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I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 82/97
av den 19 december 1996

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullko
dex för gemenskapen
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artiklarna 28, 100a och 113 i
detta,

(3) Det bör säkerställas att de varor som framställs av
icke-gemenskapsvaror och som hänförs till ett su
spensivt arrangemang inte förs in i gemenskapens
ekonomiska område utan att importtullar betalas,

inte ens om de erhållit status som gemenskapsvaror.
Det bör därför göras en anpassning av begreppet ge
menskapsvaror. Sådana varor bör dessutom omfattas
av samma suspensiva arrangemang som de varor ur

med beaktande av kommissionens förslag ('),

vilka de framställts.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande (2),

(4) Enligt avtalet fran Uruguayrundan om jordbruk (6)
skall jordbruksavgifterna avskaffas.

i enlighet med det i artikel 1 89b i fördraget angivna förfa
randet (3), och
med beaktande av följande:

( 1 ) I rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 ok
tober 1992 om inrättandet av en tullkodex för ge
menskapen (4), föreskrivs att gemenskapens tullområ

(5) Avtalet fran Uruguayrundan om ursprungsregler Q
föreskriver att de avtalsslutande parterna skall utfärda
bedömningar av varornas ursprung till var och en
som har ett berättigat intresse .

de inte skall omfatta Åland, såvida inte en förklaring
avges i enlighet med artikel 227.5 i fördraget. Förord
ningen bör ändras, eftersom denna förklaring har av

givits och eftersom Åland utgör en integrerad del av
Republiken Finland.
(2) I interimsavtalet om handel och tullunion mellan
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republi
ken San Marino av den 27 november 1992 (^ fast
ställs de områden inom vilka detta avtal skall tilläm

pas. Det är därför uteslutet att territoriet San Marino
skall anses utgöra en del av gemenskapens tullområ

(6) Vissa varor är underkastade importtullar fastställda i
ecu. Beloppen i ecu för dessa tullar bör omvandlas
till nationell valuta så snart som möjligt för att und
vika en snedvridning av handeln .

(7) I de övriga fall där tullagstiftningen har fastställt be
lopp i ecu har en viss flexibilitet visat sig vara nöd
vändig för att omvandla dessa belopp till nationell
valuta .

de .

(') EGT nr C 260, 5. 10.1995, s. 8, EGT nr C 207, 18.7.1996, s. 7.
(2) EGT nr C 174, 17.6.1996, s. 14.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 februari 1996 (EGT nr
C 65, 4.3.1996, s . 68), rådets gemensamma ståndpunkt av den
28 maj 1996 (EGT nr C 248, 26.8.1996. s. 1 ), Europaparlamen
tets beslut av den 23 oktober 1996 (EGT nr C 347,
18.11.1996). Rådets beslut av den 26 november 1996.
(4) EGT nr L 302, 19.10.1992, s . 1 . Förordningen senast ändrad

genom 1994 års anslutningsakt.
O EGT nr L 359, 9.12.1992, s. 14.

(8) De ekonomiska aktörerna bör, för att förbereda tull
formaliteterna, kunna undersöka varorna inte endast i
samband med direktimport utan också när ett externt
transiteringsförfarande avslutas.
(6) EGT nr L 336, 23.12.1994, s . 22.
O EGT nr L 336, 23.12.1994, s. 144.
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(9) Genom rådets beslut 93/329/EEG av den 15 mars
1993 om antagandet av konventionen om temporär
import och godkännandet av bilagorna till denna (')
godkände gemenskapen den konvention om tempo
rär import som förhandlats inom Tullsamarbetsrådet
och som ingicks i Istanbul den 26 juni 1990 . An
vändningen av ATA-carnet är hädanefter också möj
lig med stöd av denna konvention.

(10) Det är lämpligt att inom ramen för systemet med ak
tiv förädling — restitutionssystemet — i vissa fall
utsträcka möjligheten till restitution till varor i
oförändrat skick. Om restitution av importtullarna
har beviljats inom ramen för restitutionssystemet bör
utan särskilt tillstånd en senare övergång till fri om
sättning inte desto mindre vara möjlig i likhet med
vad som gäller inom ramen för suspensionssystemet.

(11 ) Underrättelse om återexport av varor som tidigare
importerats till gemenskapens tullområde anses inte
alltid vara nödvändig.

( 12) Om gemenskapsslagstiftningen föreskriver befrielse
från import- eller exporttullar bör denna befrielse
kunna tillämpas i samtliga fall, utan hänsyn till de
omständigheter som råder då skulden uppstår. Om i
en sådan situation reglerna för tullförfarandet inte
har uppfyllts, kan tillämpning av den vanliga tullen
inte anses vara en lämplig sanktion.
( 13) Det är lämpligt att tydligare fastställa de fall där gäl
denären kan få uppskov med förpliktelsen att betala
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— Femte strecksatsen skall ersättas med följande :
"— Franska republikens territorium, med und
antag av de utomeuropeiska territorierna
Saint Pierre och Miquelon och Mayotte,".
— Trettonde strecksatsen skall ersättas med fö

ljande:
"— Republiken Finlands territorium,".

b) punkt 2 ersättas med följande:
"2.

Furstendömet Monacos territorium, som det

definieras i den tullkonvention som underteckna

des i Paris den 18 maj 1963 ( Franska republikens
officiella tidning av den 27 september 1963, s.
8679), skall med beaktande av den konventionen

också anses utgöra en del av gemenskapens
tullområde, trots att det är beläget utanför Franska
republikens territorium,"

2. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 5 skall den sista meningen ersättas med
följande :

"Denna term täcker bl.a. bindande besked enligt
artikel 12."

tullarna.

( 14) En tullskuld bör upphöra varje gång en tulldeklara
tion ogiltigförklaras. Dessa fall begränsas inte till
dem som föreskrivs i artikel 66 i gemenskapens tull
kodex.

b) I punkt 7 skall första strecksatsen ersättas med fö
ljande:
"— varor som i sin helhet har framställts inom

gemenskapens tullområde enligt villkoren i

(15) Artikel 3.3 b i rådets förordning (EEG) nr 2726/90 av
den 17 september 1990 om gemenskapstransite
ring (2) har blivit obsolet.

(16) För att bibehålla tullkodexens praktiska användbar
het har kommissionen förklarat sig beredd att årligen
utge en uppdaterad version av hela kodexen tillsam
mans med tillämpningsföreskrifterna.

artikel 23 och inte innehåller varor som im

porterats från länder eller territorier som inte
utgör en del av gemenskapens tullområde. Va
ror som framställs av varor som hänförs till ett

suspensivt tullarrangemang anses inte vara ge
menskapsvaror, när det rör sig om fall som
enligt kommittéförfarandet har fastställts ha
särskild ekonomisk betydelse".

c) I punkt 10 andra strecksatsen skall orden "jord
bruksavgifter och andra" utgå.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

d) I punkt 11 andra strecksatsen skall orden "jord
bruksavgifter och andra" utgå.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2913/92 ändras på följande sätt:
1 . I artikel 3 skall

a) punkt 1 ändras på följande sätt:
(') EGT nr L 130, 27.5.1993, s. 1 .
(2 EGT nr L 262, 26.9.1990, s. 1 .

3. Artikel 12 skall ersättas med följande:
"Artikel 12

1 . Tullmyndigheterna skall på skriftlig begäran
utfärda bindande klassificeringsbesked eller bindande
ursprungsbesked och därvid handla i överensstäm
melse med kommittéförfarandet.
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2. Bindande klassificeringsbesked eller bindande
ursprungsbesked skall endast vara bindande för tull
myndigheterna gentemot mottagaren beträffande en
varas
klassificering
enligt
tulltaxan
eller
bestämningen av en varas ursprung.
Bindande

klassificeringsbesked

eller

Nr L 17/3

upprättades ar 1952 under beteckningen
"Tullsamarbetsrådet",

iii) eller när de återkallas eller ändras enligt artikel
9, under förutsättning att denna återkallelse el
ler ändring delges innehavaren .

bindande

ursprungsbesked skall vara bindande för tullmyndig
heterna endast beträffande varor för vilka tullformali

teterna fullgörs efter den dag då dessa myndigheter
har lämnat sådana besked.

Vid ursprungsbestämning är formaliteterna
tillämpning av artiklarna 22 och 27.

en

I de fall som avses i enlighet med i och ii skall den
dag då de bindande beskeden upphör att gälla vara
den dag när ovannämnda åtgärder offentliggörs el
ler, i fråga om internationella åtgärder, den dag då
kommissionen offentliggör ett meddelande i Euro
peiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.
b) Ursprungsbesked skall upphöra att gälla

3.
Den som erhållit dessa besked skall kunna styr
ka att det på alla punkter föreligger överensstämmelse

— i klassificeringshänseende : mellan de deklarerade
varorna och de som beskrivs i beskeden,

— i ursprungshänseende : mellan å ena sidan de be
rörda varorna och de omständigheter som avgör
visst ursprung och å andra sidan de varor och om
ständigheter som beskrivs i beskeden .
4. Bindande besked skall, från och med den dag då
de utfärdades, gälla i sex år när det gäller klassifice
ringsbesked respektive i tre år när det gäller
ursprungsbesked. Utan hinder av artikel 8 skall de
upphävas, om de grundas på oriktiga eller ofullständi
ga uppgifter från sökanden .
5.

Bindande besked skall upphöra att gälla i följan

de fall :

a) Klassificeringsbesked skall upphöra att gälla
i) när en förordning har antagits och beskeden
inte längre överensstämmer med den rätt som
därmed fastställs,

ii) när de inte längre är förenliga med tolkningen
av en av de nomenklaturer som avses i artikel
20.6

— antingen på gemenskapsnivå, på grund av
ändringar i de förklarande anmärkningarna
till Kombinerade nomenklaturen eller på
grund av en dom från Europeiska gemen
skapernas domstol,

— eller på internationell nivå, på grund av ett
klassificeringsuttalande eller en ändring i
de förklarande anmärkningarna till nomen
klaturen till systemet för harmoniserad va
rubeskrivning och kodifiering, vilken anta
gits av Världstullorganisationen, vilken

i) när en förordning har antagits eller ett avtal
slutits av gemenskapen och beskeden inte
längre överensstämmer med den rätt som där
med fastställts,

ii) när de inte längre är förenliga
— på gemenskapsnivå, med de förklarande an
märkningar och yttranden som antagits för
tolkningen av dessa rättsregler eller med en
dom från Europeiska gemenskapernas
domstol ,

— på internationell nivå, med det avtal om
ursprungsregler som utarbetats inom ramen
för Världshandelsorganisationen (WTO) el
ler med de förklarande anmärkningar eller
yttranden om ursprung som antagits för
tolkningen av detta avtal,
iii) eller när de återkallas eller ändras enligt artikel
9, under förutsättning att denna återkallelse el
ler ändring delges innehavaren i förväg.

I de fall som avses i enlighet med i och ii skall den
dag då de bindande beskeden upphör att gälla vara
den dag som anges när ovannämnda åtgärder of
fentliggörs eller, i fråga om internationella åtgär
der, den dag som anges i kommissionens medde
lande i Europeiska gemenskapernas officiella tid
ning, serie C.
6. Innehavaren av bindande besked som upphör
att gälla i enlighet med punkt 5 a i, 5 a ii, 5 b i eller 5
b ii får fortfarande använda dessa under sex månader

från dagen för offentliggörandet eller delgivningen,
om han har slutit bindande avtal om köp eller försälj
ning av varorna i fråga på grundval av de bindande
beskeden innan åtgärden antogs. Om det gäller pro
dukter för vilka en import-, export- eller förutfaststäl
lelselicens inlämnas när tullformaliteterna genomförs,
ersätts emellertid tiden på sex månader med licensens
giltighetstid.
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I de fall som avses i punkt 5 a i och 5 b i far i förord
ningen eller avtalet fastställas en frist, som skall gälla
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tillämpas fran och med den 1 5 till slutet av månaden
ifråga.

för första stycket.
2.

7. Klassificering eller ursprungsbestämning som
anges i bindande besked, enligt villkoren i punkt 6,
får endast tillämpas för att
— fastställa import- eller exporttullar,
— beräkna exportbidrag och alla andra belopp som
beviljas vid import eller export som en del av den
gemensamma jordbrukspolitiken,
— använda import-, export- eller förutfastställelseli
censer som skall inlämnas när formaliteterna för

godkännande av tulldeklarationen för varorna i
fråga genomförs, under förutsättning att dessa li
censer utfärdats på grundval av ovannämnda be
sked.

Det motvärde i nationell valuta till ecun som

skall tillämpas inom ramen för tullagstiftningen i an
dra fall än de som avses i punkt 1 skall fastställas en
gång per år. De kurser som skall användas för denna
omräkning skall vara de som offentliggörs i Euro
peiska gemenskapernas officiella tidning den första
arbetsdagen i oktober med tillämpning från och med
den 1 januari påföljande år. Om denna kurs inte är
tillgänglig för en viss nationell valuta, skall för denna
valuta den kurs tillämpas som gäller den sista dagen
då en kurs för den valutan offentliggjordes i Euro
peiska gemenskapernas officiella tidning.
3 . Tullmyndigheterna får uppåt eller nedåt avrunda
den summa som följer av omräkningen till nationell
valuta av ett belopp som fastställts i ecu för andra än
damål än för bestämning av varornas tullklassificering
eller av import- eller exporttullarna.

Beloppet efter avrundningen får inte avvika från det
ursprungliga beloppet med mer än 5 % .

Om det finns risk för att de ordningar som fastställs i
den gemensamma jordbrukspolitiken inte kan ge
nomföras på ett smidigt sätt, får det dessutom i speci
ella fall beslutas om undantag från punkt 6 enligt det
förfarande som fastställs i artikel 38 i rådets förord

ning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om
den gemensamma organisationen av marknaden för
oljor och fetterQ och i motsvarande artiklar i andra
förordningar om gemensamma organisationer av

Tullmyndigheterna får behålla motvärdet i nationell
valuta oförändrat för ett belopp fastställt i ecu, om
omräkningen av beloppet före avrundningen i sam
band med den årliga anpassning som avses i punkt 2,
leder till en ändring på mindre än 5 % av motvärdet
i nationell valuta eller till en sänkning av detta mot
värde ."

marknaden .

(*) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Förordningen
senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94
(EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105)."

5. I artikel 20.3 c andra strecksatsen skall orden "jord
bruksavgifter och andra" utgå.
6. I artikel 31.1 skall, i slutet av första och andra streck

satsen, orden "av år 1994" läggas till.

4. Artikel 18 skall ersättas med följande:

7. I artikel 55 skall siffran 43 ersättas med siffran 42.

"Artikel 18

8 . I artikel 83 a skall orden "enligt artikel 66" utga.

1.

9. Följande artikel skall införas:

Det motvärde i nationell valuta till ecun som

skall tillämpas för bestämning av varornas tulltaxe
klassificering och av importtullar skall fastställas en
gång per månad. De kurser som skall användas vid
denna omräkning skall vara de som offentliggörs i

"Artikel 87a

Europeiska gemenskapernas officiella tidning den

I de fall som avses i artikel 4.7 första strecksatsen an

näst sista arbetsdagen i månaden . Dessa kurser skall
tillämpas under hela den påföljande månaden .

dra meningen skall alla produkter eller varor som
framställs från en vara som hänförs till ett suspensivt
arrangemang anses vara hänförda till samma arrange
mang."

Om den kurs som tillämpas i början av månaden av
viker med mer än 5 % från den kurs som offentlig
gjorts den näst sista arbetsdagen före den 15 i samma
månad, skall

emellertid den

sistnämnda kursen

10 . I artikel 91.2 c skall orden "(ATA-konventionen)"
utgå.
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11 . Artikel 112.3 skall ersättas med följande:
"3 . Om importvaror enligt artikel 76.1 c övergår
till fri omsättning, skall den beskaffenhet, det tullvär
de och den kvantitet som skall beaktas i enlighet med
artikel 214 vara de som gällde för varorna då dessa
hänfördes till tullagerförfarandet.

Första stycket skall gälla under förutsättning att dessa
taxeringsgrunder konstaterades eller godkändes i sam
band med att varorna hänfördes till tullagerförfaran
det, om inte den berörda parten begär tillämpning av
taxeringsgrunderna då tullskulden uppstår.
Första stycket skall tillämpas utan hinder av en kon
troll i efterhand i enlighet med artikel 78 ."

Nr L 17/ 5

ning skall, utan att det paverkar tillämpningen av
artikel 122 b, det importtullbelopp som återbeta
lats eller eftergivits anses utgöra tullskuldbeloppet."
14. I artikel 163.2 c skall orden "(ATA-konventionen)"
utgå.
15. I artikel 182.3 skall första meningen ersättas med fö
ljande :

"3 . Utom i de fall som beslutats enligt kommitté
förfarandet skall återexport eller förstöring föregås av
anmälan till tullmyndigheterna."
16. Följande artikel skall införas:
"Artikel 212a

12. I artikel 124.1 tredje strecksatsen skall orden en jord
bruksavgift eller någon annan" ersättas med ordet
"någon".

13. Artikel 128 skall ändras pa följande sätt:

a) Punkterna 1 och 2 skall ersättas med följande:
"1 .

tullbestämmelser

med

stöd

av

artiklarna

184 — 187 föreskriver befrielse från import- eller ex
porttullar, skall denna befrielse även tillämpas då tull
skulden har uppstått i enlighet med artiklarna
202 — 205, 210 eller 211 , om den berörda partens

uppträdande inte låter förmoda bedrägligt förfarande
eller påtaglig försummelse och om denne kan styrka
att de övriga villkoren för tillämpning av denna befri
else är uppfyllda."

Tillståndshavaren får ansöka om återbetal

ning eller eftergift av importtullen om han för tull
myndigheterna på ett tillfredsställande sätt kan be
visa att de importvaror som har övergått till fri om
sättning enligt restitutionssystemet i form av föräd
lingsprodukter eller varor i oförändrat skick, an
tingen har

— exporterats, eller

— med avsikt att senare återexporteras hänförts
till transiteringsförfarandet, tullagerförfarandet,
förfarandet för temporär import eller förfaran
det för aktiv förädling (suspensionssystemet) el
ler upplagts i en frizon eller ett frilager,
under förutsättning att alla villkor för tillämpning
av förfarandet också har uppfyllts.
2.

När

För att hänföras till en godkänd tullbehand

ling enligt punkt 1 andra strecksatsen skall föräd
lingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick

17. I artikel 217.1 andra stycket skall punkt b ersättas
med följande :
"b) när det tullbelopp som skulden lagligen uppgår
till överstiger det som bestämts på grundval av ett
bindande besked,".

18 . Artikel 222.2 skall ersättas med följande:

"2. Det kan enligt kommittéförfarandet fastställas i
vilka fall och på vilka villkor gäldenären kan beviljas
uppskov med att betala tullarna, nämligen
— när en ansökan om återbetalning framställs i en
lighet med artiklarna 236, 238 eller 239, eller
— när en vara tas i beslag för att därefter förverkas i
enlighet med artikel 233 c andra strecksatsen eller
233 d ."

19. I artikel 233 första stycket, c första strecksatsen skall
satsledet "enligt artikel 66" utgå.

anses vara icke-gemenskapsvaror."
20. I artikel 251.1 tjugosjätte strecksatsen skall orden
"utom artikel 3.3 b" utgå.

b) Punkt 4 skall ersättas med följande :

"4.

Om förädlingsprodukter eller varor i ofö-

Artikel 2

rändrat skick, vilka hänförts till ett tullförfarande

eller lagts upp i en frizon eller ett frilager enligt
bestämmelserna i punkt 1 , övergår till fri omsätt-

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Byssel den 19 december 1996.

På parlamentets vägnar

På rådets vägnar

K. HÄNSCH

S. BARRETT

Ordförande

Ordförande
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 83/97

av den 20 januari 1997
om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under

januari månad 1997 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till
särskild behandling vid import till Kanada
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

1997. Inga ansökningar om exportlicenser för nötkött och
bearbetade produkter har inkommit.

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 2333/96 (2), särskilt artikel 12a.8 i

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

denna, och

2051 /96 .

Artikel 1

Inga ansökningar om exportlicens har lämnats in i januari
månad 1997 för nötkött, som avses i förordning (EG) nr

med beaktande av följande :
Artikel 2

I artikel 12a 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 (EG) nr 2051 /96 (3) om föreskrifter för
tillämpningen av beviljande av bistånd vid export av
nötköttsprodukter som kan komma ifråga för förmånsbe
handling vid import till Kanada, ändrad genom förord
ning (EG) nr 2333/96.

I enlighet med artikel 12 a i förordning (EG) nr 1445/95
får licensansökningar för det kött, som avses i artikel 1 ,
lämnas in under de fem första dagarna i februari månad
1997 för följande kvantitet: 5 000 ton.

I förordning (EG) nr 2051 /96 fastställs de kvantiteter kött
som får exporteras inom ramen för nämnda ordning för år

Denna förordning träder i kraft den 21 januari 1997.

Artikel 3

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

C) EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 35.

I1) EGT nr L 317, 6.12.1996, s. 13.

O EGT nr L 274, 26.10.1996, s. 18 .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 84/97
av den 20 januari 1997
om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning för räkenskapsåret
1997 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 upprättandet av ett informationssystem
för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att
belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhål
landen i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska
gemenskapen ('), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2801 /95 (2), särskilt artikel 9.2 i denna, och

Kostnadsutvecklingen och dess återverkningar på inrätt
ningskostnaderna för företagsredovisningen rättfärdigar en
ändring av detta belopp.

Gemenskapskommittén för informationssystemet för jord
bruksföretagens redovisningsuppgifter har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

med beaktande av följande:

Det standardarvode som skall betalas av kommissionen

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

till medlemsstaten för varje vederbörligen genomförd
företagsredovisning fastställs till 122 ecu för bokförings

ställas .

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

I kommissionens förordning (EG) nr 1372/96 (4) fastställs
standardarvodet under bokföringsåret 1996 till 120 ecu
per företagsredovisning.

året 1997.

Artikel 2

Den skall tillämpas för bokföringsåret 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr 109, 23.6.1965, s. 1859/65.
(2) EGT nr L 291 , 6.12.1 995, s. 3.
(3) EGT nr L 190, 14.7.1983, s. 25.
4 EGT nr L 178 , 17.7.1996, s. 4.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 85/97

av den 20 januari 1997
om tillämpningsföreskrifter för förvaltning [under 1997] av en kvot för bered

ningar av sådana slag som används för utfordring av djur och som omfattas av
KN-nummer 2309 90 31 och 2309 90 41 med ursprung i Bulgarien
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

I syfte att säkerställa en effektiv förvaltning av systemet
bör säkerheten för importlicenserna inom ramen för

nämnda system fastställas till 25 ecu per ton .
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål .

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av
den 22 december 1995 om införande av vissa konces

sioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks
produkter och om autonom anpassning under en över
gångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs
i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som
ingicks inom ramen för de multilaterala handelsförhand
lingarna . under Uruguayrundan ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2490/96 (2), särskilt artikel 8 i denna,
och

med beaktande av följande:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De produkter med KN-nummer 2309 90 31 och
2309 90 41 med ursprung i Bulgarien som omfattas av en
tullkvot med nedsatt tull under 1997 enligt förordning

(EG) nr 3066/95 får importeras till gemenskapen i
enlighet med bestämmelserna i denna förordning.
Den tullsats som skall tillämpas och de kvantiteter som

I rådets förordning (EG) nr 3066/95 föreskrivs i förbin
delse med det Europaavtal som slutits med Bulgarien (3)
öppnandet av en gemenskapstullkvot för beredningar av
sådana slag som används för utfordring av djur och som

får importeras skall vara de som anges i bilagan .
Artikel 2

omfattas av KN-nummer 2309 90 31 och 2309 90 41 med

ursprung i Bulgarien för 1996. Denna förordning
förlängdes till och med den 31 december 1997. Det är
därför nödvändigt att öppna kvoten för 1997.
Den tull som tillämpas för import inom ramen för denna

För att en ansökan om importlicens skall kunna

behandlas skall den åtföljas av ursprungsbeviset i original,
i form av ett varucertifikat EUR.l som är utfärdat i Bulga
rien i enlighet med protokoll nr 4 till Europaavtalet för
produkterna i fråga.

tullkvot har fastställts till 20 % av gällande tull för mest
gynnande nation .
Förvaltningen av tullkvoter kräver ett nära samarbete
mellan medlemsstaterna och kommissionen, som särskilt
måste kunna övervaka hur snabbt tullkvoten förbrukas
och underrätta medlemsstaterna om detta.

Importlicenserna för de berörda produkterna inom ramen
för ovan nämnda kvot bör utfärdas efter en betänketid och

vid behov bör en enhetlig procentsats för nedsättning av
de begärda kvantiteterna fastställas.
Det bör särskilt kontrolleras att produkterna är av bulga
riskt ursprung.

Det bör föreskrivas vilka uppgifter som skall lämnas i

Artikel 3

1.
Importlicensansökningar skall lämnas in till de
behöriga myndigheterna i varje medlemsstat senast
klockan 13.00 (belgisk tid) den första arbetsdagen i varje
vecka. Licensansökningarna skall omfatta en kvantitet på
minst 5 ton och högst 500 ton i produktvikt.

2. Medlemsstaterna skall sända ansökningarna om
importlicenser till kommissionens enheter per telex eller
fax, senast klockan 18.00 (belgisk tid), samma dag som de
lämnas in .

3 . Senast fredagen efter den dag då importlicensansök
ningarna lämnades in skall kommissionens enheter
besluta om i vilken utsträckning licensansökningarna
skall beviljas och meddela medlemsstaterna detta per telex
eller fax.

ansökningarna och i licenserna.
(') EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31 .
(2) EGT nr L 338 , 28.12.1996, s. 13.
3 EGT nr L 358 , 31.12.1994, s. 3 .

4. Så snart medlemsstaterna mottagit meddelande från
kommissionens enheter skall de utfärda importlicenserna.
Licensens giltighetstid skall räknas från och med den dag
då den utfärdades .

Nr L 17/ 10
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5. Den kvantietet som övergår till fri omsättning far
inte överstiga den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i
importlicensen . I detta syfte skall siffran "0" anges i fält 19
i licensen .

21 . 1 . 97

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

— Dazio all importazione ridotto dell'80 % [Allegato
Artikel 4

För de produkter som skall importeras med nedsatt
importtull enligt artikel 1 i denna förordning skall
importlicensansökningarna och licensen innehålla
följande uppgifter:

a) Ordet Bulgarien i fält 8 . Licensen förpliktar till import
från det landet.

b) Någon av följande uppgifter i fält 24:

— Derecho de importación reducido en un 80 %
[Anexo del Reglamento (CE) n° 85/97]
— Importtold nedsat med 80 % (bilaget til forordning
(EF) nr. 85/97)
— Zollermäßigung um 80 % (Anhang der Verord
nung (EG) Nr. 85/97)
— Δασμός κατα την εισαγωγή μειωμενος κατα
80 % [Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

del regolamento (CE) n. 85/97]
— Met 80 % verlaagd invoerrecht (bijlage bij Verorde
ning (EG) nr. 85/97)
— Direito de importação reduzido de 80 % [anexo do
Regulamento (CE) n ? 85/97]
— 80 prosenttia alennettu tuontitulli (Asetuksen (EY)
N:o 85/97 liite)
— 80 % nedsatt importtull (Bilaga till förordning (EG)
nr 85/97).
Artikel 5

Den säkerhet för importlicenser som avses i denna förord
ning skall vara 25 ecu per ton .
Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

85/97]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

21 . 1 . 97
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BILAGA

För den kvantitet som far importeras fran Bulgarien av produkter enligt de KN-nummer som anges i denna
bilaga nedsätts importtullen med 80 % under 1997.
Total kvantitet

Varuslag

KN-nummer

\

\
2309 90 31
2309 90 41

som får importeras
under 1997

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av
djur

2 800 ton
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 86/97
av den 20 januari 1997

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3066/95 om förvalt
ningen av en kvot för hund- och kattfoder med ursprung i Ungern och som
omfattas av KN -nummer ex 2309 10

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Det är framför allt viktigt att försäkra sig om att produk
terna är av ungerskt ursprung.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Det bör fastställas vilka uppgifter som skall anges på
ansökan och på licenserna.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av

För att garantera en effektiv förvaltning av detta system
bör säkerheten för de importlicenser som omfattas av
detta system fastställas till 25 ecu per ton .

den 22 december 1995 om införande av vissa konces

sioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks
produkter och om autonom anpassning under en över

gångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs
i Europaavtalen i syfte att beakta det jorbruksavtal som
ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhand

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål .

lingarna under Uruguayrundan ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2490/96 (2), särskilt artikel 8 i denna,
och

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:
Inom ramen för det Europaavtal som har slutits mellan

gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och
Ungern, å den andra sidan, har Ungern beviljats medgi
vanden för vissa jordbruksprodukter.

Efter Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning har det
varit nödvändigt att anpassa dessa medgivanden för att
framför allt beakta den redan befintliga handeln med

Artikel 1

De produkter med KN-nummer ex 2309 10 som anges i
bilagan och har sitt ursprung i Ungern och som omfattas
av en tullkvot för 1997 med en nedsättning om 20 % av
den tillämpliga tullsatsen för mest gynnade nation, i
enlighet med bilaga I i rådets förordning (EG) nr 3066/95,
får importeras till gemenskapen enligt bestämmelserna i
denna förordning.

jordbruksprodukter mellan Österrike och Ungern. I rådets
förordning (EG) nr 3066/95 föreskrivs därför att en
autonom tullkvot skall öppnas för 1997, för hund- och
kattfoder i detaljhandelsförpackning som omfattas av
KN-nummer ex 2309 10 och har sitt ursprung i Ungern .
Vid import inom ramen för denna tullkvot skall de
tillämpliga tullsatserna för mest gynnad nation minskas
med 80 % . De åtgärder som föreskrivs i artikel 2 i den
förordningen bör därför tillämpas från och med den 1
januari 1997.

Det är nödvändigt att fastställa tillämpningsföreskrifter för
förvaltningen av tullkvoten. Denna form av förvaltning
kräver ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och

kommissionen, som skall kunna följa om tullkvoten
uttöms och meddela medlemsstaterna detta .

Det bör föreskrivas att licenser för de produkter som
importeras inom ramen för denna tullkvot utfärdas efter
en betänketid och att en enhetlig nedsatt procentsats i
förekommande fall fastställs för de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

För att bli godkänd skall ansökan om importlicens åtföljas
av ett ursprungsbevis i original utfärdat eller upprättat i
Ungern i form av ett EURl-certifikat.

Artikel 3

1 . Ansökan om importlicens skall inlämnas till de
behöriga myndigheterna i varje medlemsstat den första
arbetsdagen i varje vecka senast klockan 13.00 (Brysseltid).
Licensansökan skall omfatta minst 5 ton produktvikt och
högst 1 000 ton .

2. Ansökan om importlicens skall lämnas till kommis
sionen av medlemsstaterna per telex eller fax senast
klockan 18.00 (Brysseltid) inlämningsdagen .
3.

Kommissionen skall, senast fredagen efter dagen för

inlämnandet av ansökan,

(') EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31 .
(2) EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 13.

besluta

om

och

meddela

medlemsstaterna per telex eller fax hur ansökan om licens
skall behandlas.
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4. Sa snart medlemsstaterna har mottagit kommissio
nens meddelande skall de utfärda importlicenserna.
Giltighetstiden för licensen beräknas från och med dagen
för utfärdandet.

5. Den mängd som övergår till fri omsättning får inte
överstiga den som anges i fält 17 och 18 i importlicensen .
Siffran "0" skall därför skrivas in i fält 19 på licensen .
Artikel 4

Ansökan om importlicens och själva licensen skall, för de
produkter som skall importeras med nedsatt importavgift
enligt artikel 1 i den här förordningen, innehålla följande
uppgifter:
a) I fält 8 ordet "Ungern".

Nr L 17/ 13

— Τελωνειακός δασμός μειωμένος κατά 80 %
[Παράρτημα του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 86/97]
— 80 % customs duty reduction (Annex of Regulation
(EC) No 86/97)
— Droit de douane réduit de 80 % [annexe du règle
ment (CE) n0 86/97]
— Dazio doganale ridotto dell 80 % [Allegato del
regolamento (CE) n . 86/97]
— Met 80 % verlaagd douanerecht (bijlage bij Veror
dening (EG) nr. 86/97)
— Direito aduaneiro reduzido de 80 % [anexo do
Regulamento (CE) n ? 86/97]
— Tulli on alennettu 80 prosentilla (liite asetuksen
(EY) N:o 86/97)
— Nedsättning av tullsats med 80 % (Bilagan till
förordning (EG) nr 86/97).

Licensen innebär förpliktelse att importera från det
landet.

Artikel 5

b) I fält 24 en av följande uppgifter:
— Derecho de aduana reducido un 80 % [Anexo del

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

Säkerheten för de importlicenser som avses i den här
förordningen skall vara 25 ecu per ton .
Artikel 6

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

De kvantiteter som importeras under det KN-nummer som anges i den här bilagan skall omfattas av en ned
sättning av tullsatsen med 80 % under 1997.
Total kvantitet som
KN-nummer

Varubeskrivning

får importeras under
perioden 1 januari —
31 december 1997

ex 2309 10

Hund- och kattfoder i detaljhandelsförpackningar

10 875 ton
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 87/97

av den 20 januari 1997
om tillämpningsföreskrifter för de mindre Egeiska öarna vad avser den särskilda
försörjningsordningen för torkat foder
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2019/93 av
den 19 juli 1993 om införandet av särskilda bestämmelser
för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbrukspro
dukter ('), senast ändrad genom kommissionens förord
ning (EG) nr 2417/95 (2), särskilt artikel 4 i denna, och

Artikel 1

Vid tillämpningen av artikel 2 i förordning (EEG) nr
2019/93 skall de prognostiserade försörjningsbalanserna
för torkat foder som omfattas av gemenskapsstöd för
kalenderåret 1997 vara de som anges i bilagorna I och II
till denna förordning.

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2958/93 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1802/95 (4), fast
ställs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG)
nr 2019/93 när det gäller den särskilda ordningen för
försörjning av vissa jordbruksprodukter och i enlighet
med artikel 3 i förordning (EEG) nr 2019/93 fastställs
stödbeloppen för denna försörjning. De prognostiserade

försörjningsbalanserna för de mindre Egeiska öarna vad
avser torkat foder från övriga gemenskapen bör fastställas
för kalenderåret 1997 i enlighet med artikel 2 i
förordning (EEG) nr 2019/93 . Dessa bestämmelser bör
träda i kraft omedelbart.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från den gemensamma kommittén för
Förvaltningskommittéerna för de berörda sektorerna.

Artikel 2

Giltighetstiden för de stödlicenser som avses i artikel 3.1 i
förordning (EEG) nr 2958/93 skall löpa ut den sista dagen
i den andra månaden efter utfärdandet.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 184, 27.7.1993, s. 1 .
2 EGT nr L 248 , 14.10.1995, s. 39.

O EGT nr L 267, 28.10.1993, s. 4.

b) EGT nr L 174, 26.7.1995, s. 27.
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BILAGA I

Prognostiserad försörjningsbalans för de mindre öarna som tillhör grupp A
(t ton)

Varuslag

Lusern eller foder som hetluftstorkats eller torkats på annat sätt

KN-nr

Kvantiteter
1997

1214 10 00

1 000

121490 91

1214 90 99

I

BILAGA II

Prognostiserad försörjningsbalans för de mindre öarna som tillhör grupp B
(i ton)

Varuslag

Lusern eller foder som hetluftstorkats eller torkats på annat sätt

KN-nr

1214 10 00
121490 91
1214 90 99

Kvantiteter
1997

1 750
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 88/97

av den 20 januari 1997

om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepu
bliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71 /97 av
den antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

reras för fri omsättning av ett monteringsföretag
som befriats av kommissionen eller på ett sådant
företags vägnar.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
För det andra skall import av essentiella cykeldelar
också befrias från den utvidgade tullen om den
medges inom ramen för kontroll av användning för
särskilda ändamål och om cykeldelarna slutligen
levereras till ett befriat monteringsföretag eller om
de deklareras för fri omsättning eller levereras till
en part i begränsade kvantiteter. Det är i detta
sammanhang lämpligt att i tillämpliga delar
använda den befintliga mekanismen för kontroll av
användning för särskilda ändamål som anges i
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (^ och i
kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (fi),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 12/97 Q.
Om färre än 300 enheter i månaden av någon typ
av essentiella cykeldelar deklareras för fri omsätt
ning av eller levereras till en part är sådan import
av essentiella cykeldelar av begränsad ekonomisk
betydelse, och det är inte troligt att den kan under
gräva verkan av den tull som införs genom förord
ning (EEG) nr 2474/93 . Den bör därför antas inte
utgöra kringgående.

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 ('), ändrad genom förordning (EG) nr 2331 /96 (2),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71 /97 av den
14 januari 1997 om utvidgning av den slutgiltiga anti

dumpingstull som införs genom rådets förordning (EEG)
nr 2474/93 på cycklar med ursprung i Folkrepubliken
Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från
Folkrepubliken Kina, samt om uttag av den utvidgade
tullen på sådan import som registrerats i enlighet med
förordning (EG) nr 703/96 (3), särskilt artikel 3 i denna,
efter samråd med rådgivande kommittén, och
med beaktande av följande :

(1)

(2)

Genom förordning (EG) nr 71 /97 (nedan kallad
"referensförordningen") utvidgade rådet den anti
dumpningstull som genom rådets förordning (EEG)
nr 2474/93 (4) införts på import av cyklar med
ursprung i Folkrepubliken Kina till att även
omfatta import av vissa cykeldelar från samma land.

För det tredje skall import av essentiella cykeldelar
villkorligt befrias från den utvidgade tullen genom
uppskjutande av betalningen av den utvidgande

I referensförordningen fastställs vissa principer och
riktlinjer avseende befrielse från den utvidgade

tullen, om de deklareras för fri omsättning av ett
monteringsföretag som är föremål för kommissio
nens undersökning eller på ett sådant företags

tullen för viss import av cykeldelar.

vägnar.

(3)

Denna förordning bör ge berörda parter tydlig
vägledning om hur systemet för befrielse kommer
att fungera. Den bör särskilt innehålla tydliga
bestämmelser för hur viss import av essentiella

cykeldelar kan befrias från den utvidgade tullen
och hur bemyndigande av sådan befrielse kan
erhållas .

(4)

Systemet för befrielse ger i detta avseende tre
möjligheter för villkorlig eller definitiv befrielse
från betalning av den utvidgade tullen för import

(5)

Kommissionen skall undersöka om en parts
monteringsverksamhet ligger inom räckvidden för
artikel 13.2 i förordning (EG) nr 384/96 (nedan
kallad "grundförordningen") och skall befria parten
om detta är berättigat. Endast parter som bedriver
monteringsverksamhet kan ansöka om kommissio
nens befrielse .

av essentiella cykeldelar:

För det första bör direktimport av essentiella cykel
delar befrias från den utvidgade tullen om de dekla
(')
O
O
(4

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

56, 6.3.1996, s. 1 .
317, 6.12.1996, s. 1 .
16, 18.1.1997, s. 55.
228 , 9.9.1993, s . 1 .

Ett beslut av kommissionen om att befria en part
som bedriver monteringsverksamhet utgör ett
bemyndigande enligt artikel 13.4 i grundförord
ningen .
O EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 .
(6) EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1 .
O EGT nr L 9, 13.1.1997, s. 1 .
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Om import av essentiella cykeldelar har befriats
från den utvidgade tullen genom hänvisning till ett
befriat monteringsföretag eller till klausulen om
mycket små leveranser bör det i detta avseende i

ansökningar. Betalningen av den utvidgade tullen
bör därför skjutas upp inte bara för import som
deklarerats för fri omsättning efter referensförord
ningens ikraftträdande utan även i fråga om den
tull som skall tas ut enligt artikel 2.3 i referensfö
rordningen .

villkoren för befrielse föreskrivas att kommissionen

kan säkerställa att delarna verkligen används vid
den befriade partens monteringsverksamhet och att
tröskeln för mycket små leveranser inte överskrids.

(6)

( 10)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall
kontrollera att dessa delar antingen deklareras för
fri omsättning av ett befriat monteringsföretag eller,
genom systemet för användning för särskilda ända
mål, slutligen levereras till ett befriat monteringsfö
retag eller omfattas av klausulen om mycket små
Vad gäller monteringsföretags ansökningar om
kommissionens befrielse måste tydliga bestäm
melser fastställas rörande möjligheten att godkänna
dessa ansökningar, genomförande av undersök
ningar, beslutsfattande, översyn och återkallande av

Det är nödvändigt att säkerställa att dessa parter
( 11 )

normalt bör fattas .

En förteckning över parter av vilka en undersök
ning inleds och en förteckning över parter som
befrias från den utvidgade tullen är fogade till

denna förordning. Ändringar av förteckningarna
och konsoliderade uppdaterade förteckningar kom
mer vid behov att offentliggöras i C-serien av Euro
peiska gemenskapernas officiella tidning.

befrielse .

För att främja en god förvaltning bör ansökan för
att kunna godkännas av kommissionen ge prima
facie-bevis för att kringgående inte sker samt vara
välgrundad. För att säkerställa ett snabbt beslut om
huruvida en välgrundad ansökan kan godkännas
bör en period fastställas inom vilken sådana beslut

Parter som bedriver monteringsverksamhet och
som redan konstaterats inte kringgå den anti
dumpningstull som införs genom förordning (EEG)
nr 2474/93 bör befrias genom den här förord
ningen .

befrias retroaktivt.

leveranser.

(7)
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(12)

Allmänna bestämmelser som tillämpas vid anti
dumpningsundersökningar, t.ex. bestämmelser om
genomförande av undersökningar, kontrollbesök,
bristande samarbete, konfidentialitet och de berör

da parternas procedurmässiga rättigheter bör
tillämpas på de förfaranden som fastställs i denna
förordning.

Det bör fastställas en period inom vilken kommis
sionen normalt bör fatta beslut i sak om en ansö
kan .

Vad beträffar översyn kan kommissionen, bl.a. med
hjälp av stickprovskontroller, göra en ny undersök

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ning av befriade monteringsföretag för att kontrol
lera

att

villkoren

för

befrielse

fortfarande

är

Artikel 1

uppfyllda.

(8)

sionen därför att de inte bedriver monteringsverk
samhet, kan emellertid också utnyttja systemet för
befrielse om de deklarerar varorna inom ramen för

kontroll av användning för särskilda ändamål och
levererar essentiella cykeldelar till befriade parter
eller till andra innehavare av ett bemyndigande för
användning för särskilda ändamål eller enligt klau
sulen om mycket små leveranser.
Dessa parters kunder måste emellertid erhålla en
befrielse från kommissionen om de är monterings
företag och ännu inte befriats samt om de använder
delar i kvantiteter som överstiger tröskeln för
mycket små leveranser.
(9)

Definitioner

övriga parter, som inte kan befrias av kommis

Vad beträffar parter som lämnat välgrundade ansök
ningar som ännu inte behandlats, bör undersök

ningar omedelbart inledas.
Det är nödvändigt att säkerställa att det är möjligt
att retroaktivt befria dessa parter med väntande

I denna förordning avses med

— cykeldelar: cykeldelar och tillbehör som omfattas av
KN-nummer mellan 8714 91 10 och 8714 99 90,

— utvidgad tull: den antidumpningstull som införs
genom förordning (EEG) nr 2474/93, och som
utvidgas genom artikel 2 i förordning (EG) nr 71 /97 (i
fortsättningen kallad referensförordningen),
— essentiella cykeldelar: de cykeldelar som definieras i
artikel 1 i referensförordningen,
— monteringsverksamhet: en verksamhet vid vilken
essentiella cykeldelar förs in för montering eller
färdigställande av cyklar,
— ansökan: en framställning från en part som bedriver
monteringsverksamhet, vars syfte är att från kommis
sionen erhålla ett bemyndigande av befrielse i enlighet
med artikel 3 ,

21 . 1 . 97
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— part som är föremål för undersökning: en part som
bedriver monteringsverksamhet i fråga om vilken en
undersökning inletts i enlighet med artikel 4.5 eller
11 . 1 ,

— befriad part: en part vars monteringsverksamhet
konstaterats ligga utanför räckvidden för artikel 13.2 i
förordning (EG) nr 384/96 och som har befriats i
enlighet med artikel 7 eller 12 i den här förordningen .

Nr L 17/ 19

oåterkalleligt avtal som medför en skyldighet att göra
det,

b) den ger prima facie-bevis för att sökandens monte
ringsverksamhet ligger utanför räckvidden för artikel
13.2 i förordning (EG) nr 384/96, och

c) sökanden inte, under de 12 månader som föregick
ansökan, nekats bemyndigande av befrielse i enlighet
med artikel 7.3 och 7.4 eller fått en befrielse återkallad

i enlighet med artikel 10 .
Artikel 2

Befrielse av import från den utvidgade tullen
1.
Import av essentiella cykeldelar skall befrias från den
utvidgade tullen om

— de deklarerats för fri omsättning av en befriad part
eller på en befriad parts vägnar, eller

— de deklarerats för fri omsättning i enlighet med de
bestämmelser om kontroll av användning för särskilda
ändamål som framgår av artikel 14.
2. Import av essentiella cykeldelar skall preliminärt
befrias från betalning av den utvidgade tullen om de
deklarerats för fri omsättning av en part som är föremål
för undersökning eller på en sådan parts vägnar.

2.

En rimlig tidsfrist kan fastställas för överlämnande

av ytterligare upplysningar som är nödvändiga för att det
skall kunna fastställas om en ansökan kan godkännas. Om
sådan bevisning inte inkommit inom den fastställda tiden
kan ansökan inte godkännas.
3 . Normalt skall kommissionen inom 45 dagar efter
mottagandet av en välgrundad ansökan enligt punkterna 1
och 2 fastställa om denna kan godkännas. Sökanden skall
först ges möjlighet att kommentera kommissionens slut
satser avseende möjligheten att godkänna ansökan .

4. Om det visar sig att en ansökan inte kan godkännas
skall den efter samråd med rådgivande kommittén avslås
genom ett beslut.
5. Om det visar sig att en ansökan kan godkännas skall
en undersökning omedelbart inledas och sökanden och
medlemsstaterna skall underrättas.

Artikel 3
Artikel 5

Ansökan om befrielse

Uppskjutande av betalning av tullarna

1 . Ansökningar skall göras skriftligen på ett av gemen
skapens officiella språk och skall undertecknas av en
person som har tillstånd att företräda sökanden . Ansökan
skall sändas till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för yttre ekonomiska förbindelser
Enhet I/C-3
CORT 100 4/59
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1049 BRYSSEL
Fax nr 322 295 65 05.

2.
När en ansökan mottas skall kommissionen omedel
bart underrätta den sökande och medlemsstaterna.

1 . Från och med dagen för mottagande av en ansökan
som uppfyller villkoren i artikel 3.1 och i avvaktan på ett
beslut om en ansökan i enlighet med artiklarna 6 och 7
skall betalningen av den tullskuld som uppstått för den i
enlighet med artikel 2.1 i referensförordningen utvidgade
tullen uppskjutas för all import av essentiella cykeldelar
som deklarerats för fri omsättning av den part som är
föremål för undersökningen .
2.

Medlemsstatens behöriga myndigheter får för att

tillåta uppskjutande av betalningen av den utvidgade
tullen kräva en säkerhet som garanti för att den utvidgade
tullen betalas om ansökan senare visar sig inte kunna
godkännas enligt artikel 4.4 eller om den avslås enligt
artikel 7.3 eller 7.4 .

Artikel 4

Artikel 6

Möjlighet att godkänna ansökningar
Undersökning av ansökan
1.

En ansökan kan godkännas om

a) den innehåller bevis
ella cykeldelar för
cyklar i kvantiteter
anges i artikel 14c

för att sökanden använder essenti
tillverkning eller montering av
som överstiger den tröskel som
eller att sökanden har ingått ett

1 . Vid genomförandet av undersökningen får kommis
sionen om den anser det lämpligt begära ytterligare
upplysningar av sökanden eller utföra kontroller på plat
sen. Undersökningen skall normalt omfatta en period på
minst sex månader före mottagandet av ansökan.
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2. En part som är föremal för undersökning skall säker
ställa att essentiella cykeldelar som den deklarerar för fri
omsättning alltid antingen används vid dess monterings
verksamhet, förstörs eller återexporteras. Den skall upprät
ta förteckningar över de essentiella cykeldelar som den tar
emot leveranser av samt hur dessa används . Dessa förteck

ningar skall bevaras i minst tre år. Förteckningarna och
eventuella ytterligare bevis och upplysningar som behövs
skall på begäran lämnas till kommissionen .
3 . Undersökningen av en ansökan skall normalt slutfö
ras inom tolv månader efter anmälan enligt artikel 4.5.

Artikel 9

Översyn
1 . Kommissionen får på eget initiativ se över en
befriad parts situation för att kontrollera att dess monte
ringsverksamhet fortfarande ligger utanför räckvidden för
artikel 13.2 i förordning (EG) nr 384/96.

2. En översyn skall utgöras av en undersökning på
grundval av en period som får vara kortare än sex måna
der.

Innan kommissionen fattar beslut i enlighet med ar

4.

Artikel 10

tikel 7 skall den till sökanden överlämna sina slutsatser

om ansökan och ge sökanden möjlighet att kommentera

Återkallande av en befrielse

dessa.

Artikel 7

21 . 1 . 97

En befrielse skall efter det att den befriade parten givits
möjlighet att kommentera och efter samråd med rådgi
vande kommittén , återkallas

Beslut

1 . Om det slutligen står klart att sökandens monte
ringsverksamhet ligger utanför räckvidden för artikel 13.2
i förordning nr 384/96 skall kommissionen efter samråd
med rådgivande kommittén bemyndiga sökanden
befrielse från den utvidgade tullen.

2. Beslutet skall gälla retroaktivt från och med dagen
för mottagande av ansökan . Den tullskuld som uppstått
för sökanden i enlighet med artikel 2.1 i referensförord
ningen skall från och med den tidpunkten anses upphävd.
3 . Om kriterierna för befrielse inte uppfylls av sökan
den skall efter samråd med rådgivande kommittén ansö
kan avslås, och uppskjutandet av betalningen av den
utvidgade tullen i enlighet med artikel 5 skall därigenom
hävas .

4. Underlätelse att uppfylla skyldigheterna i artikel 6.2
samt falsk deklaration i samband med ett beslut kan utgö
ra ett skäl för att avslå ansökan .

Artikel 8

Befriade parters skyldigheter

1.

En befriad part skall vid varje tidpunkt säkerställa

a) att dess monteringsverksamhet ligger utanför räckvid
den för artikel 13.2 i förordning (EG) nr 384/96,

b) att, om den tar emot leveranser av essentiella cykelde
lar som i enlighet med artikel 2 befriats från den utvid
gade tullen, dessa delar antingen används i dess mon
teringsverksamhet, förstörs, återexporteras eller återför
säljs till en annan befriad part.

— om en översyn har visat att en befriad parts monte
• ringsverksamhet ligger inom räckvidden för artikel
13.2 i förordning (EG) nr 384/96,

— om skyldigheterna enligt artikel 8.2 inte uppfyllts, el
ler

— vid fall av bristande samarbete efter det att beslutet om

befrielse antagits.
Artikel 11

Väntande ansökningar

1 . Ansökningarna från de parter som förtecknas i
bilaga I kan godkännas, och undersökningar i enlighet
med artikel 6 inleds härmed .

2. Dagen för mottagande, i den mening som avses i ar
tikel 5.1 , av de ansökningar som avses i punkt 1 i denna
artikel skall anses vara dagen för denna förordnings ikraft
trädande .

3 . I avvaktan på ett beslut om ansökningarna från de
parter som förtecknas i bilaga I skall betalningen av den
tullskuld som i enlighet med artikel 2 i referensförord
ningen uppstått för den utvidgade tullen uppskjutas med
verkan från och med dagen för den förordningens ikraft
trädande .

4. Beslut enligt artikel 7.2 avseende de parter som för
tecknas i bilaga I skall gälla retroaktivt från och med den
20 april 1 996. Den tullskuld som uppstått för sökanden
för den utvidgade tullen skall därigenom från och med
den tidpunkten anses upphävd.
Artikel 12

2.

Varje befriad part skall upprätta förteckningar över

de essentiella cykeldelar som leveraras till den samt hur
dessa används. Den skall bevara dessa förteckningar och
lämplig bestyrkande bevisning i minst tre år. Dessa för
teckningar skall på begäran ställas till kommissionens för
fogande .

Parter som befrias genom denna förordning

De parter som förtecknas i bilaga II befrias härmed från
den utvidgade tullen med verkan från och med den 20
april 1996.
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Artikel 13

Procedurbestämmelser

Undersökningar i enlighet med denna förordning skall
omfattas av relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr
384/96 vad gäller
— genomförande av undersökning (artikel 6 punkterna 2,
3, 4 och 5),
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parter som deklarerar essentiella cykeldelar för fri omsätt
ning eller tar emot leveranser enligt artikel 14 c.

2. Om de parter som nämns i punkt 1 konstateras ha
deklarerat för fri omsättning eller tagit emot leveranser av
kvantiteter av essentiella cykeldelar som överstiger den
tröskel som fastställs i artikel 14 c eller om de inte samar

betar vid undersökningen skall de inte längre antas ligga
utanför räckvidden för artikel 13.2 i förordning (EG) nr
384/96. Sedan den berörda parten givits tillfälle att yttra
sig skall dessa slutsatser meddelas till medlemsstaternas
behöriga myndigheter.

— kontrollbesök (artikel 16),
— bristande samarbete (artikel 18), och

— konfidentiell behandling (artikel 19).

3. Om de parter som nämns i punkt 1 missbrukat arti
kel 14 c för att kringgå den utvidgade tullen får den
utvidgade tull som skulle ha tagits ut för essentiella cykel
delar som deklarerats för fri omsättning av dessa parter el
ler som har levererats till dem efter denna förordnings
ikraftträdande återkrävas .

Artikel 14
Artikel 16

Befrielse under förbehåll att kontroll av användning
för särskilda ändamål sker

Informationsutbyte
När import av essentiella cykeldelar deklareras för fri om
sättning av någon annan än en befriad part skall, med ver
kan från och med dagen för referensförordningens ikraft
trädande, den befrias från tillämpning av den utvidgade
tullen om den deklareras i enlighet med Taric-strukturen
i bilaga III och på de villkor som fastställs i artikel 82 i
förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 291 — 304 och
följande i förordning (EEG) nr 2454/93, som skall gälla i
tillämpliga delar, och om

a) de essentiella cykeldelarna levereras till en part som
befriats i enlighet med artikel 7 eller 12, eller
b) de essentiella cykeldelarna levereras till en annan inne
havare av ett tillstånd som avses i artikel 291 i förord

ning (EEG) nr 2454/93, eller

c) varje månad färre än 300 enheter av varje typ av essen
tiell cykeldel antingen deklareras för fri omsättning av
en part eller levereras till parten . Antalet delar som de
klareras av eller levereras till en part skall beräknas på
grundval av antalet delar som deklareras av eller levere
ras till samtliga närstående parter eller till parter som
har kompensationsarrangemang med den parten .

1 . Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall förses
med närmare upplysningar om parter i fråga om vilka en
undersökning inletts i enlighet med artikel 4 eller ett be
slut fattats i enlighet med artikel 7 eller 10 .

2. Ett tillkännagivande skall offentliggöras vid lämpliga
tillfällen med uppdaterade förteckningar över parter som
är föremål för undersökning och över befriade parter.
Dessa förteckningar skall också omedelbart sändas till be
rörda parter på begäran .
3.
den
nen
den

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall under
månad som följer på varje kvartal lämna kommissio
sammanfattande information om befriade parter i
form som framgår av bilaga IV.

Artikel 17
Bestämmelser om tullar

Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tul
lar tillämpas.

Artikel 15

Artikel 18

Särskilda bestämmelser för parter som tar emot
mycket små leveranser

1 . Kommissionen eller medlemsstaternas behöriga
myndigheter får på eget initiativ besluta att undersöka

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts 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 20 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Leon BRITTAN

Vice ordförande
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BILAGA I

PARTER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR UNDERSÖKNING

(Taric-tilläggsnummer: 8962)
Namn

Stad

Land

Dangre Cycles

59770 Marly

Frankrike

Derby Cyclewerke GmbH

49661 Cloppenburg

Tyskland

Engelbert Meyer GmbH

49692 Sevelten

Tyskland

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Tyskland

Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG

33609 Bielefeld

Tyskland

Kynast AG

Quakenbrück

Tyskland

Monark Crescent

S-432 82 Varberg

Sverige

Muddy Fox

Middlesex UB6 7RH

Förenade kungariket

Quantum Cycles

59770 Marly

Frankrike

Pantherwerke

37537 Bad Wildungen

Tyskland

PRO-FIT Sportartikel

74076 Heilbronn

Tyskland

Prophete GmbH

33378 Rheda-Wiedenbrück

Tyskland

Tekno Cycles

93102 Montreuil Cedex

Frankrike

TNT Cycles

17180 Vilablareix (Girona)

Spanien

Winora — TME Bike Company

97405 Schweinfurt

Tyskland

Observera: Berörda parter underrättas om att nya och uppdaterade förteckningar över parter som lämnat en ansökan enligt artikel 3.1 eller som är föremål för
undersökning enligt artikel 7 efter mottagande av framtida ansökningar enligt artikel 3.1 eller beslut om väntande undersökningar enligt artikel 1 1
vid behov kommer att offentliggöras i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller kan erhållas från den adress som anges i ar
tikel 3 i denna förordning.
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BILAGA II

PARTER SOM BEFRIATS

(Taric-tilläggsnummer: 8963)

Stad

Namn

Land

Tidpunkt för
ikraftträdandet

Batavus

8440 AM Heerenveen

Nederländerna

204.1996

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

Spanien

20.4.1996

Cycles Mercier — France-Loire

42162 Andrézieux — Boutheon Cedex

Frankrike

20.4.1996

Cycleurope International / Peugeot

10100 Romily-sur-Seine

Frankrike

20.4.1996

Dawes Cycles

Birmingham Bl 1 2DG

Förenade kungariket

20.4.1996

Hercules

90441 Nürnberg,

Tyskland

20.4.1996

MICMO / Gitane

44270 Machecoul

Frankrike

20.4.1996

Moore Large & Co

Derby DE24 9G1

Förenade kungariket

20.4.1996

Promiles

59650 Villeneuve d'Ascq

Frankrike

20.4.1996

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Förenade kungariket

20.4.1996

Tandem Group

York YO 1 4YU

Förenade kungariket

20.4.1996

Observera: Berörda parter underrättas om att nya och uppdaterade förteckningar över parter som befriats enligt artikel 7 eller 12 efter framtida beslut om be
frielse enligt artikel 7 eller återkallande av en befrielse enligt artikel 10 vid behov kommer att offentliggöras i C-serien av Europeiska gemenska
pernas officiella tidning eller kan erhållas från den adress som anges i artikel 3 i denna förordning.
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BILAGA III

TARIC-STRUKTUR

8714 91 10

Ramar:

— — — — Målade, anodiserade, polerade och/eller lackerade:
8714 91 10 11

_____ Med ursprung i eller avsända från Kina:(')
— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebeford
ras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för
användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)
8714 91 10 19
8714 91 10 90

8714 91 30

Andra (2)(3)
Andra

— — _ Framgafflar:

— — — — Målade, anodiserade, polerade och/eller lackerade:
8714 91 30 11

_____ Med ursprung i eller avsända från Kina:(')
— i kvantiteter under 300 enheter per manad eller som skall vidarebeford
ras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för
användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)
8714 91 30 19
8714 91 30 90

Andra 2 O
Andra

8714 93 90

— — — Kedjekransar för hjul med frigång:

8714 93 90 10

— — — — Med ursprung i eller avsända från Kina:(')
— i kvantiteter under 300 enheter per manad eller som skall vidarebefordras
till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för an
vändning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)
8714 93 90 90

Andra (2)(3)

8714 94 30

— _ _ Andra bromsar:

8714 94 30 10

— — — — Med ursprung i eller avsända från Kina:(')

— i kvantiteter under 300 enheter per manad eller som skall vidarebefordras
till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller
— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för an
vändning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)
8714 94 30 90
8714 94 90

Andra (2)(3)
Delar:

— — — — Bromsspakar:
8714 94 90 11

_____ Med ursprung i eller avsända från Kina:(')
— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebeford
ras till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller
— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för
användning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)

8714 94 90 19
8714 94 90 90

Andra (2 (3)
Andra
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8714 96 30

— — — Vevpartier:

8714 96 30 10

— — — — Med ursprung i eller avsända från Kina:(')
— i kvantiteter under 300 enheter per manad eller som skall vidarebefordras
till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

8714 96 30 90

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för an
vändning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)
Andra (2)(3)

8714 99 10

— — — Styren :

8714 99 10 10

— — — — Med ursprung i eller avsända från Kina:(')
— i kvantiteter under 300 enheter per manad eller som skall vidarebefordras
till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för an
vändning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)
8714 99 10 90

Andra (2)(3)

8714 99 50

— — — Kedjeväxlar:

8714 99 50 10

— — — — Med ursprung i eller avsända från Kina:(')
— i kvantiteter under 300 enheter per manad eller som skall vidarebefordras
till en part i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

8714 99 50 90
8714 99 90

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för an
vändning för särskilda ändamål eller till befriade parter (2)
Andra (2)(3)
Andra; delar:

— — — — Kompletta hjul med eller utan slangar, däck och kedjehjul :

8714 99 90 11

_____ Med ursprung i eller avsända från Kina:(')
— i kvantiteter under 300 enheter per månad eller som skall vidarebeford
ras till en part i i kvantiteter under 300 enheter per månad, eller

8714 99 90 19
8714 99 90 90

— som skall vidarebefordras till en annan innehavare av bemyndigande för
användning för särskilda ändamål eller befriade parter (2)
Andra (2) P)
Andra

(') Bestämmelserna om användning för särskilda ändamal (artikel 291 — 304 i förordning nr 2454/93) skall gälla i tillämpliga
delar.

(2) De befriade parter vars monteringsverksamhet inte utgör kringgående eftersom den ligger utanför räckvidden för artikel
13.2 i förordning 384/96 är följande : (se Bilaga II)
(3) De företag som är föremål för undersökning avseende kriterierna i artikel 13.2 i förordning nr 384/96 och för vilka betal
ningen av antidumpningstullen uppskjutits i avvaktan på beslut av kommissionen samt för vilka medlemsstaternas behö
riga myndigheter kan kräva en säkerhet är följande : (se Bilaga I)
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Nr L 17/27

BILAGA IV

Informationsstruktur

KONTROLL AV ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL BETRÄFFANDE CYKELDELAR

FRÅN KINA GENOMFÖRANDE AV FÖRORDNING (EG) nr 88/97 (')
(Upplysningar som skall lämnas enligt artikel 16 i ovannämnda förordning)

(skall lämnas senast vid utgången av den månad som följer det aktuella kvartalet)
Medlemsstat:

År:
Kvartal :

A. SAMMANFATTNING :

— Antal bemyndiganden för användning för särskilda ändamål som beviljats:
— Antal bemyndiganden för användning för särskilda ändamål som upphört att gälla:
— Antal bemyndiganden för användning för särskilda ändamål som återkallats (2)

Antal (3) cykelramar (4)
— som förts in under kontroll av användning för särskilda ändamål :

— som förts in under Taric-tilläggsnummer 8962:
— som förts in under Taric-tilläggsnummer 8963:
B. FÖRSTA INNEHAVARNA AV BEMYNDIGANDEN FÖR ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Nr

Adress

Namn

Land

Dag för bemyndigande
för användning
för särskilda
ändamål

Antal (2)
cykelramar (3)
som förts in

1

2

C. AVSLUTANDE SAMT KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
Avslutande av

Nr

Leverans till befriade parter

1

2

Kompletterande upplysningar

tullförfarandet genom

I

Antal (2)
cykelramar (3)

I
Annan användning för särskilda
ändamål än den föreskrivna

D. ÅTERKALLANDE AV BEMYNDIGANDEN FÖR ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
Nr

Namn

1

2

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

EGT nr L 17, 21.1.1997, s. 17.
Se avsnitt D i denna redogörelse.
Ytterligare enheter.
KN-nr ex 8714 91 10 .

Adress

Land

Dag för
återkallande

Skäl
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 89/97
av den 20 januari 1997

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemen
skapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av

lämnas fastställa nettomassan pa grundval av prov
från förpackningsenheterna som tas för varje
förpackningstyp och ursprungsland.
2. De förpackningsenheter som skall vägas skall vara
representativa för deklarationen . De skall minst
omfatta de mängder som anges nedan.

den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen ('), senast ändrad genom förordning (EG) nr
82/97 (2) särskilt artikel 249 i denna, och

Antal förpackningsenheter som

Antal

deklarationerna avser

förpackningsenheter

(per förpackningstyp och ursprungsland)

som skall undersökas

med beaktande av följande:
— Högst 400

Kontrollen av den nettomassa som anges i deklarationen
för övergång till fri omsättning för bananer utgör ett

5

— 401 till 700

7

problem vad gäller metod och enhetlig tillämpning.
Följaktligen bör metoder för fastställande och kontroll av

— 701 till 1 000

10

— 1 001 till 2 000

13

nettomassan för bananer närmare anges.

— Fler än 2 000

15

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Tullkodexkommittén .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Om alla sändningar omfattas av en enda tulldekla
ration kan tullmyndigheterna beräkna nettomassan
på grundval av ett prov som omfattar minst 15
förpackningsenheter (av samma förpackningstyp
och
från
samma
ursprungsland),
under
förutsättning att misstanke om berägeri inte förelig
ger.

Artikel 1

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3) ändras
på följande sätt:

1 . Följande artikel 290a skall införas:
"Artikel 290a

Undersökning av bananer med KN-nr 0803 00 19 för
att kontrollera nettomassan vid import skall omfatta
minst 10 % av deklarationerna per år och per tullkon
tor.

Undersökningen av bananerna skall genomföras vid
det tillfälle då bananerna övergår till fri omsättning i
enlighet med de bestämmelser som anges i bilaga
38b ."

2. Följande bilaga 38b skall införas:

Nettomassan skall fastställas enlig följande:
— Efter det att minst en förpackningsenhet
öppnats skall förpackningens massa beräknas.
— Massan för en förpackning skall användas för
alla förpackningar av samma typ och dras av
från den fastställda massan för alla vägda
kartonger.

— Den genomsnittliga massan per förpacknings
enhet, som fastställs utifrån det undersökta

provets fastställda massa, skall användas som
grundval för beräkningen av nettomassan för de
bananer som omfattas av deklarationen ."

Artikel 2

Kommissionen kommer före den 1 januari 1998 att på
nytt granska det undersökningstal som anges i artikel 1 .

"BILAGA 38b

1 . Vid tillämpningen av artikel 290a skall tullmyndig

Artikel 3

heterna vid det tullkontor där en deklaration för

C) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 .

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

3 EGT nr L 253 , 11.10.1993, s. 1 .

Den är tillämplig från och med den 1 februari 1997.

övergång till fri omsättning för färska bananer

I1) Se sida 1 i denna tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

Pä kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 90/97
av den 20 januari 1997

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 23 75/96 (2), sär
skilt artikel 4.1 i denna,

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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,

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

och

i bilagan .

Artikel 1

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 21 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT nr L 325, 14.12.1996, s. 5.
(3) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .

fr) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 20 januari 1997 om fastställande av schablonvärden
vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (')

0702 00 15

052

41,9
51,8

212

113,8

404

37,5
198,7
88,7
192,1
130,5

999

053
624
999

0709 10 10

220
999

0709 90 71

204

999

155,2

052

39,4

204

45,4
47,8
35,1
28,1

212
220
448

999

68,4
74,0
48,3

052

57,4

204

67,6

624

55,0

999

60,0

052

052

64,3
89,9
75,9
48,8
69,7
78,3

600
624

0805 20 1 1

161,3
132,6
132,6
122,2
197,1
146,3

052
053

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

vid import

204

624

0707 00 10

Schablonvärde

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

464
624
662
999

0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

528

70,6

600

82,7

999

77,2
79,7
51,4
56,0
90,6
83,7
78,1
103,6

052

060
064
400
404
720

728

0808 20 31

999

77,6

052

132,8

064

67,0

400

107,6
71,5
94,7

624

I

999

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 68/96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 6).
Koden "999" betecknar "övriga ursprung".
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 91/97
av den 20 januari 1997

om fastställande av jordbruksomräkningskurser
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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 ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (2), särskilt artikel 3.1 i denna,

I artikel 15.2 i förordning (EEG) nr 1068/93 föreskrivs att
en förutfastställd jordbruksomräkningskurs skall anpassas
då den avviker med mer än fyra procentenheter från den
omräkningskurs som gäller när den avgörande faktorn för
det aktuella beloppet inträffar. I detta fall skall den förut
fastställda jordbruksomräkningskursen anpassas till den
gällande kursen till en avvikelsenivå på fyra procenten
heter. Det är lämpligt att ange den kurs som ersätter den
förutfastställda jordbruksomräkningskursen .

och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande :
Jordbruksomräkningskurserna har fastställts
kommissionens förordning (EG) nr 39/97 (3).

genom

I artikel 4 i förordning (EEG) nr 3813/92 föreskrivs att,
utom när bekräftelseperioder inträder, jordbruksomräk

Artikel 1

Jordbruksomräkningskurserna fastställs i bilaga I.

ningskursen i en valuta skall ändras när avvikelsen från
den representativa marknadskursen överstiger vissa nivåer.
De representativa marknadskurserna fastställs på grundval
av basreferensperioderna, eller vid behov de bekräftelse
perioder som fastställts enligt artikel 2 i kommissionens
förordning (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om
närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av

jordbruksomräkningskurserna (4), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1482/96 (5). I punkt 2 i nämnda
artikel föreskrivs att, då det absoluta värdet av skillnaden
mellan valutaavvikelserna i två medlemsstater, som

beräknas på grundval av genomsnittet av ecukurserna för
tre på varandra följande noteringsdagar, överstiger sex
procentenheter, skall de representativa marknadskurserna
anpassas på grundval av de tre noteringsdagarna i fråga.
Till följd av växelkurserna från den 11 till 20 januari 1997
är det nödvändigt att fastställa en ny jordbruksomräk
ningskurs för belgiska franc, tyska mark, nederländska
gulden, österrikiska schilling och pund sterling.

Artikel 2

I det fall som avses i artikel 15.3 i förordning (EEG)
nr 1068/93 skall den förutfastställda jordbruksomräk
ningskursen ersättas med den ecukurs för den berörda
valutan som står i bilaga II enligt följande:
— tabell A när denna kurs är högre än den förutfast
ställda kursen, eller

— tabell B när denna kurs är lägre än den förutfastställda
kursen .

Artikel 3

Förordning (EG) nr 39/97 skall upphöra att gälla.
Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 21 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

387, 31.12.1992, s. 1 .
22, 31.1.1995, s . 1 .
8, 11.1.1997, s. 10 .
108 , 1.5.1993, s. 106.
188 , 27.7.1996, s . 22.
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Nr L 17/33

BILAGA I

Jordbruksomräkningskurser
40,2147

1 ecu =

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

belgiska och
luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
portugisiska escudos
franska franc
finska mark

nederländska gulden
irländska pund
italienska lire

österrikiska schilling
spanska pesetas
svenska kronor

pund sterling

BILAGA II

Förutfastställda och anpassade jordbruksomräkningskurser

Tabell A

1 ecu =

38,6680
7,21151
1,87573
299,770
190,579
6,35599
5,79626

2,10641
0,748243
1 898,01
13,1967
158,844
8,31198
0,738632

belgiska och
luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
portugisiska escudos
franska franc
finska mark

nederländska gulden
irländska pund
italienska lire

österrikiska schilling
spanska pesetas
svenska kronor

pund sterling

Tabell B

1 ecu =

41,8903

7,81247
2,03204
324,751

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

belgiska och
luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
portugisiska escudos
franska franc
finska mark

nederländska gulden
irländska pund
italienska lire

österrikiska schilling
spanska pesetas
svenska kronor

pund sterling
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 18 december 1996

om upprättande av hälsovillkor och ett hygienintyg för import från tredje land
av köttprodukter av kött från fjäderfä, hägnat vilt, viltlevande vilt och kanin
(Text av betydelse för EES)

(97/41 /EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

De villkor och det intyg som upprättas genom detta
beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinär
kommittén .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 92/ 118 /EEG av den 17

december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel
inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av
sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som
avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om
patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till
gemenskapen av sådana produkter ('), senast ändrat
genom kommissionens beslut 96/405/EG (2), särskilt
artikel 10 i detta, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut fastställs hygienkraven för import av kött
produkter av kött från fjäderfä, hägnat vilt, viltlevande vilt
och kanin .

med beaktande av följande:
Särskilda villkor måste upprättas för import till gemen
skapen av köttprodukter av kött från fjäderfä, hägnat vilt,
viltlevande vilt och kanin. Dessa produkter måste uppfylla
villkoren i kapitel 1 i bilaga II till direktiv 92/ 118/EEG.
En förlaga till hygienintyg som skall skrivas under av en
officiell veterinär och som intygar att produkterna
uppfyller villkoren i detta beslut måste upprättas.

Där det är möjligt att erkänna villkor som ger motsva
rande garantier får dessutom ett tredje land lämna in ett
förslag till sådant erkännande till kommissionen för
tillbörligt beaktande.
(') EGT nr L 62, 15.3.1993, s . 49 .
(2) EGT nr L 165, 4.7.1996, s . 40.

Artikel 2

Importen av köttprodukter av kött från fjäderfä, hägnat
vilt, viltlevande vilt och kanin skall uppfylla kraven i
kapitel 1 i bilaga II till direktiv 92/ 118/EEG .

Artikel 3

1 . Alla sändningar av köttprodukter av kött från
fjäderfä, hägnat vilt, viltlevande vilt och kanin skall åtfö
ljas av ett ifyllt, daterat, numrerat och undertecknat hy
gienintyg i original som överensstämmer med förlagan i
bilagan .

2. Intyget skall upprättas på åtminstone ett av de offici
ella språken i den medlemsstat där import till gemen
skapen sker.
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Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.
Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 18 december 1996 .

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

HYGIENINTYG

för köttprodukter av kött från fjäderfä, hägnat vilt, viltlevande vilt och kanin (')
Nr

Exporterande land:
Departement:
Myndighet:
Referens (2):

I. Identifiering av köttprodukterna
Produkterna tillverkade av kött av (djurart):

Typ av produkter:
Antal enskilda artiklar eller förpackningar:
Lager- och transporttemperatur:
Nettovikt:

II . Produkter från

Det eller de godkända anläggningarnas adress och godkännandenummer:

Vid behov:

Det eller de godkända kyllagrens adress och godkännandenummer:

III . Produkternas destination

Köttprodukterna skall skickas
från (lastningsplats):
till (bestämmelseland):

med följande transportmedel (3):
Avsändarens namn och adress : .

Mottagarens namn och adress:

(') I enlighet med kapitel 1 i bilaga II till direktiv 92/ 118/EEG .
(2) Kan utelämnas.

(3) Ange nummer eller registreringsnummer för järnvägsvagnar och lastbilar, flightnummer för flygplan samt namn för far
tyg. Dessa uppgifter skall åjourföra i händelse av omlastning.
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IV. Hälsointyg
Jag, undertecknad, intygar att jag har läst och förstått kapitel 1 i bilaga II till direktiv 92/ 118/EEG, in
klusive de särskilda föreskrifter i det kapitlet som gäller ovan beskrivna produkter, och att dessa produk
ter uppfyller kraven i det kapitlet.

Utfärdat i (ort)

den (datum)

(Officiell veterinärs stämpel och underskrift) (r

(Namnförtydligande)

(') Underskriften och stämpeln skall vara av annan färg än det övriga trycket.
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KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 januari 1997

om en begäran från Frankrike om undantag enligt artikel 14 i rådets direktiv
92/51 /EEG

(Endast den franska texten är giltig .)

(Text av betydelse för EES)

(97/42/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

till eller utövande av detta yrke pa samma villkor som
medborgarna i det egna landet, om den sökande har
ett examensbevis som föreskrivs i en annan medlems

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

stat för tillgång till och utövande av samma yrke på
dess territorium och som har erhållits i den medlems
staten .

med beaktande av rådets direktiv 92/51 / EEG av den 18

juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande
av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som
kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG ('),
särskilt artikel 14 i detta,

3 . Denna bestämmelse hindrar emellertid inte att värd

medlemsstaten i vissa fall, enligt direktiv 92/51 /EEG,
kräver att den sökande genomgår en anpassningstid
eller gör ett lämplighetsprov. Villkoren fastställs i arti
klarna 4, 5 och 7 i direktiv 92/51 / EEG. Om värdmed

efter att den 19 juni 1996 ha mottagit en begäran från
Frankrike om undantag enligt artikel 14 i direktiv 92/51 /
EEG beträffande ledning av vissa sportaktiviteter,
efter att den 8 juli 1996 ha samrått med de nationella
samordnarna för direktiv 92/ 51 /EEG,

efter att den 12 september 1996 ha skickat en skrivelse

med begäran om kompletterande information från
Frankrike,

efter att den 17 oktober 1996 ha tagit emot ett svar från
Frankrike på denna skrivelse med begäran om komplette
rande information, och

med beaktande av följande:

lemsstaten använder sig av denna möjlighet måste den
ge den sökande rätt att välja mellan en anpassningstid
och ett lämplighetsprov.
II . ARTIKEL 14 I DIREKTIV 92/ 51 / EEG

I artikel 14 i direktiv 92/51 /EEG fastställs följande :
" 1 . Om, i enlighet med artikel 4.1 b andra stycket
andra meningen, artikel 5 tredje stycket eller artikel 7
a andra stycket andra meningen, en medlemsstat har
för avsikt att inte låta de sökande välja mellan anpass
ningstid och lämplighetsprov, skall den genast över
sända

utkastet

kommissionen .

till

Den

motsvarande

skall

bestämmelse

samtidigt

till

underrätta

kommissionen om skälen till att denna bestämmelse

är nödvändig.
I. ALLMÄN BAKGRUND

1 . Genom direktiv 92/51 /EEG inrättades en andra gene
rell ordning för erkännande av behörighetsgivande

högre utbildning, en ordning som kompletterar den
som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (2). Genom det
direktivet inrättades en generell ordning för erkän
nande av examensbevis över behörighetsgivande högre
utbildning som omfattar minst tre års studier. I
direktiv 92/51 /EEG behandlas examensbevis på en

Kommissionen skall genast underrätta de andra
medlemsstaterna om varje sådant utkast som den har
mottagit. Den får också tillfråga den samordnings
grupp som anges i artikel 13.2 om utkastet.
2.
Medlemsstaten får anta bestämmelsen endast om
kommissionen inte inom tre månader har fattat beslut
om motsatsen . Detta inskränker inte kommissionens

och de andra medlemsstaternas möjlighet att lämna
kommentarer till utkastet.

annan nivå än dem som behandlas i direktiv 89 /48 /
EEG .

2. Direktiv 92/51 /EEG utgår från principen om ömsesi
digt erkännande . Detta innebär bl.a. att när det i en

3 . På begäran av en medlemsstat eller kommis
sionen skall medlemsstaterna utan dröjsmål meddela
dem den slutgiltiga texten till en bestämmelse som
uppstår genom tillämpningen av denna artikel."

värdmedlemsstat krävs ett examensbevis, en licens eller

ett kompetensbevis för tillgång till eller utövande av ett
visst yrke, får den behöriga myndigheten i denna
medlemsstat inte med hänvisning till bristande kvalifi
kationer neka en medborgare i en medlemsstat tillgång
(') EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25.
(2) EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16.

III. FRANKRIKES BEGÄRAN

1 . Genom en not, som anlände till kommissionen den 19

juni 1996, begärde Frankrike undantag enligt artikel 14
i direktiv 92/51 /EEG beträffande ledning av vissa
sportaktiviteter. Tillsammans med denna not sändes ett
utkast till bestämmelse och en motivering. Denna
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begäran gäller yrket sportinstruktör och avser möjlig
heten att för vissa sportaktiviteter göra undantag från
principen om den sökandes val.

Nr L 17/39

möte som hölls i samordningsgruppen den 8 juli 1996.
Den franska delegationen lade fram sin begäran och
svarade på de frågor som ställdes av kommissionen och de
andra delegationerna.

2. Denna begäran gäller enbart frågan om etablering.
Tillhandahållandet av sportutbildning omfattas hädan
efter i Frankrike av andra bestämmelser (dekret nr
96 — 1011 av den 25 juni 1996 om yrkesutövande som
sporttränare av medborgare i Europeiska unionen eller
en annan stat som ingår i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet).
3 . Genom det utkast till bestämmelse som Frankrike
lämnat in införs ett förfarande för erkännande som tar

hänsyn till invandrares rätt att välja mellan anpass
ningstid och lämplighetsprov. För de fem yrken som
finns förtecknade i en bilaga till utkastet till bestäm
melse fastställs att idrottsministern får fatta beslut om

ett lämplighetsprov. Enligt det utkast som lämnats till
kommissionen kan ett sådant lämplighetsprov införas
för följande fem yrken : skidinstruktörer, bergsbestig
ningsguider, dykinstruktörer, fallskärmshoppningsin
struktörer och grottforskningsinstruktörer.
4. De franska myndigheterna förklarar att denna begäran,
som har sin utgångspunkt i artikel 14, inte ifrågasätter
principen om ömsesidigt förtroende, utan att den
tvärtom är avsedd att stärka denna i samband med

aktiviteter där gemensamma mål som säkerhet står på
spel .
5. De franska myndigheterna anser att begäran är berät

tigad med hänsyn till den fara som är förknippad med
dessa aktiviteter. De bedömer att ett lämplighetsprov är
den lämpligaste kompensationsåtgärden i sådana fall .
De anser att ett fritt val för de sökande att välja mellan
två typer av kompensationsåtgärd inte uppfyller alla
nödvändiga säkerhetskrav, och till följd av detta kan
tekniska brister som är oförenliga med yrkesutövandet
döljas.

6. De franska myndigheterna anser också att lämplighets
provet är det effektivaste sättet att säkerställa att
sökande behärskar den teknik som krävs för aktiviteten

i fråga och att de kan leda och organisera hjälpinsatser.
7. Slutligen påpekar de franska myndigheterna att de
faror som är förknippade med de fem aktiviteterna i
fråga ökar på grund av att de förhållanden där aktivite
terna utövas av naturen är oförutsägbara.

IV. DISKUSSION I SAMORDNINGSGRUPPEN

V. BEGÄRAN

OM

KOMPLETTERANDE

INFORMA

TION

Efter en första undersökning av den franska begäran och
efter mötet med samordnarna den 8 juli 1996 bedömde
kommissionen att det var nödvändigt att ställa fem
kompletterande frågor till Frankrike . Detta gjordes via
skrivelse daterad den 12 september 1996. Frankrike
lämnade ett heltäckande svar i en motivering daterad den
14 oktober 1996, vilken anlände till kommissionen den
17 oktober 1996 .

VI . ALLMANNA SYNPUNKTER

1 . Den fria rörligheten för personer är en grundläggande
frihet som garanteras i Romfördraget. Mot bakgrund av
detta har domstolen genom rättspraxis förbjudit öppen
diskriminering på grundlag av nationalitet, men också
åtgärder som i praktiken ger samma resultat, även om
de gäller landets medborgare och andra gemenskaps
medborgare utan åtskillnad. Nationella åtgärder som
kan tänkas hindra eller försvåra utövandet av de grund
läggande friheter som garanteras i Romfördraget kan
emellertid tillåtas, förutsatt att de uppfyller fyra villkor:
att de tillämpas utan diskrimination, att de är berätti
gade utifrån allmänintresset, att de är lämpliga medel
för att uppnå målsättningarna samt att de inte går
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa
målsättningar. Eftersom friheten att etablera sig är en
grundläggande frihet, måste den franska begäran analy
seras utifrån dessa fyra kriterier.

2. I sin begäran om undantag anger de franska myndig
heterna att de enda aktiviteter som berörs är sådana där

allmänintresset står på spel . De betonar de särskilda
omständigheterna för de fem aktiviteterna : oförutsäg
bara förhållanden, faktisk fara, en omgivning som inte
är avskild eller utmärkt, behovet av kunskaper om
organisationen av hjälpinsatser etc. Kommissionen
instämmer i att de fem berörda aktiviteterna är särskilt

farliga, och att säkerhet kan anföras som ett nödvändigt
krav för allmänintresset. I fråga om de fem aktivite
terna instämmer kommissionen också i att skyldig

heten för en invandrare att göra ett lämplighetsprov,
om hans eller hennes utbildning skiljer sig väsentligt i
fråga om ämnen jämfört med dem som ingår i den
franska utbildningen, kan vara en lämplig åtgärd för att
garantera att säkerhetskravet uppfylls. Kommissionen

Enligt artikel 14 i direktiv 92/51 /EEG har den franska
begäran om undantag sänts till medlemsstaterna. Den har
sänts till alla samordnare i den generella ordningen för
erkännande av examensbevis. Dessutom, vilket också

skedde i enlighet med artikel 14, diskuterades den vid det

instämmer också, för dessa fem aktiviteter, i att ett

lämplighetsprov kan vara en bättre metod än en
anpassningstid för att undersöka hur den sökande
reagerar i en verklig situation, samt för att säkerställa
att den sökande har de nödvändiga tekniska kunska

Nr L 17/40

( SV i

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

perna för aktiviteten och kan organisera och leda

hjälpinsatser. Åtgärden tycks dessutom vara i propor

tion till målet. Till slut finns det inget i den franska
ansökan som tyder på diskriminering. De franska
licenserna för de fem aktiviteterna beviljas efter selek
tiva prov som går ut på att säkerställa att den sökande
har de tekniska kunskaperna, pedagogisk förmåga och
förmåga att garantera säkerheten samt att organisera
hjälp.
Det finns alltså anledning att acceptera principen att
det

inte

bör

finnas

ett

fritt

val

mellan

en

anpassningstid och ett lämplighetsprov i detta fall. Icke
desto mindre måste de kriterier som anges ovan till
fullo respekteras vid genomförandet av de åtgärder som
de franska myndigheterna föreslår.
3 . Eftersom friheten att etablera sig är en grundläggande
frihet, vill kommissionen ändå begränsa sitt godkän
nande tidsmässigt, så att man efter försöksperioden kan
göra en helt säker utvärdering av eventuella praktiska
problem som kan uppstå vid tillämpningen av detta
undantag.
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tidsgräns om kommissionen inte har beslutat om
motsatsen inom tre månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Trots vad som sägs i artikel 4.1 b i direktiv 92/51 /EEG
bemyndigas Frankrike att under en provperiod som går ut

den 31 juli 1999 föreskriva ett lämplighetsprov för
sökande som önskar få ett examensbevis för utbildning
till sportinstruktör eller ledare erkänt för att kunna
etablera sig i Frankrike, och vars utbildning innehåller
väsentliga skillnader jämfört med den som krävs i
Frankrike. Detta undantag gäller endast för följande fem
yrken : skidinstruktörer, bergsbestigningsguider, dykin
struktörer, fallskärmshoppningsinstruktörer och grott
forskningsinstruktörer.
Artikel 2

Före den 30 april 1999 måste Frankrike sända en utvärde
ringsrapport om tillämpningen av undantaget enligt
artikel 14 till kommissionen .

Kommissionen bifaller alltså Frankrikes begäran för en
begränsad period, t.o.m. den 31 juli 1999.
4. Denna period bör göra det möjligt för de franska
myndigheterna att bedöma huruvida detta är den
åtgärd som är mest lämplig för att uppnå målet. Den
bör också göra det möjligt för alla berörda parter att se
om det uppstår några praktiska svårigheter vid tillämp
ningen och att rapportera dessa till kommissionen .
5. Vid utgången av denna period måste Frankrike skriva
en utvärderingsrapport om tillämpningen av undan
taget enligt artikel 14. Denna rapport måste förse
kommissionen med all information , såväl kvantitativ

som kvalitativ, om genomförandet av lämplighetspro
vet. Vid den tidpunkten kommer kommissionen också
att samla in synpunkter från berörda medlemsstater
och alla berörda parter (bl.a. fackföreningar, reseorgani
sationer, skidskolor och föreningar). Utvärderingsrap
porten från Frankrike och alla synpunkter från olika
parter måste vara kommissionen tillhanda senast den
30 april 1 999 . Om Frankrike då vill att undantaget
skall fortsätta att gälla måste en ansökan om detta
biläggas utvärderingsrapporten .

6. Om kommissionen vid provperiodens utgång avser att
tillbakavisa Frankrikes begäran måste ett beslut om
detta fattas inom tre månader efter det att Frankrikes

begäran lämnats in och senast den 31 juli 1999, enligt
förfarandet i artikel 14 i direktiv 92/51 /EEG. Enligt
denna artikel förlängs undantaget automatiskt och utan

Artikel 3

De medlemsstater som så önskar och alla berörda parter
anmodas att skicka sina synpunkter till kommisionen
senast den 30 april 1999 .
Artikel 4

Om Frankrike vill att undantaget enligt artikel 1 skall
bekräftas utan tidsgräns efter den 31 juli 1999, måste en
ny ansökan skickas till kommissionen före den 30 april
1999, enligt artikel 14 i direktiv 92/51 /EEG. Inom tre
månader efter Frankrikes begäran skall kommissionen
fatta ett beslut enligt förfarandet i artikel 14 i direktiv
92/51 / EEG .
Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det anmäls.
Artikel 6

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike .
Utfärdat i Bryssel den 9 januari 1997 .

På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

