,

skall

med beaktande av rådets direktiv 77/541 /EEG av den 28

76/ 1 15/EEG fl, senast ändrat genom kommissionens
direktiv 90/629/EEG (*), om fästanordningar för bilbälten
och rådets direktiv 74/408/EEG (7) om hållfastheten hos
säten anpassas till den tekniska utvecklingen.

juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift
ning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motor
fordon (3), senast ändrat genom kommissionens direktiv
90/628 / EEG (4), särskilt artikel 10 i detta, och
med beaktande av följande:
Direktiv 77/541 /EEG är ett av särdirektiven om den

EG-typgodkännandeförfarande

som

fastställts genom

direktiv 70/ 156/EEG. Följaktligen är de bestämmelser
som fastställs i direktiv 70/ 156/EEG om fordonssystem,

komponenter och separata tekniska enheter tillämpliga på

kunna

träda

i

kraft

måste

rådets

direktiv

Passagerare, särskilt de som sitter i mittensäten bak i bilar,
måste bättre skyddas mot att slungas framåt eller ut ur
fordonet vid en olycka, och ytterligare ändringar av direk
tivet bör införas i detta syfte.

Effektiviteten av de åtgärder som fastställs i detta direktiv
för att öka skyddet av passagerare i bussar beror på om de
föreskrivna bältena används. Detta direktiv behöver därför

kompletteras med en ändring av rådets direktiv 91 /671 /
EEG (8) om användning av bilbälten .

det här direktivet.

På grund av artiklarna 3.4 och 4.3 i direktiv 70/156/EEG
krävs i synnerhet att varje särdirektiv innehåller en mall
för ett informationsdokument med de relevanta punkter

Hänvisning görs till rådets direktiv 74/60/EEG (9), senast
ändrat genom direktiv 78/632/EEG (10), om inredningsde
taljer i motorfordon.
De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från den kommittén för anpassning till

som anges i bilaga I till det direktivet, liksom även en
mall för typgodkännandeintyg i enlighet med bilaga IV
till direktivet, så att typgodkännandet kan databehandlas.

teknisk utveckling som inrättades genom direktiv 70/ 156/

Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen är det möjligt
att förbättra skyddet för passagerare genom montering av
trepunktsbälten med upprullningsdon på baksätets ytter
platser i motorfordon av kategori M,.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

En varningsskylt bör anbringas vid alla passagerarsäten
där en luftkudde installerats som upplyser användarna om
att det finns en luftkudde och att ingen bakåtvänd barn
stol därför bör installeras på den platsen . Detta direktiv
skall ändras så snart en optimal design för ett piktogram
vunnit internationellt godkännande.
(*) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1 .
(2) EGT nr L 266, 8.11.1995, s. 1 .
(3) EGT nr L 220, 29.8.1 977, s. 95.

h) EGT nr L 341 , 6.12.1990, s. 1 .

EEG .

Artikel 1

Artiklarna i direktiv 77/541 /EEG ändras på följande sätt:
O EGT nr L 24, 30.1.1976, s . 6.
(6) EGT nr L 341 , 6.12.1990, s. 14.
O EGT nr L 221 , 12.8.1974, s. 1 .
(8) EGT nr L 373, 31.12.1991 , s. 26.
O EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 2.
I0) EGT nr L 206, 29.7.1978, s. 26.
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1 . — I artikel 2 första stycket skall orden "... eller den
som företräder honom" utgå.

— far vägra registrering, saluföring eller ibrukta
gande av nya fordon som inte åtföljs av intyg om
överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/

— Artikel 4 skall ha följande lydelse:

156/EEG, och

"Artikel 4

— får vägra saluföring och ibruktagande av nya
bilbälten och fasthållningsanordningar

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall
genom det förfarande som anges i artikel 4.6 i
direktiv 70/ 156/EEG informera varandra om varje
typ av bilbälte och fasthållningsanordning för vilket
godkännande har beviljats, vägrats eller återkallats."
— I artikel 9 skall "bilaga I" ersättas med "bilaga II A".

av skäl som rör bilbälten och fasthållningsanord
ningar, om dessa inte uppfyller kraven i direktiv
77/541 /EEG, ändrat genom det här direktivet.

2. Fran och med den 1 oktober 1999 är kraven i
direktiv 77/541 /EEG om bilbälten och fasthåll

2. En förteckning över bilagor skall införas och bilagorna
till direktiv 77/541 /EEG skall ändras i enlighet med
bilagan till det här direktivet.

3 . På övriga språk skall den tidigare termen för "typgod
kännande" ersättas av en ny term.

Artikel 2

1 . Från och med den 1 januari 1997 får ingen
medlemsstat på grund av skäl som hänför sig till bilbälten
och fasthållningsanordningar
— vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt
typgodkännande för en typ av motorfordon, bilbälte
eller fasthållningsanordning, eller
— förbjuda registrering, saluföring eller ibruktagande av
motorfordon eller saluföring eller ibruktagande av
bilbälten eller fasthållningsanordningar,
om bilbältena och fasthållningsanordningarna uppfyller
kraven i direktiv 77/541 /EEG, ändrat genom det här
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ningsanordningar som komponenter, ändrat genom
det här direktivet, tillämpliga på artikel 7.2 i
direktiv 70/ 156/EEG .

4. Oberoende av bestämmelser i punkterna 2 och 3.2
ovan skall medlemsstaterna vad gäller reservdelar fortsätta
att bevilja EG-typgodkännande och att tillåta saluföring
och ibruktagande av bilbälten och fasthållningsanord
ningar i enlighet med tidigare versioner av direktiv 77/
541 /EEG, förutsatt att sådana bilbälten eller fasthållnings
anordningar
— är avsedda att monteras i fordon som redan är i bruk,
och

— uppfyller de krav i det direktivet som tillämpades då
fordonet först registrerades.
5. Oberoende av bestämmelserna i punkterna 2 och 3.1
ovan om tillhandahållandet av varningsskylt som
meddelar att luftkudde finns monterad, i enlighet med
punkt 3.1.11 i bilaga I, skall bestämmelserna i dessa
stycken gälla från och med den 1 januari 1997.

direktivet.

2.

Artikel 3

Enligt bestämmelserna i punkt 5 gäller från och

med den 1 oktober 1999 i fråga om fordon i kategori M2

på högst 3,5 ton och från och med den 1 oktober 1997 i
fråga om alla andra fordon gäller att medlemsstaterna
— inte längre skall bevilja EG-typgodkännande, och
— får vägra att bevilja nationellt typgodkännande

av en fordonstyp av skäl som rör bilbälten och fasthåll
ningsanordningar och till en viss typ av bilbälte eller
fasthållningsanordning om dessa inte uppfyller kraven i
direktiv 77/541 /EEG, i dess ändrade lydelse genom det
här direktivet.

3. 1 . Enligt bestämmelserna i punkt 5 gäller från och
med den 1 oktober 2001 i fråga om fordon i kate

1 . Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 31 december 1996 och genast underrätta
kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare före
skrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda.
2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta
direktiv.

gori M2 på högst 3,5 ton och från och med den 1
oktober 1999 i fråga om alla andra fordon i kategori
M att medlemsstaterna

— skall anse att de intyg om överensstämmelse
som åtföljer nya fordon i enlighet med bestäm
melserna i direktiv 70/ 156/EEG inte skall gälla
vid tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet,

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det

att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
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Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 1996.

På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

En förteckning över bilagor bifogas enligt följande:
FÖRTECKNING OVER BILAGOR

BILAGA I:

Räckvidd, definitioner, EG-typgodkännande av komponenter, monteringskrav

BILAGA II :

Dokumentation avseende typgodkännande

Tillägg 1 Informationsdokument (komponent)
Tillägg 2 Informationsdokument (fordon)

Tillägg 3 Intyg om typgodkännande (komponent)
Tillägg 4 Intyg om typgodkännande (fordon)
BILAGA III:

Märkning för EG-typgodkännande av komponenter

BILAGA IV:

Exempel på utrustning för att prova upprullningsdonens hållfasthet

BILAGA V:

Exempel på utrustning för att prova nödlåsande upprullningsdon

BILAGA VI:

Exempel på utrustning för dammprovning av upprullningsdon

BILAGA VII:

Beskrivning av vagn, säte, förankringar och stoppanordning

BILAGA VIII:

Beskrivning av provdocka

BILAGA IX:

Beskrivning av kurvan för vagnens retardation

BILAGA X:

Bruksanvisning

BILAGA XI:

Provning av dubbla låsbeslag

BILAGA XII:

Provning av nötning och mikroglidning

BILAGA XIII :

Korrosionsprovning

BILAGA XIV:

Kronologisk ordning för provningar

BILAGA XV:

Bilbältesmontering med angivelse av typ av bälte och upprullningsdon

BILAGA XVI:

Enhetlig produktion
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Bilaga I ändras pa följande sätt:
— Punkt 0 skall ha följande lydelse:
"0.

Räckvidd

Detta direktiv skall tillämpas på bilbälten och fasthållningsanordningar som är utformade för monte
ring i sådana fordon som motsvarar definitionen i artikel 9 och som är avsedda för separat bruk, dvs.
som individuella anordningar, av vuxna personer i framåt- eller bakåtvända säten."

— Fem nya punkter skall läggas till efter punkt 1.22 enligt följande:
"1 .23

Med referensområde avses utrymmet mellan två vertikala längsgående plan, 400 mm i från varandra
och symmetriska i fråga om H-punkt, definierat efter utrustningens rotation enligt beskrivningen i
bilaga II till direktiv 74/60/EEG, från vertikalt till horisontellt. Utrustningen skall placeras enligt be
skrivningen i den bilaga och ha en högsta längd på 840 mm.

1.24

Med krockkudde avses en anordning som monteras för att komplettera bilbälten och fasthållnings
anordningar i motordrivna fordon, dvs. system som, om en stark kraft påverkar fordonet, automatiskt
utnyttjar en flexibel struktur som är avsedd att med hjälp av den luft den innehåller begränsa kraften
i kontakten mellan en eller flera kroppsdelar hos personer i fordonet och passagerarutrymmets in
redning.

1.25

Med passagerarkrockkudde avses en krockkudde avsedd att skydda en eller flera passagerare i andra
säten än förarsätet vid frontalkrock.

1.26

Med barnstol avses en anordning med komponenter som kan innehålla en kombination av remmar
eller flexibla komponenter med bälte, justeringsmekanismer, förankringar och i vissa fall en kom

pletterande stol eller ett skydd som kan förankras i ett motordrivet fordon. Den är också avsedd att
minska risken för skada för användaren vid en krock eller hastig inbromsning av fordonet genom att
användarens förflyttning reduceras.

1.27

Med bakåtvänd avses riktningen rakt emot den som normalt är fordonets färdriktning."

— Punkterna 1.8.4.1 och 1.8.4.2 skall ha följande lydelse:

"1.8.4.1
1.8.4.2

Fordonets uppbromsning (enkelfunktion).
En kombination av fordonets uppbromsning, bältets rörelse eller andra automatiska hjälpmedel (fler
funktion)."

— Punkt 2.1.1 skall ha följande lydelse:

"2.1.1

Ansökan om EG-typgodkännande av komponenter i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 70/ 156/EEG
för en viss typ av bilbälte skall lämnas in av tillverkaren.
Ansökan om EG-typgodkännande av komponenter i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG
för en viss typ av fasthållningsanordning skall lämnas in av tillverkaren eller av tillverkaren av det
fordon i vilket anordningen skall monteras."

— Punkt 2.1.2 skall ha följande lydelse:

"2.1.2

En mall för informationsdokumentet återges i tillägg 1 till bilaga II. Den tekniska tjänst som ansva
rar för provningen för typgodkännande skall förses med följande."

— Punkt 2.1.2.1 skall utgå.

— Punkterna "2.1.2.2, 2.1.2.3" och "2.1.2.4" skall numreras om till "2.1.2.1 , 2.1.2.2" respektive "2.1.2.3."

— Punkt 2.1.3 skall ha följande lydelse:

"2.1.3

I fråga om fasthållningsanordningar skall två prov lämnas in av den sökande till den tekniska tjänst
som ansvarar för provningen av typgodkännande av fasthållningsanordningen. Dessa kan omfatta två
av de bältesprover som anges i 2.1.2.1 och, efter tillverkarens val, antingen ett fordon som är repre
sentativt för den fordonstyp som skall godkännas eller den eller de delar av fordonet som
provtagaren anser behövliga."
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— Efter punkt 2.4.1.4 skall en ny punkt med följande lydelse läggas till:

"2.4.1 .5

Användning av material med samma vattenhållande egenskaper som polyamid 6 är förbjuden i alla
sådana mekaniska delar vars funktion skulle påverkas negativt av sådana egenskaper."

— Sista meningen i punkt 2.4.5.2.1 skall ha följande lydelse:

"Vid enkelfunktion enligt punkt 1.8.4.1 är endast specifikationerna avseende fordonets uppbroms
ning giltiga."
— Sista meningen i punkt 2.4.5.2.1.5 skall ha följande lydelse:
"Detta krav behöver dock inte uppfyllas i fråga om ett upprullningsdon med flerfunktion, förutsatt
att endast en funktion är beroende av en extern signal eller kraftkälla och att föraren uppmärksam

mas på avsaknad av sådan signal eller kraftkälla genom ett optiskt eller akustiskt hjälpmedel."
— Punkt 2.4.5.2.2. skall ha följande lydelse:

"2.4.5.2.2

Vid provning i enlighet med 2.7.7.2 skall ett nödlåsande upprullningsdon med flerfunktion, inbegri
pet bandavkännaden funktion, uppfylla de särskilda kraven och dessutom låsas om bältesacceleratio
nen, mätt vid utrullning, är minst 2,0 G."

— En ny punkt skall läggas till efter 2.6.1.4.2 och ha följande lydelse:

"2.6.1.5

Undantag får göras för fasthållningssystem, då förskjutningarna får vara större än de som anges i
punkt 2.6.1.3.2 om sätets övre förankring omfattas av undantaget i punkt 5.5.4 i bilaga I till direktiv
76/ 115/EEG. Uppgifter om det aktuella fasthållningssystemet skall finnas i förlängningen till det in
tyg om typgodkännande som avses i tillägg 3 och 4 i bilaga II."

— Punkt 2.7.3 : " 2.1.2.4" skall ersättas med "2.1.2.2".

— Punkt 2.7.10 (Provningsrapport), som inte omnumrerats genom direktiv 90/628/EEG, skall numreras om till
"2.7.11 ".

— Den sista meningen i punkt 2.7.11 skall ha följande lydelse:
"Om dockans förskjutning framåt har överstigit de värden som föreskrivs i 2.6.1.3.2 skall rapporten
ange om kraven i 2.6.1.4.1 har uppfyllts."

— Punkt 2.8.3 skall ha följande lydelse:
"2.8.3

Som en allmän regel skall åtgärder vidtas i enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 70/
156/EEG för att säkerställa produktionsöverensstämmelse."

— Punkt 2.8.3.1 skall ha följande lydelse:
"2.8.3.1

Särskilda bestämmelser för de provningar som skall utföras fastställs i bilaga XVI till detta direktiv."

— Punkterna 2.8.3.2 — 2.8.4.5 skall utgå.
— Punkt 3.1.1 skall ha följande lydelse:

"3.1.1

Med undantag för fällbara säten (enligt definition i direktiv 76/ 115/EEG) och säten som används en
dast när fordonet är stillastående, är de fordonssäten som omfattas av artikel 9 i kategorierna M och

N (med undantag för fordon i kategorierna M2 och M3 som är särskilt utformade för tätortstrafik och
stående passagerare) skall vara utrustade med bilbälten eller fasthållningsanordningar som uppfyller
kraven i detta direktiv."

— Punkt 3.1.3 skall ha följande lydelse:

"3.1.3

'... montering av höftbälte av typen Br4m är tillåten ...' '(B, Br3 eller' skall utgå)."
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— Efter punkt 3.1.9 skall fyra punkter läggas till enligt följande:

"3.1.10.

För varje sittplats i bilaga XV som är märkt med symbolen skall ett trepunktsbälte av en typ som
anges i bilaga XV monteras, om inte något av följande villkor är uppfyllt:
— Det finns ett säte eller annan fordonsdel som motsvarar punkt 3.5 i tillägg 1 till bilaga III till di
rektiv 74/408/EEG mitt framför.

— Ingen del av fordonet befinner sig i eller kan, då fordonet är i rörelse, komma in i referensområ
det.

— Fordonets delar inom referensområdet uppfyller de energiupptagningskrav som fastställs i tillägg
6 till bilaga III till direktiv 74/408/EEG.

3.1.11

Om inte annat följer av punkt 3.1.12 skall varje passagerarsäte som är utrustat med krockkudde för
ses med en varning mot användning av bakåtvänd barnstol på den platsen. Varningsmärket, i form
av ett piktogram som kan innehålla förklarande text, skall vara hållbart fastsatt och placerat på ett så
dant sätt att det syns väl framför en person som installerar en bakåtvänd barnstol på sätet i fråga. Ett
exempel på hur ett piktogram skulle kunna se ut visas i figur 1 . En ständig referens bör alltid vara
synlig ifall varningen inte syns när dörren är stängd.

Figur 1

Bilddiagram

3.1.12

Bestämmelserna i punkt 3.1.11 skall inte tillämpas om fordonet är utrustat med en mekanism som
automatiskt registrerar en bakåtvänd barnstol och säkerställer att krockkudden inte utlöses om en så
dan barnstol är monterad.

3.1.13

För säten som kan vändas eller ställas i andra lägen, och som används i dessa lägen när fordonet står
stilla, gäller bestämmelserna i punkt 3.1.1 endast för de lägen som är avsedda för normalt bruk när
fordonet färdas på väg, i enlighet med detta direktiv. Information om detta skall ingå i informations
dokumentet."

— Efter punkt 3.2.2.4 skall följande punkt läggas till:
"3.2.2.5

Den tekniska tjänsten skall kontrollera att, med låsbeslaget i låst läge och ingen passagerare i sätet,

— en eventuell släckning i bältet inte förhindrar korrekt installation av de fasthållningsanordningar
för barn som tillverkaren rekommenderar, och

— i fråga om trepunktsbälten, en spänning på minst 50 N kan uppnås vid bältets höftparti genom
att bältets diagonala del sträcks."
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— Tre nya punkter skall läggas till enligt följande:

"4.

Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp vad gäller montering av bilbälten
och fasthållningsanordningar

4.1

Ansökan om godkännande i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 70/ 156/EEG för en fordonstyp vad
gäller montering av bilbältet och fasthållningsanordningar skall lämnas in av fordonstillverkaren.

4.2

En mall för informationsdokumentet återfinns i tillägg 2 till bilaga II.

4.3

Ett representativt exemplar av den typ som skall godkännas skall lämnas till den tekniska tjänst som
utför typgodkännandeprovningen.

5.

Beviljande av EEG-typgodkännande

5.1

Om relevanta krav är uppfyllda skall EEG-typgodkännade i enlighet med artikel 4.3 och i
tillämpliga fall artikel 4.4 i direktiv 70/ 156/EEG beviljas.

5.2

En mall för EEG-typgodkännadeintyg återfinns i:

5.2.1

tillägg 3 i bilaga II för de ansökningar som avses i 2.1 ,

5.2.2

tillägg 4 till bilaga II för de ansökningar som avses i 4.

5.3

Ett godkännandenummer i enlighet med bilaga VII till direktiv 70/156/EEG skall tilldelas varje typ
av bilbälte eller fasthållningsanordning och för varje godkänd fordonstyp. Samma medlemsstat skall
inte tilldela en annan typ av bilbälte, fasthållningsanordning eller fordonstyp samma nummer.

6.

Ändring av typ och ändring av godkännanden

6.1

Vid ändringar av antingen fordonstyp eller bilbältes- eller fasthållningsanordningssystemet,
godkända enligt detta direktiv, skall bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 70/ 156/EEG tillämpas."

Bilaga II skall ersättas med följande bilaga II:
"BILAGA II

DOKUMENTATION FÖR TYPGODKÄNNANDE

Tillägg 1

Informationsdokument nr . . .

avseende EEG-typgodkännande av komponenter för
bilbälten och fasthållningsanordningar (77/541 /EEG),
senast ändrat genom direktiv 96/36/EG

Tillämpliga uppgifter i denna förteckning ges in i tre exemplar och omfattar en innehållsförteckning. Eventuella
ritningar skall lämnas i A4-format eller vikt A4-format, återges i lämplig skala och vara tillräckligt detaljerade.
Eventuella fotografier skall vara tillräckligt detaljerade.
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Om system, komponenter eller separata tekniska enheter är elektroniskt styrda skall uppgifter om prestanda
lämnas .

0.

Allmänt

0.1

Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning):

0.2

Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar):

0.5

Tillverkarens namn och adress:

0.7

Var och hur typgodkännandemärket är anbringat på komponenter och separata tekniska enheter:

0.8.Adress(er) till monteringsanläggning(ar):
1.

Förteckning över fordon i vilka anordningen avses monteras (i tillämpliga fall)

2.

Beskrivning av anordningen

2.1

Bilbälte

2.1.1

Bilbältets utformning (tvåpunktsbälte, trepunktsbälte, statiskt, automatiskt):

2.1.2

Uppgifter om remmar (material, väv, dimensioner och färg):

2.1.3

Typ av upprullningsdon (utforming av upprullningsdon enligt punkt 1.1.3.2.2 i bilaga III till direktiv
77/541 /EEG):

2.1.3.1

Uppgifter om ytterligare funktioner i tillämpliga fall:

2.1.4

Teckningar av styva delar (i enlighet med punkt 1.2.1 i bilaga I till direktiv 77/541 /EEG):

2.1.5

Illustration av bilbältesanordningen som gör det möjligt att identifiera styva delar och deras place
ring:

2.1.6

Monteringsanvisningar som bl.a anger montering av upprullningsdonet och dess bandavkännings
anording:

2.1.7

Om det finns en anordning för att justera bälteshöjden skall det anges om denna anses utgöra en del
av bältet:

2.1.8

För sträckningsanordningar skall en fullständig teknisk beskrivning av dess konstruktion och funk
tion, inbegripet eventuell avkänningsanordning, ges, med beskrivning av aktiveringsmetod och varje
metod som krävs för att inte aktivera anordningen ofrivilligt:

2.2

Fasthållningsanordning

Utöver den information som begärs enligt punkt 2.1 :

2.2.1

Teckningar av relevanta delar av fordonets struktur och eventuella försäkringar av sätets förankring:

2.2.2

Teckningar av sätet som visar dess struktur, justeringsanordning och fasthållande komponenter, med
angivelse av använda material:

2.2.3

Teckning eller fotografi av den monterade fasthållningsanordningen:

Datum, ärende
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Tillägg 2
Informationsdokument nr . . .

i enlighet med bilaga I till rådets direktiv 70/ 156/EEG (*)
om EEG-typgodkännande av fordon vad gäller
bilbälten och fasthållningsanordningar (77/541 /EEG),
senast ändrat genom direktiv .../.. ./ EG

Tillämpliga uppgifter i denna förteckning skall lämnas i tre exemplar och omfatta en innehållsförteckning.
Eventuella ritningar skall lämnas i A4-format eller vikt A4-format, återges i lämplig skala och vara tillräckligt de
taljerade. Eventuella fotografier skall vara tillräckligt detaljerade.
Om system, komponenter eller separata tekniska enheter är elektroniskt styrda skall uppgifter om prestanda
lämnas .

0.

Allmänt

0.1

Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning):

0.2

Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar):

0.3

Metod för identifiering av typ om denna anges på fordonet (h):

0.3.1

Denna märknings placering:

0.4

Fordonskategori (c):

0.5

Tillverkarens namn och adress :

0.8

Adress(er) till monteringsanläggning(ar):

1.

Allmänna uppgifter om fordonets konstruktion

1.1

Fotografier eller teckningar av ett representativt fordon

9.

Karosseri

9.10.3

Säten

9.10.3.1

Antal:

9.10.3.2

Placering och arrangemang:

9.10.3.2.1

Sätenas position(er) avsedda för bruk endast när fordonet står stilla:

9.10.3.4

Egenskaper: Beskrivning och teckningar (')

9.10.3.4.1

Sätena och deras fästanordningar:

9.10.3.4.2

Inställningssystemet:

9.10.3.4.3

System för förskjutning i längdriktning och spärrning:

9.10.3.4.4

Bilbältesförankringar, om dessa ingår i säteskonstruktionen:

9.12

Bilbälten och andra fästanordningar

9.12.1

Bilbälten, antal och placering, och fästanordningar samt de säten där de kan användas:

(•) Numreringen och de fotnoter som finns i detta informationsdokument överensstämmer med den numrenng som används i
bilaga I till direktiv 70/ 156/EEG.

Uppgifter som inte är relevanta för det här direktivet har utelämnats.

(') Uppgifterna i punkt 9.10.3.4 får ersättas med typgodkännandenummer om sådant finns. Om typgodkännandenumret inte
finns tillgängligt bifogas relevant provningsrapport enligt direktiv 74/408/EEG.
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Komplett
EEG-typgodkännande
märkning

Första radens

Variant

(i tillämpliga fall)

Nr L 178/25

Anordning för
höjdjustering
av bilbälte

(ange ja/nej/option)

F

säten

P

M

Andra radens

F

säten (2)
P

M

(F = förarsida, M = mitten, P = passagerarsida)

9.12.2

Extra säkerhetssystem (art och placering) (ange ja/nej/option):
Krockkudde fram

Första radens

Krockkudde sida

Bältesspännare

F

säten

M

P

Andra radens

F

säten (2)
M

P

(F = förarsida, M = mitten, P = passagerarsida)

9.12.3

Antal och placering av fästanordningar för bilbälten och bevis på överensstämmande med direktiv
76/ 115/EEG (dvs. EEG-typgodkännandenummer eller provningsrapport):
Datum, akt

(2) Tabellen kan vid behov utökas om fordonet har fler än två rader med säten eller om det finns mer än tre säten utmed for
donets bredd.

Nr L 178 /26

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

17. 7. 96

Tillägg 3
MALL

Maximiformat: A4 (210 x 297 mm)
EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Myndighetens
stämpel

Meddelande om

— typgodkännande (')
— utvidgat typgodkännande (')
— vägrat typgodkännande (')
— återkallat typgodkännande (')
för en typ av fordon/komponent/separat teknisk enhet (') med beaktande av direktiv
genom direktiv
/EG.

/EEG, senast ändrat

Typgodkännandenummer:

Orsak till utvidgning:
AVSNITT I

0.1

Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning):

0.2

Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar):

0.3

Märkning av typen, om sådana finns på fordonet/komponenten/den separata tekniska enheten (')(2):

0.3.1

Märkningens placering:

0.4

Fordonskategori (') (3):

0.5

Tillverkarens namn och adress :

0.7

Var och hur typgodkännandemärket är anbringat på komponenter och separata tekniska enheter:

0.8.Adress(er) till monteringsanläggning(ar):
AVSNITT II

1.

Ytterligare information (i tillämpliga fall): (se Tillägg)

2.

Teknisk tjänst som ansvarar för provningen :

3.

Datum för provningsrapporten:

4.

Provningsrapportens nummer:

5.

Eventuella anmärkningar: (se Tillägg)

6.

Ort:

7.

Datum:

8.

Underskrift'

9.

Innehållsförteckningen till en dokumentation som lämnats till den godkännande myndigheten, och
som kan erhållas på begäran, bifogas.

(') Stryk om ej tillämpligt.

(2) Om märkningen av typen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av de fordon, komponenter eller den tek
niska enhet som omfattas av detta typgodkännandeintyg, skall sådana tecken anges med symbolen "?" i dokumentet (t.ex.
ABC??123 ??).

(3) Enligt definitionen i del A i bilaga II till direktiv 70/156/ EEG.
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Tillägg till EEG-typgodkännandeintyg nr .. .
avseende typgodkännande av komponenter för bilbälten och fasthållningsanordningar med beaktande av direktiv
77/541 /EEG, senast ändrat genom direktiv .../.../EG
1.
1.1

Ytterligare information
Utformning:

(Använd i tilllämpliga fall symboler och märkningar enligt punkterna 1.3 och 1.4 i bilaga III. Ange
ytterligare kännetecken, t.ex. anordningar för höjdjustering, sträckningsanordning etc.)
1.2

De fordon för vilka anordningen är avsedd:

1.3

Den placering i fordon där anordningen avses monteras:

5.

Anmärkningar:
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Tillägg 4
MALL

Maximiformat: A4 (210 x 297 mm)
EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Myndighetens
stämpel

Meddelande om

—
—
—
—

typgodkännande (')
utvidgat typgodkännande (')
vägrat typgodkännande (')
återkallat typgodkännande (')

för en typ av fordon/komponent/separat teknisk enhet (') med beaktande av direktiv
genom direktiv
/EG.

/EEG, senast ändrat

Typgodkännandenummer:
Orsak till utvidgning:
AVSNITT I

0.1

Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning):

0.2

Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar):

0.3

Märkning av typen, om sådana finns på fordonet/komponenten/den separata tekniska enheten (') (2):

0.3.1

Märkningens placering:

0.4

Fordonskategori (') (3):

0.5

Tillverkarens namn och adress :

0.7

Var och hur typgodkännandemärket är anbringat på komponenter och separata tekniska enheter:

0.8.Adress(er) till monteringsanläggning(ar):
AVSNITT II

1.

Ytterligare information (i tillämpliga fall): (se Tillägg)

2.

Teknisk tjänst som ansvarar för provningen:

3.

Datum för provningsrapporten:

4.

Provningsrapportens nummer:

5.

Eventuella anmärkningar: (se Tillägg)

6.

Ort:

7.

Datum :

8.

Underskrift:

9.

Innehållsförteckningen till en dokumentation som lämnats till den godkännande myndigheten, och
som kan erhållas på begäran, bifogas.

(') Stryk om ej tillämpligt.

(2) Om märkningen av typen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av de fordon, komponenter eller den tek
niska enhet som omfattas av detta typgodkännandeintyg skall sådana tecken anges med symbolen T i dokumentet (t.ex.
ABC??123??).

(3) Enligt definitionen i del A i bilaga II till direktiv 70/ 156/EEG.
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Tillägg till EEG-typgodkännandeintyg nr .. .
avseende typgodkännande av fordon med beaktande av direktiv 77/541 /EEG, senast ändrat genom direktiv
/EG

1.

Ytterligare information

1.1

Utformning av bilbälten och fasthållningsanordningar som kan monteras i fordonet

1.1.1

Fabrikat:

1.1.2

Typgodkännandemärkning för komponenten:

1.1.3

Placering i fordonet:

1 .2

Fästanordningar för bilbälten:

1 .2.1

Typgodkännandenummer:

1 .3

Säten :

1.3.1

Typgodkännandenummer, om tillgängligt:

5.

Anmärkningar:

Bilaga 111 ändras pa följande sätt:
— Punkt 1.1.2 skall ha följande lydelse:

" 1.1.2 Intill rektangeln det 'EEG-typgodkännandenummer enligt grunddirektivet' i avsnitt 4 av det typgodkän
nandenummer som anges i bilaga VII till direktiv 70/156/EEG, föregånget av de två siffror som anger löp
numret som tilldelats den senaste större tekniska ändringen av direktiv 77/541 /EEG den dag då EEG-typ
godkännandet av komponenten beviljades. I det direktivet är löpnumret 04."
— I punkt 2 skall de fyra diagrammen "2439" ersättas med "04 2439".

— I punkterna 2.1 , 2.2, 2.3 och 2.4 skall frasen "under nummer 2439" ersättas med "enligt det här direktivet (04)
under EEG-typgodkännandenumret enligt grunddirektivet 2439".
— Noten i slutet av bilaga III skall ha följande lydelse:

EEG-typgodkännandenumret enligt grunddirektivet och symbolen/symbolerna skall placeras intill rektangeln.
Bilaga XV (se direktiv 90/628/EEG) ändras på följande sätt:
Tabellen och dess förklarande noter skall ha följande lydelse:

om

sätet 3.1.7 Höftbälte om vindrutan inte

befinner sig i referensområdet

Anm: I samtliga fall får S-bälte monteras i stället för bälte av typ A eller B, förutsatt att fästanordningar som motsvarar direktiv 76/ 1 15/EEG används."

högre reaktionströskel (se bilaga I, punkt 1.8.3—1.8.5)

nödlåsande upprullningsdon med flerfunktion
automatiskt låsande upprullningsdon
nödlåsande upprullningsdon

r: upprullningsdon

A: trepunktsbälte (höft- och diagonalbälte)
B: tvåpunktsbälte (höftbälte)

området och för förarsätet

på

3.1.7 Höftbälte om vindrutan inte

krävs

3.1.8-3.1.9 Höftbälte
tan befinner sig utanför referens utsatta platser

3.1.7 Höftbälte tillåtet om vindru

Ar4m, Ar4Nm *

3.1.8-3.1.9 Höftbälte
utsatta platser

krävs

krävs

på

på

officiella

N3

3.1.7 Höftbälte om vindrutan inte

befinner sig i referensområdet

3.1.8—3.1.9 Höftbälte
utsatta platser

B, Br3, Br4m, Br4Nm eller A, B, Br3, Br4m, Br4Nm eller inget # B, Br3, Br4m, Br4Nm eller A, B, Br3, Br4m, Br4Nm eller inget # Inget

på

Europeiska gemenskapernas

Ar4m, Ar4Nm *

krävs

n2

3.1.8-3.1.9 Höftbälte
utsatta platser

Ar4m, Ar4Nm *

B, Br3, Br4m, Br4Nm eller inget # B, Br3, Br4m, Br4Nm eller A, B, Br3, Br4m, Br4Nm eller inget # Inget

Ar4m , Ar4Nm

N,

tillåtet

Br3, Ar4m , Ar4Nm

Br3 , Ar4m , Ar4Nm

tillåtet

tillåtet

Se 3.1.10 för villkor då höftbälte är Se 3.1.10 för villkor då höftbälte är Se 3.1.10 för villkor då höftbälte är Se 3.1.10 för villkor då höftbälte är

säten

B, Br3, Br4m

tillåtet

M3

Br3, Br4m, Br4Nm eller Ar4m,
Ar4Nm

Br3, Br4m , Br4Nm eller Ar4m ,
Ar4Nm

Br3, Br4m , Br4Nm eller Ar4m,
Ar4Nm

Br3, Br4m , Br4Nm eller Ar4m ,

M2 > 3,5 t

Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m , Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

B, Br3, Br4m

Ej framsäte

Bakåtvända

1

m:
3:
4:
N:

tillåtet

befinner sig i referensområdet

Höftbälte

B, Br3, Br4m eller A, Ar4m *

Framsäte

finns innanför passagerargång

3.1.3

Ar4m , Br4m

Ej framsäte

Mittsäten

SV

M2 < 3,5 t

Ar4m

F ramsäte

Yttersäten

|

M,

kategori

Fordons

Framåtvända säten

Tabell över minimikrav pa bilbälten och upprullningsdon

"BILAGA XV
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

MEDLEMSSTATERNAS REGERINGSFÖRETRÄDARES
KONFERENS

BESLUT

FATTAT AV MEDLEMSSTATERNAS REGERINGSFÖRETRÄDARE

av den 8 juli \996
om utnämning av en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol
(96/429/Euratom, EKSG, EG)
REGERINGSFÖRETRÄDARNA FÖR EUROPEISKA GEMEN

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

SKAPERNAS MEDLEMSSTATER HAR BESLUTAT FÖLJAN
DE

Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

peiska gemenskapen, särskilt artikel 167 i detta,
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

peiska kol- och stålgemenskapen , särskilt artikel 32b i

Romain Schintgen utnämns till domare vid Europeiska
gemenskapernas domstol från och med den 11 juli 1996
till och med den 6 oktober 1997.

detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 139 i det
ta, och

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 7 i protokollet om stadgan för Eu
ropeiska gemenskapens domstol och motsvarande be
stämmelser i EKSG- och Euratomdomstolens stadgepro
tokoll och med anledning av att Fernand Schockweiler
avlidit, skall en ny domare utnämnas för den återstående
tiden av Fernand Schockweilers mandat.

Utfärdat i Bryssel den B juli 1996.
R. QUINN

Ordförande
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BESLUT

FATTAT AV MEDLEMSSTATERNAS REGERINGSFÖRETRÄDARE

av den 8 juli 1996

om utnämning av en ledamot i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt
(96/430/Euratom, EKSG, EG)
REGERINGSFÖRETRÄDARNA FÖR EUROPEISKA GEMEN

SKAPERNAS MEDLEMSSTATER HAR BESLUTAT FÖLJAN
DE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 168a i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 32d i
detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 140a i
detta,

rande bestämmelser i stadgeprotokollen för EKSG- och
Euratomdomstolen bör en ledamot av förstainstansrätten

utnämnas för en tid som återstår av Romain Schintgens
mandat, det vill säga till och med den 31 augusti 1998 .
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Härmed utnämns Marc Jaeger till ledare av Europeiska
gemenskapernas förstainstansrätt för tiden från och med
den 11 juli 1996 till och med den 31 augusti 1998 .

med beaktande av rådets beslut 88 / 591 /EKSG, EEG,

Euratom av den 24 oktober 1988 om upprättandet av Eu
ropeiska gemenskapernas förstainstansrätt, och
med beaktande av följande:

Romain Schintgen, domare vid Europeiska gemenskaper
nas förstainstansrätt, utnämns genom ett beslut av dagens
datum till domare vid Europeiska gemenskapernas dom

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 1996.

stol .

I enlighet med artiklarna 7 och 44 i protokollet om stad
gan för Europeiska gemenskapens domstol, och motsva

R. QUINN

Ordförande

