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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/27/EG
av den 22 juli 1997

om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon
och om ändring av direktiv 70/156/EEG
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (*),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

för EG-typgodkännande som fastställs i rådets direk
tiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärm

ning av medlemsstaternas lagstiftning om typgod
kännande av motorfordon och släpvagnar till dessa
fordon ( 4 ).

4 . Det är önskvärt att den största massan och de

största dimensionerna för motorfordon och släpvag
nar till dessa fordon som skall registreras i medlems

yttrande ( 2 ),

staterna i enlighet med rådets direktiv 96/53/EG av
den 25 juli 1996 om fastställande av största tillåtna
dimensioner i nationell och internationell trafik ( 5 )

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna

vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen

förfarandet ( 3 ), och
med beaktande av följande:

1 . En fullständig harmonisering av de tekniska kraven
för motorfordon är nödvändig för att den inre
marknaden skall fungera väl och för att hög säker
hetsnivå samtidigt skall säkerställas för allmänhe
ten .

och största tillåtna vikter i internationell trafik för
harmoniseras . Det ovan nämnda direktivet omfattar
endast trafik inom medlemsstaternas territorium och
inte de tekniska krav som fastställs i rådets direktiv
70/156/EEG.

5 . Rådets direktiv 96/53/EG fastslår vissa största till
låtna dimensioner för både nationell och internatio
nell trafik i medlemsstaterna med en viss tidsfrist för
ikraftträdande . Ett fåtal andra största tillåtna dimen

sioner och största tillåtna massa gäller fortfarande,
2 . De tekniska krav som vissa fordonskategorier måste
uppfylla enligt nationell lag avser bland annat deras

men endast för internationell trafik .

massa och dimensioner .

6 . Därför förefaller det inte möjligt på kort sikt att
3 . Dessa krav skiljer sig åt mellan medlemsstaterna .
Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater
inför samma krav, antingen som tillägg till eller i
stället för de gällande reglerna, så att alla fordonsty

per skall kunna omfattas särskilt av det förfarande
(>) EGT nr C 230, 4.9.1991 , s . 46 .
(2 ) EGT nr C 49 , 24.2.1992 , s . 5 .

(3 ) Europaparlamentets yttrande av den 12 februari 1992 1992
( EGT nr C 67, 16.3.1881 , s. 81 ), rådets gemensamma
ståndpunkt av den 28 november 1996 ( EGT nr C 41 ,
10.2.1997, s. 5 ) och Europaparlamentets beslut av den

harmonisera den största tillåtna massan för motor

fordon och släpvagnar till dessa fordon som skall
registreras i medlemsstaterna . Däremot förefaller det
nu vara görligt att uppnå en så långt gången harmo
nisering som möjligt av de största dimensionerna, att
behandla frågan om tillåten massa genom att tillhan
dahålla möjlighet till ett enhetligt förfarande för att
fastställa fordonens tillåtna massa vid registrering/
ibruktagande av fordon i varje medlemsstat och att

9 april 1997 ( EGT nr C 132, 28.4.1997). Rådets beslut av

(4 ) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1 . Direktivet senast ändrat
genom direktiv 96/79/EEG (EGT nr L 18 , 21.1.1997, s. 7).

den 21 maj 1997.

( 5 ) EGT nr L 235 , 17.9.1996 , s . 59 .
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fortsätta att förbättra säkerheten, i synnerhet vad
gäller vissa kategorier av släpvagnar.
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styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till
dessa fordon ( 2 ).
12 . Särskilda bestämmelser bör också införlivas i direk

7. Enligt artikel 4.3 och 4.4 rådets direktiv 96/53/EG
får medlemsstaterna tillåta att fordon i kategori N,
vilkas dimensioner överstiger de gränser som fast
ställs i det direktivet, används inom deras territo
rium antingen för befordran av odelbara laster eller
för vissa nationella transporter, som inte påtagligt
påverkar den internationella konkurrensen inom
transportsektorn. För fordonskategorierna M2 och
M3 gäller direktiv 96/53/EG endast för internationell
trafik. Det är därför nödvändigt att genom undantag
kunna godkänna fordon, vilkas mått överstiger de
största dimensioner som är tillåtna enligt det direkti
vet och för vissa andra egenskaper, och att samtidigt
ge medlemsstaterna möjlighet att avvisa fordon som
har godkänts genom undantag.

tiv 71/320/EEG så att hänsyn bättre skall kunna tas
till de tekniska villkoren för att fordon i katego
rierna M2, M3 och N skall få dra släpvagnar.
13 . Särskilda bestämmelser bör också införlivas i rådets
direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
föreskrivna skyltar och märkningar samt deras pla
cering och fastsättningssätt på motorfordon och
släpvagnar till dessa fordon ( 3 ) så att den omständig
heten att fordon kan vara registrerade med olika
massa i medlemsstaterna kan beaktas .

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
8 . Detta direktiv är ett av de särdirektiv som måste

följas för att det skall säkerställas att fordon uppfyl
ler kraven på det förfarande för EG-typgodkän
nande som fastställs i direktiv 70/156/EEG . Bestäm

melserna i direktiv 70/156/EEG om system, kompo
nenter och tekniska enheter i fordonet gäller följakt
ligen detta direktiv.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon alla motorfordon eller
släpvagnar enligt definitionen i artikel 2 och bilaga II till
rådets direktiv 70/156/EEG med senaste ändringar, med
undantag för fordon i kategori Mj .

9 . Enligt särskilt artiklarna 3.4 och 4.3 i rådets direktiv
70/156/EEG krävs att det till varje särdirektiv bifo
gas ett tekniskt informationsdokument som upptar
de relevanta punkterna i bilaga I till detta direktiv
samt ett typgodkännandeintyg baserat på bilaga VI
till detta direktiv så att typgodkännandet kan regi
streras elektroniskt.

10 . Särskilda bestämmelser har upptagits för ej färdig
byggda fordon för att underlätta godkännande av
andra etappen för etappvis färdigbyggda fordon .

Artikel 2

Medlemsstaterna får inte vägra att utfärda EG-typgod
kännande eller nationellt typgodkännande för en fordons
typ eller vägra eller förbjuda att ett fordon säljs, registre
ras, tas i bruk eller används på grund av dess massa och
dimensioner om dessa uppfyller kraven i bilaga I.

Artikel 3

11 . Särskilda bestämmelser har införts i detta direktiv

för att lyftbara eller belastningsbara axlar skall
beaktas . Det erkänns att sådana axlar bör tas hän

syn till i rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli
1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift
ning om bromsutrustning på vissa kategorier av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ( ] ) och
i rådets direktiv 70/31 1 /EEG av den 8 juni 1970 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om

En medlemsstat får emellertid vägra att utfärda nationellt
typgodkännande för en fordonstyp, eller vägra eller för
bjuda att ett fordon säljs, registreras, tas i bruk eller
används eller betrakta intyget om dess överensstämmelse
som ogiltigt enligt artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG, eller
förbehålla det för befordran av odelbara laster, om det
(2 ) EGT nr L 133 , 18.6.1970 , s . 10 . Direktivet senast ändrat

genom direktiv 92/62/EEG ( EGT nr L 192 , 18.7.1992,
s . 33 ).

0 ) EGT nr L 202, 6.9.1971 , s. 37. Direktivet senast ändrat
genom direktiv 91 /422/EEG ( EGT nr L 233 , 22.8.1991 ,
s . 21 ).

( 3 ) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 1 . Direktivet senast ändrat
genom direktiv 78/507/EEG ( EGT nr L 155 , 13.6.1978 ,
s . 31 ).
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efter att ha godkänts enligt detta direktiv omfattas av
undantaget i artikel 7 i det och om det medgivna undan

taget strider mot de nationella krav som gäller i den

Nr L 233/3

eller används, om deras bredd överstiger 2,50 m, till den
31 december 1999 i enlighet med direktiv 96/53/EG .

medlemsstaten .
Artikel 7
Artikel 4

direktiv, skall de tilldela fordonet en nationellt största

Genom undantag från artikel 2 och punkt 7.3 i bilaga I
får medlemsstaterna, utan att kraven i punkt 7.6 måste
vara uppfyllda, om de inte är tillämpliga, godkänna
fordon med dimensioner som överstiger dem som fast
ställs i de punkterna. Detaljer om undantagen skall föras

tillåten massa vid registrering/ibruktagande i enlighet med

in i typgodkännandeintyget i bilaga III till detta direktiv

När medlemsstaterna utfärdar ett nationellt typgodkän
nande, registrerar eller tillåter ibruktagande eller använd
ning av fordon som har godkänts i enlighet med detta
de relevanta nationella bestämmelserna om största till
låtna massa . Vid fastställandet av denna största tillåtna

och bestämmelserna i artikel 3 skall tillämpas.

massa vid registrering/ibruktagande får ingen medlemsstat
vägra att på tillverkarens begäran genomföra det sär
skilda förfarandet i bilaga IV.

Artikel 8

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:
Artikel 5

a ) Bilaga I ändras på följande sätt:

Genom undantag från artikel 2 får medlemsstaterna

1 . Anmärkning (j ) skall utfyllas med följande: " För
andra fordon än dem i kategori Mj *. Direktiv

fastställa nationella tekniska krav för belastningsbara och
lyftbara axlar. Medlemsstaterna får emellertid inte vägra

97/27/EG, bilaga I, punkt 2.4.1 ."

att på tillverkarens begäran tillämpa de tekniska kraven i
punkt 3 i bilaga IV.

2 . Anmärkning (k ) skall utfyllas med följande: " För
andra fordon än dem i kategori Mj : Direktiv
97/27/EG, bilaga I, punkt 2.4.2 ."

Artikel 6

3 . Anmärkning ( 1) skall ersättas med följande: " För
andra fordon än dem i kategori
Direktiv

Genom undantag från artikel 2 och punkt 7.3.2.1 i
bilaga I får medlemsstaterna vägra att utfärda nationellt
typgodkännande för linjebussar eller turistbussar eller
vägra eller förbjuda att de säljs, registreras, tas i bruk

Ämne

" 48

Direktiv nr

97/27/EG, bilaga I, punkt 2.4.3 ."

b) Punkt 48 i bilaga IV skall ersättas med följande
text :

Tillämpligt på

Hänvisning till
EGT

M,

M2

M3

N,

N2

N.,

o,

o2

o3

o4

X

x

x

x

X

x

x

x

X"

Massa och dimensioner

( andra än fordon som avses i

punkt 44 )

L 233 ,
97/27/EG
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Artikel 9

1.

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser

i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att
följa detta direktiv senast den 22 juli 1999 . De skall
genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 10

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Artikel 11

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna .

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

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 1997.

2.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

J. POOS

Ordförande

Ordförande

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

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

1.

Detta direktiv skall tillämpas på massa och dimensioner för motorfordon i kategorierna
M2, M3 och N och för släpvagnar i kategori O i enlighet med bilaga II A till direktiv
70/ 156/EEG .

2.

DEFINITIONER

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
2.1

motorfordon: varje motordrivet fordon i enlighet med bilaga II A till direktiv 70/
156/EEG .

2.1.1

Motorfordon i kategori N:

2.1.1.1

lastbil: ett motorfordon i kategori N1 } N2 eller N3 som är konstruerat och tillverkat
uteslutande eller huvudsakligen för godsbefordran. Den kan också dra en släpvagn.

2.1.1.2

dragfordon: ett motorfordon i kategori N1} N2 eller N3 som är konstruerat och tillverkat
uteslutande eller huvudsakligen för att dra släpvagnar.

2.1.1.2.1

dragfordon för släpvagn: ett dragfordon som är konstuerat och tillverkat uteslutande eller
huvudsakligen för att dra andra släpvagnar än påhängsvagnar. Det kan vara utrustat med
lastflak .

2.1.1.2.2

dragfordon för påhängsvagn: ett dragfordon som är konstruerat och tillverkat uteslutande
eller huvudsakligen för att dra påhängsvagnar.

2.1.1.3

Färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon i kategori N andra än lastbilar och
dragfordon skall betraktas som specialfordon.

2.1.2

Motorfordon i kategori M2 eller M3 :

2.1.2.1

linjebuss eller turistbuss: ett fordon i kategori M2 eller M3 som är konstruerat och
tillverkat för befordran av sittplatspassagerare eller sittplats- och ståplatspassagerare.

2.1.2.1.1

ledbuss för linje- eller turisttrafik: en linje- eller turistbuss som består av två eller flera
stela sektioner som är kopplade till varandra via en led och där passagerarutrymmena i
varje sektion står i förbindelse med varandra så att passagerarna kan förflytta sig fritt
mellan dem; de stela sektionerna är permanent hopkopplade så att de kan tas isär endast
med verktyg som normalt endast finns i en verkstad.

2.1.2.1.2

tvåvåningsbuss för linje- eller turisttrafik: en linje- eller turistbuss där passagerarutrym
mena åtminstone delvis är uppdelade på två våningar och där den övre våningen inte har
något utrymme för ståplatspassagerare.

2.1.2.1.3

linje- eller turistbussklass:

2.1.2.1.3.1

För fordon som är inrättande för befordran av fler än 22 passagerare utöver föraren:

2.1.2.1.3.1.1

klass I: fordon som tillverkats med utrymmen för ståplatspassagerare för att medge
frekventa förflyttningar av passagerare.

2.1.2.1.3.1.2

klass II: fordon som huvudsakligen tillverkats för befordran av sittplatspassagerare och
som är konstruerade för att medge befordran av ståplatspassagerare i mittgången på ett
utrymme som inte är större än det utrymme som upptas för två dubbelsäten.

2.1.2.1.3.1.3

klass III: fordon som uteslutande tillverkats för befordran av sittplatspassagerare.

2.1.2.1.3.2

För fordon som är inrättande för befordran av högst 22 passagerare utöver föraren:

2.1.2.1.3.2.1

klass A: fordon som är konstruerade för befordran av ståplatspassagerare; ett fordon i
denna klass har säten och kan vara inrättat för ståplatspassagerare.

2.1.2.1.3.2.2

klass B: fordon som inte är konstruerade för befordran av ståplatspassagerare; ett fordon
i denna klass är inte inrättat för ståplatspassagerare.

2.1.2.1.4

Ett fordon kan anses höra till mer än en klass . Om detta är fallet skall det uppfylla alla
motsvarande krav i detta direktiv .

2.1.2.2

Fordon i kategori M2 eller M3 andra än linje- eller turistbussar skall betraktas som
specialfordon (t.ex. ambulanser).
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2.2

Fordon i kategori O:

2.2.1

släpfordon: ett fordon som inte är självgående och som är konstruerat och tillverkat för
att dras av ett motorfordon .

2.2.2

påhängsvagn: ett släpfordon som är konstruerat för att kopplas till ett dragfordon för
påhängsvagnar eller till en dollyaxel och som påför avsevärd vertikal belastning på
dragfordonet eller dollyaxeln.

2.2.3

släpvagn med dragstång: ett släpfordon som har minst två axlar, av vilka minst en är
styrd axel och

— som är utrustat med en draganordning som kan röra sig vertikalt (i förhållande till
släpvagnen),
— som inte överför någon nämnvärd belastning till dragfordonet (mindre än 100 daN).

När en påhängsvagn kopplas till en dollyaxel skall den betraktas som en släpvagn med
dragstång.

2.2.4

släpkärra: en släpvagn med oledad dragstång där axeln eller axlarna är placerade nära
fordonets tyngdpunkt (när det är jämnt lastat), så att endast en liten statisk vertikal last,
som inte överskrider 10% av den last som motsvaras av släpvagnens största massa, eller
en last på 1 000 daN (den minsta av de två ) överförs till dragfordonet.

2.3

axelgrupp: axlar som utgör en del av en boggi. En grupp med två axlar kallas en
tandemboggi, och en grupp med tre axlar en trippelboggi. Enligt vedertaget bruk
betraktas en singelaxel som en grupp med en axel.

2.4

fordonets dimensioner: fordonets dimensioner grundade på dess konstruktion som de
uppges av tillverkaren.

2.4.1

fordonets längd är en dimension som mäts enligt ISO-standard 612-1978 , term nr 6.1 .

Förutom bestämmelserna i den standarden skall vid mätning av fordonets längd ingen
hänsyn tas till följande anordningar:
— Vindrutetorkare och vindrutespolare.

— Främre och bakre registreringsskyltar.
— Tullförseglingsanordningar och skydd för dessa.

— Fästanordningar för presenning och skydd för dessa.
— Belysningsutrustning.
— Backspeglar.

— Hjälpmedel för övervakning av området bakom fordonet.
— Luftintag.

— Längdstopp för demonterbara delar.
— Fotsteg .

— Stötfångargummin.
— Lyftplattformar, lastramper och liknande utrustning i körklart läge på högst 200 mm,
förutsatt att fordonets lastkapacitet inte ökas.

— Kopplingsanordningar för motorfordon.
2.4.2

fordonets bredd är en dimension som mäts enligt ISO-standard 612-1978 , term nr 6.2 .
Förutom bestämmelserna i den standarden skall vid mätning av fordonets bredd ingen
hänsyn tas till följande anordningar:
— Tullförseglingsanordningar och skydd för dessa.

— Fästanordningar för presenning och skydd för dessa .
— Däckfelsindikatorer.

— Utskjutande böjliga delar av en stänkskyddsanordning ( se rådets direktiv 91/226/
EEG ) (').

— Belysningsutrustning.
H EGT nr L 103, 23.4.1991 , s. 5 .
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— För fordon i kategorierna M2 och M3: lastramper i körklart läge, lyftplattformar och
liknande utrustning i körklart läge förutsatt att de inte skuter ut mer än 10 mm från
fordonets sida och att rampernas hörn, som är vända framåt eller bakåt, är avrundade
med en radie på minst 5 mm; kanterna skall vara avrundade med en radie på minst
2,5 mm .

— Backspeglar.
— Ringtrycksindikatorer.
— Indragbara fotsteg.
— Den utbuktande delen av däcksidan omedelbart ovanför den punkt där däcket är i
kontakt med marken .

2.4.3

fordonets höjd en en dimension som mäts enligt ISO-standard 612-1978 , term nr 6.3 .
Förutom bestämmelserna i den standarden skall vid mätning av fordonets höjd ingen
hänsyn tas till följande anordningar:
— Antenner .

— Strömavtagare i upplyft läge.

För fordon med axellyftanordning skall det tas hänsyn till effekten av denna anordning.
2.4.4

lastytans längd hos andra fordon än dragfordon för påhängsvagn eller påhängsvagn:
avståndet från den främsta yttre punkten på lastytan till den bakersta yttre punkten på
fordonet mätt horisontellt i fordonets längdriktning.
Avståndet skall mätas utan hänsyn till
— lastytan framför förarhyttens bakersta punkt,
— de i 2.4.1 ovan nämnda anordningarna, eller
— utskjutande kylaggregat och annan utrustning framför lastytan.

2.5

fordonets massa i körklart skick : det olastade fordonets massa med karosseri — och med
kopplingsanordning om det rör sig om ett dragfordon — i körklart skick eller chassits

massa med hytt om tillverkaren inte monterar karosseriet och/eller kopplingsanordningen
( inklusive kylvätska, oljor, 90% bränsle, 100% andra vätskor med undantag för
spillvatten, verktyg, reservhjul och förare [75 kg], och, för linje- och turistbussar, massan
av en extraförare [ 75 kg] om fordonet är utrustat med ett säte för en sådan ).

2.6

tekniskt tillåten största totalmassa (M): fordonets största massa på grundval av dess
konstruktion och prestanda i enlighet med tillverkarens uppgifter.

Den tekniskt tillåtna största totalmassan skall användas för att fastställa fordonskategorin
i enlighet med bilaga II till direktiv 70/156/EEG, med undantag för släpkärror och
påhängsvagnar där den massa som skall användas är den som motsvarar den belastning
som axlarna utsätts för när fordonet är lastat till sin tekniskt tillåtna största totalmassa .

Definitionsmässigt kan endast en tekniskt tillåten största totalmassa fastställas för en
given teknisk konfiguration av fordonstypen, som anges i form av en uppsättning möjliga
värden för punkterna i den tekniska informationen i bilaga II till detta direktiv. Denna
definition — endast ett värde — gäller för de relevanta tekniska specifikationerna i
punkterna 2.7, 2.8 , 2.10 . 2.11 respektive 2.12 .

2.7

tekniskt tillåten största axelmassa (m): den massa som motsvarar högsta tillåtna statiska
vertikala belastning från axeln mot vägytan på grundval av fordonets och axelns
konstruktion i enlighet med tillverkarens uppgifter.

2.8

tekniskt tillåten största massa för en axelgrupp (/JL): den massa som motsvarar högsta
tillåtna statiska vertikala belastning från axelgruppen mot vägytan på grundval av både
fordonets och axelgruppens konstruktion i enlighet med tillverkarens uppgifter.
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2.9

dragen massa: antingen massan av en släpvagn med dragstång eller en påhängsvagn med
dolly kopplad till motorfordonet, eller massan som motsvarar den belastning som axlarna
på en släpkärra eller en påhängsvagn kopplad till motorfordonet utsätts för.

2.10

tekniskt tillåten största dragen massa (TM): den största massa för släpfordonet som
tillverkaren anger.

2.11

tekniskt tillåten största massa på ett motorfordons kopplingspunkt: den massa som
motsvarar högsta tillåtna statiska vertikala belastning på kopplingspunkten baserad på
motorfordonets och/eller kopplingsanordningens konstruktion och i enlighet med till
verkarens uppgifter. Definitionsmässigt innefatter denna massa inte kopplingsanordning
ens massa för dragfordon i körklart skick men innefattar massan för alla slags kopplings
anordningar, som tillkopplas för de andra fordonen.

2.12

tekniskt tillåten största massa på en påhängsvagns eller släpkärras kopplingspunkt: den
massa som motsvarar den högsta tillåtna statiska vertikala belastning som skall överföras
från släpvagnen till dragfordonet på kopplingspunkten i enlighet med tillverkarens
uppgifter.

2.13

tekniskt tillåten största massa för fordonskombinationen (MC): det högsta värdet av

summan av det lastade motorfordonets och den lastade släpvagnens massa baserat på
motorfordonets konstruktion och i enlighet med tillverkarens uppgifter.
2.14

axellyftanordning: en anordning som är permanent monterad på ett fordon med syfte att
minska eller öka axellasten beroende på fordonets lastförhållanden
— antingen genom att lyfta upp hjulen från marken eller sänka ned dem till marken,

— eller utan att lyfta hjulen från marken (till exempel vid luftfjädringssystem eller andra
system ),

för att minska däckslitaget när fordonet inte är fullt lastat, och/eller för att göra det
lättare för motorfordon eller fordonskombinationer att starta på halt underlag genom att
öka belastningen på drivaxeln.

2.15

lyftbar axel: en axel som kan lyftas och sänkas med axellyftanordningen enligt punkt 2.14
första strecksatsen .

2.16

belastningsbar axel: en axel vars belastning kan varieras utan att axeln lyfts upp, med
hjälp av axellyftanordningen enligt punkt 2.14 andra strecksatsen.

2.17

luftfjädring: ett fjädringssystem där minst 75 % av fjädringseffekten åstadkoms av
luftfjädern .

2.18

fjädring som anses vara likvärdig med luftfjädring: ett fjärdringssystem för en fordonsaxel
eller axelgrupp som uppfyller kraven enligt punkt 7.11 .

2.19

fordonstyp: fordon som inte skiljer sig åt i följande väsentliga avseenden:
— Tillverkare .

— Fordonskategori enligt bilaga II till direktiv 70/156/EEG.
— Väsentliga aspekter på tillverkning och konstruktion, t.ex. följande:
— För fordon i kategorierna M2 och M3:

— Chassi/självbärande karosseri, envånings/tvåvånings, stel/ledad (tydliga och
grundläggande skillnader).
— Fjädring på drivaxeln: pneumatisk eller motsvarande/icke-pneumatisk och icke
motsvarande .
— Antal axlar .

— För fordon i kategori N:
— Chassi/golv (tydliga och grundläggande skillnader).
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— Fjädring på drivaxeln: pneumatisk eller motsvarande/icke-pneumatisk och icke
motsvarande .

— Antal axlar .

— För fordon i kategori O :

— Chassi/självbärande karosseri (tydliga och grundläggande skillnader), släpvagn
med dragstång/påhängsvagn/slapkärra.
— Bromssystem: obromsad/påskjutsbroms/genomgående bromssystem.
— Antal axlar .

När det gäller denna punkt skall inte aspekter på konstruktion och tillverkning, särskilt
axelavstånd, axelkonstruktion, fjädring, styrning, däck och motsvarande ändringar av
axlarnas bromskraftsregulator, eller tillägg eller borttagande av reducerventiler med
avseende på kombinationer av dragfordon för påhängsvagn och lastbilar, samt utrustning
som hänför sig till chassit (t.ex.: maskin, bränsletankar, transmission osv.) anses vara
väsentliga .
3.

ANSÖKAN OM EG-TYPGODKANNANDE

3.1

Ansökan om EG-typgodkännande enligt artikel 3 i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp
med avseende på dess massa och dimensioner skall lämnas in av tillverkaren.

3.2

Den skall åtföljas av ett tekniskt informationsdokument enligt mallen i bilaga II till det
här direktivet.

3.3

Fordon som överensstämmer med de uppgifter som anges i bilaga II till detta direktiv och
som — efter godkännande av den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprov
ningen — väljs ut som representativa för den fordonstyp som skall godkännas, skall
ställas till den tekniska tjänstens förfogande .

4.

EG-TYPGODKANNANDE

4.1

Om de relevanta kraven uppfylls skall EG-typgodkännande enligt artikel 4.3 i direktiv
70/156/EEG beviljas .

4.2

En mall för EG-typgodkännandeintyget återfinns i bilaga III till detta direktiv.

4.3

Ett meddelande om godkännande eller utvidgning, eller underkännande av en fordonstyp
enligt detta direktiv skall lämnas till medlemsstaterna i enlighet med det förfarande som
anges i artikel 4.6 i direktiv 70/156/EEG.

4.4

Ett godkännandenummer i överensstämmelse med bilaga VII till direktiv 70/156/EEG
skall tilldelas varje fordonstyp som godkänns. Samma medlemsstat får inte tilldela två
fordonstyper samma nummer .

5.

ÄNDRING AV GODKÄNNANDEN

5.1

Vid ändring av godkännanden som beviljats enligt detta direktiv skall bestämmelserna i
artikel 5 i direktiv 70/156/EEG tillämpas .

6.

PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

6.1

Åtgärder för att säkerställa produktionsöverensstämmelse skall vidtas enligt bestämmel
serna i artikel 10 i direktiv 70/ 156/EEG .

7.

KRAV

7.1

Beräkning av fordonets massa i körklart skick och dess fördelning på axlarna.
Fordonets massa i körklart skick och dess fördelning på axlarna skall beräknas på de
fordon som ställs till förfogande enligt punkt 3.3 , varvid fordonen skall stå stilla och ha
hjulen riktade rakt fram .

Om den beräknade massan inte skiljer sig mer än 3 % från den massa som tillverkaren

anger för motsvarande tekniska konfigurationer inom fordonstypen, eller inte mer än 5 %
om fordonet ingår i kategorierna Nls O l5 Oz eller M2 och inte överstiger 3,5 ton, skall
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massan i körklart skick och dess fördelning på axlarna i enlighet med tillverkarens
uppgifter användas med avseende på kraven nedan. I annat fall skall den beräknade
massan användas och den tekniska tjänsten kan i så fall, om nödvändigt, göra ytterligare
mätningar på andra fordon än dem som tillhandahålls enligt punkt 3.3 .

7.2

Beräkning av dimensionerna:
Beräkning av den totala längden, bredden och höjden skall enligt bestämmelserna i punkt
2,4 göras på det eller de fordon i körklart skick som tillhandahålls i överensstämmelse
med punkt 3.3 .
Om de beräknade dimensionerna avviker från dem som tillverkaren anger för motsva
rande tekniska konfigurationer inom fordonstypen, skall de beräknade dimensionerna
användas med avseende på kraven nedan, och den tekniska tjänsten kan i så fall, om
nödvändigt, göra ytterligare mätningar på andra fordon än dem som tillhandahålls enligt
punkt 3.3 .

7.3

Fordonens störSta tillåtna dimensioner:

7.3.1

Största längd

7.3.1.1

Motorfordon : enligt punkt 1.1 i bilaga I till direktiv 96/53/EG .

7.3.1.2

Släpvagn (med undantag av påhängsvagn ): enligt punkt 1.1 i bilaga I till direktiv
96/53/EG .

7.3.1.3

Ledbuss för linje- eller turisttrafik: enligt punkt 1.1 i bilaga I till direktiv 96/53/EG.

7.3.1.4

Påhängsvagn:

Det avstånd som anges i punkt 7.3.1.4.1 skall mätas utan att anordningarna enligt punkt
2.4.1 tas i beaktande, och det avstånd som anges i punkt 7.3.1.4.2 skall mätas utan
undantag.
7.3.1.4.1

Avståndet mellan kopplingstappens axel och påhängsvagnens bakkant får inte överstiga
den gräns som anges i punkt 1.6 i bilaga I till direktiv 96/53/EG, mätt horisontellt i
fordonets längdriktning.

7.3.1.4.2

Avståndet mellan kopplingstappens axel och en främsta punkt på påhängsvagnens framdel
får inte överstiga 2,04 m enligt punkt 4.4 i bilaga I till direktiv 96/53/EG, mätt
horisontellt.

7.3.2

Största bredd

7.3.2.1

Alla fordon: enligt punkt 1.2 i bilaga I till direktiv 96/53/EG.

7.3.2.2

Fasta eller rörliga överbyggnader på fordon i kategorierna N och O som särskilt
konstruerats för temperaturkontrollerad godsbefordran, vilkas sidoväggar tillsammans
med isoleringen har en tjocklek över 45 mm: enligt punkt 1.2 i bilaga I till direktiv
96/53/EG .

7.3.3

Högsta höjd

7.3.3.1

Alla fordon: enligt punkt 1.3 i bilaga I till direktiv 96/53/EG.

7.4

Beräkningar av massafördelningen

7.4.1

7.4.1.1

. Beräkningsmetod

För de beräkningar av massafördelningen som fastställs nedan skall tillverkaren ge
provningsmyndigheten den information (i tabell- eller annan lämplig form) som är
nödvändig för att, för varje teknisk konfiguration inom fordonstypen som definieras av
varje uppsättning möjliga värden i samtliga punkter i bilaga II till detta direktiv,
bestämma motsvarande tekniskt tillåtna största totalmassa för fordonet, tekniskt tillåtna
största axelmassa och axelgruppmassa, tekniskt tillåtna största dragna massa och tekniskt
tillåtna största totalmassa för fordonskombinationen .

7.4.1.2

Lämpliga beräkningar skall utföras för att säkerställa att nedanstående krav uppfylls för
varje teknisk konfiguration inom fordonstypen . Beräkningarna får i detta syfte begränsas
till de sämsta tänkbara fallen .

Nr L 233/9

Nr L 233/10

| SV |
7.4.1.3

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

25.8.97

I nedanstående krav betecknar M, m„ fir TM och MC följande parametrar, för vilka
kraven i punkt 7.4 skall vara uppfyllda:
M

x

= fordonets tekniskt tillåtna största totalmassa,

mi = den tekniskt tillåtna största axellasten på axeln " i ", där "i " varierar från 1 till
fordonets totala antal axlar,

fij

= den tekniskt tillåtna största axellasten på singelaxeln eller axelgruppen "j ", där "j "
varierar från 1 till del totala antalet singelaxlar och axelgrupper,

TM = den tekniskt tillåtna största dragna massan
MC = den tekniskt tillåtna största totalmassan för fordonskombinationen

7.4.1.4

För singelaxlar, som betecknas " i " som en axel och " j " som en axelgrupp, är definitions
mässigt mi = nv

7.4.1.5

För fordon som är utrustade med lastningsbara axlar skall följande beräkningar göras
med axlarnas fjäderupphängning belastad i normal körklar konfiguration. Om fordonen
är utrustade med lyftbara axlar skall följande beräkning göras med sänkta axlar.

7.4.1.6

För axelgrupper måste tillverkaren ange fördelningen mellan axlarna av den totala massan
på axelgruppen (till exempel genom att ange fördelningsformler eller utarbeta fördelnings
diagram ).

7.4.1.7

För påhängsvagnar och släpkärror skall kopplingspunkten vid följande beräkningar anses
som en axel med beteckningen " O " och de motsvarande massorna m0 och fin skall, enligt
vedertaget bruk, definieras som den tekniskt tillåtna största massan på släpvagnens
kopplingspunkt.

7.4.2

Krav för fordon i kategorierna N och O, utom husvagnar:

7.4.2.1

Summan av massan m; får inte vara mindre än massan M.

7.4.2.2

För varje axelgrupp med beteckningen "j " får summan av massan m; på axlarna inte vara

mindre än massan fly Dessutom får varje massa m; inte vara mindre än den del av ^ som
vilar på axel "i " i enlighet med massafördelningen för denna axelgrupp.
7.4.2.3

Summan av massan /AJ får inte vara mindre än massan M.

7.4.2.4

Massan i körklart tillstånd plus en massa motsvarande 75 kg multiplicerat med antalet
passagerare plus den tekniskt tillåtna största massan på kopplingspunkten får inte
överstiga massan M.

7.4.2.5

När fordonet är lastat till massan M i enlighet med någon av de relevanta situationer som
beskrivs i 7.4.2.5.1 - 7.4.2.5.3 , får den massa som motsvarar belastningen på axeln " i "
inte överstiga massan mi på denna axel, och den massa som motsvarar belastningen på

singelaxeln eller axelgruppen "j " får inte överstiga masan /μV Vidare måste den massa som
motsvarar belastningen på drivaxeln eller summan av den massa som motsvarar belast
ningen på drivaxlarna vara minst 25 % av M.

7.4.2.5.1

Släpfordon och andra motorfordon än dragfordon:

7.4.2.5.1.1

Jämn massafördelning för färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon, med undantag
av dem som anges i punkt 7.4.2.5.1.2: fordonet i körklart skick med en massa på 75 kg
placerad på varje passagerarsäte är lastat till massan M, varvid nyttolasten fördelas jämnt
på den yta som är avsedd för godstransport.

7.4.2.5.1.2

Extrem massafördelning (ojämnt fördelad last) för ej färdigbyggda fordon eller fordon
som är avsedda för särskilda ändamål som inbegriper befordran endast av ojämnt
fördelade laster: tillverkaren skall ange de yttersta tillåtna gränserna för nyttolastens
och/eller karosseriets och/eller utrustningens eller inredningsdetaljers tyngdpunkt (till
exempel : mellan 0,50 m och 1,30 m framför den första bakaxeln). Kontrollen skall
utföras så att den omfattar alla möjliga lägen för denna tyngdpunkt när fordonet i
körklart skick med en massa på 75 kg placerad på varje passagerarsäte är lastat till
massan M.

7.4.2.5.2

Dragfordon för släpvagn och lastbilar som även är avsedda att dra en släpkärra.
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7.4.2.5.2.1

Samma beräkningar som i punkt 7.4.2.5.1.1 för färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda
fordon, utom specialfordon, eller i punkt 7.4.2.5.1.2 för ej färdigbyggda fordon eller
specialfordon skall göras för alla följande, möjliga fall som är relevanta.
a) Utan någon belastning på kopplingspunkten (utom — när det gäller dragfordon för
släpvagn — den belastning som motsvarar kopplingsanordningens massa, om denna
har monterats av tillverkaren och därför ingår i massan i körklart skick i enlighet med
punkt 2.5 ).
b) Med en belastning motsvarande den av tillverkaren angivna största massan för
kopplingsanordningen, om denne inte har monterat kopplingsanordningen, vilken
anbringas på kopplingspunkten (och dras ifrån nyttolasten).
c) Med en belastning motsvarande den tekniskt tillåtna största massan på kopplingsan
ordningen, vilken anbringas på kopplingspunkten (och dras ifrån nyttolasten ).

7.4.2.5.3

Dragfordon för påhängsvagn.

7.4.2.5.3.1

För färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon: tillverkaren skall ange ytterlägena
för vändskivans axel. Kontrollen skall utföras så att den omfattar alla möjliga lägen för
vändskivans axel när fordonet i körklart skick med en massa på 75 kg placerad på varje
passagerarsäte är lastat till massan M (med nyttolasten anbringad på vändskivans axel ).

7.4.2.5.3.2

För ett ej färdigbyggt fordon: samma kontroller som i punkt 7.4.2.5.3.1 skall utföras på
grundval av de tillåtna ytterlägena för vändskivans axel som tillverkaren har angett.

7.4.2.6

När ett fordon i kategori N är lastat till massan M och dess bakaxel ( betecknad " n " som
en axel) eller bakaxelgrupp ( betecknad "q " som en axelgrupp) är lastad till massan mn

eller fiq, får massan på styraxeln eller styraxlarna inte vara mindre än 20 % av M.
7.4.2.7

MC får inte överstiga M + TM .

7.4.3

Krav för linjebussar och turistbussar:

7.4.3.1

Kraven i punkt 7.4.2.1 - 7.4.2.3 och i punkt 7.4.2.7 skall gälla.

7.4.3.2

Fordonets massa i körklart skick plus massan Q, som anges i tabellen i punkt 7.4.3.3.1 ,
multiplicerad med det totala antalet passagerare plus den tekniskt tillåtna största massan
på kopplingspunkten plus massan B och BX, som anges i punkt 7.4.3.3.1 , får inte
överstiga massan M.

7.4.3.3

När det ej färdigbyggda fordonet är lastat till massan M i enlighet med den situation som
beskrivs i punkt 7.4.2.5.1.2, eller när det färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda
fordonet i körklart skick är lastat i enlighet med punkt 7.4.3.3.1 , får den massa som
motsvarar belastningen på varje axel inte överstiga denna axels massa m; och den massa
som motsvarar belastningen på varje singelaxel eller axelgrupp får inte överstiga denna
axelgrupps massa iiy Vidare måste den massa som motsvarar belastningen på drivaxeln
eller summan av den massa som motsvarar belastningen på drivaxlarna vara minst 25 %
av M.

7.4.3.3.1

Fordonet i körklart skick är lastat med en massa Q på varje passagerarsäte, ett antal ( SP)
motsvarande antalet ståplatspassagerare var och en med massan Q jämnt fördelad över
den yta som är avsedd för ståplatspassagerare Sj , en massa lika med B ( kg) jämnt fördelad
i bagageutrymmena och, i förekommande fall, en massa lika med BX (kg) jämnt fördelad
över den del av taket som är utrustad för att transportera bagage, där
51 är den yta som är avsedd för ståplatspassagerare enligt definitionen i Europaparlamen
tets och rådets kommande direktiv om särskilda bestämmelser för fordon i katego
rierna M2 och M3. I avvaktan på att detta direktiv skall antas skall Sj bestämmas enligt
defintionen i FN/ECE-förordningarna nr 36 (dok. E/ECE/TRANS/505/Rev 1 , Add 35 ) och
52 ( dok . E/ECE/TRANS/505/Rev 1 , Add 51 ).

SP, som anges av tillverkaren, får inte överstiga värdet Sj/Ssp, där Ssp är den yta som
vanligen beräknas för en ståplatspassagerare och som anges i tabellen nedan.
B ( kg ), som anges av tillverkaren, skall ha ett numeriskt värde som inte understiger

100 x V (V är den totala volymen av bagageutrymmena i m3).
BX, som anges av tillverkaren, skall utöva en specifik belastning på minst 75 kg/m2 över
hela den takyta som är utrustad för att transportera bagage .
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Q och Ssp har de värden som anges i följande tabell:
Ssp (m2/passagerare) yta som

Q (kg) massan för en

Fordonsklass

vanligen beräknas för en

passagerare

ståplatspassagerare

Klasserna I och A (**)

68

0,125

Klass II

71 H

0,15

Klasserna III och B

71 (*)

Inga ståplatspassagerare

(*) Inklusive 3 kg handbagage.
(**) Om ett fordon i klass II, III eller B också skall godkännas som fordon i klass I eller A, skall det
vid godkännande av sistnämnda klasser inte tas hänsyn till massan av det bagage som
transporteras i bagageutrymmen som endast är tillgängliga utifrån .

7.4.3.4

När fordonet är i körklart skick eller lastat som anges i punkt 7.4.3.3.1 , får den massa
som motsvarar belastningen på framaxeln eller framaxelgruppen inte vara mindre än den
procentandel av M som anges i följande tabell :
Last

betingelser

7.4.4

Klasserna I och A

Klasserna III och B

Klass II

Stel

Ledad

Stel

Ledad

Stel

Ledad

Olastad

20

20

25

20

25

20

Lastad

25

20

25

20

25

20

Krav för fordon i kategori M2 eller Mh utom linjebussar och turistbussar, samt
busvagnar:

Kraven i punkt 7.4.2.1 - 7.4.2.4 och i punkt 7.4.2.7 skall gälla. När det ej färdigbyggda
fordonet är lastat till massan M i enlighet med den situation som beskrivs i
punkt 7.4.2.5.1.2, eller när det färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordonet i
körklart skick är lastat till massan M, som beskrivs i tillägget till bilaga II till rådets
direktiv 92/21 /EEG ('), får dessutom den massa som motsvarar belastningen på varje axel
inte överstiga massan m; på denna axel, och den massa som motsvarar belastningen på
varje singelaxel eller axelgrupp får inte överstiga massan /Xj på denna axelgrupp. Vidare
skall den massa som motsvarar belastningen på drivaxeln eller summan av den massa som
motsvarar belastningen på drivaxlarna vara minst 25 % av M.
7.5

Villkor som skall kontrolleras för att ett fordon skall klassificeras som terränggående
fordon (bilaga II, punkt 4 i direktiv 70/156/EEG).

7.5.1

Den tekniska tjänsten skall kontrollera om det färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda
fordonet eller dragfordonet för påhängsvagn utan vändskiva skall betraktas som ett
terränggående fordon i enlighet med kraven i bilaga II till direktiv 70/156/EEG.

7.5.2

För andra ej färdigbyggda fordon utföra denna kontroll endast på tillverkarens begäran.

7.6

Manövreringsförmåga:

7.6.1

Motorfordon och påhängsvagnar skall åt båda sidor kunna föras 360° innanför ett
område som avgränsas av två koncentriska cirklar, den yttre cirkeln med en radie på
12,50 m och den inre cirkeln med en radie på 5,30 m, utan att någon av fordonets
yttersta punkter (med undantag för de utskjutande delar som anges i samband med
fordonets bredd i punkt 2.4.2 ) faller utanför cirklarnas omkrets.
För motorfordon och påhängsvagnar med axellyftanordning ( se punkt 2.14 ) skall detta
krav gälla också när axeln (axlarna ) är i upplyft läge (i enlighet med punkt 2.14 ).
De ovan nämnda kraven skall kontrolleras på följande sätt:

7.6.1.1

Motorfordon

Motorfordonets främsta yttersta punkt skall följa den yttre cirkelns kontur ( se figur A).
(') EGT nr L 129, 14.5.1992, s. 1 . Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 95/48/EG ( EGT nr L 233 ,
30.9.1995 , s . 73 ).
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Påhängsvagnar

En påhängsvagn skall anses uppfylla kraven i punkt 7.6.1 om dess axelavstånd inte är
större än

J ( 12,50-2,04)2-(5,30+L/2)2
där L är påhängsvagnens bredd och axelavståndet i enlighet med den här punkten mäts
som avståndet mellan axeln på påhängsvagnens kopplingstapp och mittlinjen på de
icke-styrande boggiaxlarna; om en eller flera av de icke-styrande boggiaxlarna har en
axellyftanordning (se punkt 2.14 ) skall axelavståndet med lyft eller sänkt axel (eller axlar)
beaktas, varvid det längsta av dessa avstånd skall användas. I tveksamma fall kan den
tillståndsgivande myndigheten kräva att ett prov utförs enlighet punkt 7.6.1 .
7.6.2

Tilläggskrav för fordon i kategorierna M2, M3 och N.
När fordonet står stilla och har sina styrhjul riktade så att om fordonet rörde sig skulle
dess främsta yttersta punkt beskriva en cirkel med radien 12,50 m, skall ett vertikalt plan
som tangerar den sida av fordonet som är vänd ut från cirkeln bestämmas genom att en
linje markeras på marken. När det gäller ledade fordon i kategorierna M2 eller M3 skall
de två stela sektionerna placeras i linje med planet.

När fordonet rör sig framåt och på endera sidan följer en cirkel med radien 12,50 m, får
ingen del av det röra sig utanför det vertikala planet med mer än 0,80 m ( se figur B) för
ett stelt fordon eller med mer än 1,20 m (se figur C) för ett ledat fordon i
kategorierna M2 eller M3 .
För fordon med axellyftanordning skall detta krav också gälla när axeln (axlarna ) är i
upplyft läge (i enlighet med punkt 2.14).

För fordon i kategori N med lyftbara axlar i upplyft läge eller lastbara axlar i olastat
skick skall värdet 0,80 m ersättas med 1,00 m .

7.6.3

Kraven i punkterna 7.6.1 och 7.6.2 kan också på tillverkarens begäran kontrolleras
genom en lämplig likvärdig beräkning eller geometrisk demonstration.

Figur A
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Figur B

Figur C
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7.6.4

För ej färdigbyggda fordon skall tillverkaren ange de största tillåtna dimensioner som
skall kontrolleras på fordonet med avseende på kraven i punkterna 7.6.1 och 7.6.2 .

7.7

Tilläggskrav för motorfordon i kategorierna M2 och M3:

Den tekniskt tillåtna största massan för släpfordonet får inte överstiga 3 500 kg.
7.8

Teknisk tillåten största massa på ett motorfordons kopplingspunkt och monteringsanvis
ningar för kopplingar.

7.8.1

Den tekniskt tillåtna största massan på kopplingspunkten för ett motorfordon konstruerat
för att dra en släpkärra, och med en tekniskt tillåten största dragen massa som överstiger
3,5 ton, måste uppgå till minst 10% av dess tekniskt tillåtna största massa eller till
1 000 kg, varvid det lägre värdet skall tillämpas, samt, för andra motorfordon än
dragfordon, kopplingsanordningens massa, om denna anordning har monterats av
tillverkaren, eller kopplingsanordningens största tillåtna massa om anordningen inte har
monterats av tillverkaren .

7.8.2 .

Den tekniskt tillåtna största massan på kopplingspunkten för ett motorfordon konstruerat
för att dra en släpkärra, och vars tekniskt tillåtna största massa för släpfordonet som inte
överstiger 3,5 ton, måste uppgå till minst 4 % av dess tekniskt tillåtna största totalmassa
eller till 25 kg, varvid det lägre värdet skall tillämpas, samt, för andra motorfordon än
dragfordon, kopplingsanordningens massa om denna anordning har monterats av till
verkaren, eller kopplingsanordningens tekniskt tillåtna största massa om anordningen inte
har monterats av tillverkaren .

7.8.3

För ett motorfordon med en tekniskt tillåten största totalmassa som inte överstiger
3,5 ton skall tillverkaren i instruktionsboken ange kraven för hur kopplingsanordningen
skall fästas på fordonet.
I förekommande fall skall de ovan angivna kraven innefatta den tekniskt tillåtna största
massan på motorfordonets kopplingspunkt, kopplingsanordningens största tillåtna massa,
fästpunkterna för kopplingsanordningen på motorfordonet och största tillåtna överhäng
för kopplingsanordningen.

7.9

Start i backe

Ett motorfordon som drar en släpvagn och som är lastat till fordonskombinationens
tekniskt tillåtna största totalmassa skall inom fem minuter kunna starta fem gånger vid en
stigning på minst 12% .
7.10

Förhållandet motoreffekt/största massa

Motorfordon skall ha en motoreffekt på minst 5 kW/ton av fordonskombinationens
tekniskt tillåtna största totalmassa . Motoreffekten skall mätas i enlighet med bestämmel
serna i rådets direktiv 80/1269/EEG ( I ) med senaste ändringar.
7.11

Villkor för likvärdighet mellan luftfjädringssystem och andra fjädringssystem för drivaxlar
på fordon.

7.11.1

På tillverkarens begäran skall den tekniska tjänsten kontrollera likvärdigheten mellan
annan fjädring och luftfjädring för drivaxlar.

För att sådan annan fjädring skall betraktas som likvärdig med luftfjädring skall den
uppfylla följande krav :

7.11.1.1

När den massa som är upphängd ovanför en drivaxel eller axelgrupp utsätts för kortvarig
fri vertikal svängning med låg frekvens, skall den uppmätta frekvensen och dämpningen
vid maximal belastning av fjädringen hålla sig inom de gränser som fastställs i punkt
7.11.1.2 - 7.11.1.5 .

7.11.1.2

Varje axel skall vara försedd med hydrauliska dämpare . På en axelgrupp skall dämparna
placeras så att axelgruppernas svängning blir så liten som möjligt.

7.11.1.3

Det genomsnittliga dämpningsförhållandet Dm skall vara mer än 20% av den kritiska
dämpningen för fjädringen i dess normala tillstånd med påmonterade och funktionsdug
liga hydrauliska dämpare .

7.11.1.4

Fjädringens dämpningsförhållande Dr, får inte överstiga 50% av Dm när alla hydrauliska
dämpare är borttagna eller ur funktion .

( ) EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 46 . Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 89/491 /EEG ( EGT nr L 238 ,
15.8.1989 , s. 43 ).
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7.11.1.5

Frekvensen för massa som är upphängd ovanför drivaxeln eller axelgruppen vid kortvarig
fri vertikal svängning får inte överstiga 2,0 Hz.

7.11.1.6

Fjädringens frekvens och dämpning definieras i punkt 7.11.2 . Provningsmetoderna för
mätning av frekvens och dämpning fastställs i punkt 7.11.3 .

7.11.2

Definition av frekvens och dämpning
I denna definition antas en massa M ( kg) vara upphängd ovanför en drivaxel eller
axelgrupp. Axeln eller axelgruppen har en total vertikal stelhet mellan vägytan och den
upphängda massan på K Newton/meter (N/m ) och en total dämpningskoefficient på C
Newton sekunder per meter (N.s/m ). Den upphängda massans vertikala förskjutning
betecknas Z. Ekvationen för den upphängda massans fria svängningsrörelse är

,.d2Z r dZ

M —T- + C — + KZ — O
A +1

^

Den upphängda massans svängningsfrekvens F ( Hz ) är

F _ J_
/K
2n V M

C2

4M2

Dämpningen är kritisk när C = Co,
där

Co = 2 V KM

Dämpningsförhållandet uttryckt som en bråkdel av den kritiska dämpningen är C/Co.
Under den upphängda massans kortvariga fria svängning kommer massans vertikala
rörelse att följa en dämpad sinusformad kurva ( figur 2 ). Frekvensen kan bestämmas
genom mätning av tiden för så många svängningscykler som kan iakttas. Dämpningen kan
bestämmas genom att storleken på de på varandra följande utslagen i samma riktning
mäts. Om utslagens amplitud i första och andra svängningscykeln betecknas A] och A2, så
är dämpningsförhållandet D
D =

= — ln —

Co

2Π

A2

där " ln " är den naturliga logaritmen för amplitudförhållandet .
7.11.3

Provningsmetod

För att genom provning fastställa dämpningsförhållandet Dm, dämpningsförhållandet Dr
med avmonterade hydrauliska dämpare samt fjädringens frekvens F skall det lastade
fordonet antingen

a ) köras med låg hastighet (5 km/h ± 1 km/h ) över ett 80 mm högt steg med den profil
som visas i figur 1 . Den kortvariga svängning som skall undersökas med avseende på
frekvens och dämpning uppträder efter det att hjulen på drivaxeln har lämnat
steget ;
eller

b ) tryckas ned genom tryck på chassit så att belastningen på drivaxeln är 1,5 gånger dess
högsta statiska värde. Fordonet hålls ner och släpps plötsligt upp, varvid den
efterföljande svängningen analyseras;
eller

c ) lyftas upp i chassit så att den upphängda massan lyfts upp 80 mm över drivaxeln .
Fordonet hålls uppe och släpps plötsligt ner, varvid den efterföljande svängningen
analyseras;
eller

d ) underkastas andra förfaranden, under förutsättning att tillverkaren på ett för den
tekniska tjänsten tillfredsställande sätt har visat att dessa är likvärdiga .
Fordonet bör vara utrustat med en givare för mätning av den vertikala förskjutningen,
som monteras mellan drivaxeln och chassit direkt ovanför drivaxeln . På grundval av
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utslaget kan tidsintervallet mellan den första och andra kompressionstoppen mätas för att
bestämma dämpningen. För tandemdrivaxlar bör sådana givare monteras mellan varje
drivaxel och chassit direkt ovanför drivaxeln.

Däcken skall pumpas till det lämpliga tryck som tillverkaren har rekommenderat för
fordonets provningsmassa.

Provningen för att påvisa fjädringens likvärdighet skall utföras med den tekniskt tillåtna
största axellasten eller axelgrupplasten och likvärdigheten skall antas gälla för alla lägre
laster .

Figur 1

Steg för provning av upphängningen

Figur 2
Dämpat transient svar
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BILAGA II

INFORMATIONSDOKUMENT nr

enligt bilaga I till rådets direktiv 70/156/EEG som avser EG-typgodkännande av vissa motorfordon och
släpvagnar till dessa fordon med avseende på deras massa och dimensioner
(Europaparlamentets och rådets direktiv 97/. . ./EG)

Följande information, om tillämplig, skall tillhandahållas i tredubbla exemplar och innefatta en
innehållsförteckning. Alla ritningar skall tillhandahållas i lämplig skala och med tillräckliga detaljer i
en modell i högst A4-format (210 x 297 mm) eller i en A4-folder. Om det finns fotografier skall
dessa vara tillräckligt detaljerade.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektroniska kontroller, skall
information om deras prestanda tillhandahållas.

0.

ÄLLMÄNT

0.1

Fabrikat ( tillverkarens handelsbeteckning):

0.2

Typ av fordon:

0.2.1

Handelsbeteckning:

0.3

Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet (b):

0.3.1

Märkningens placering:

0.4

Fordonskategori (c ):

0.5

Tillverkarens namn och adress :

0.6

Placering av föreskrivna skyltar och uppgifter samt fastsättningsmetod:

0.6.1

På chassit :

0.6.2

På karosseriet:

0.8

Adress(er) till monteringsanläggning(ar):

1.

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1

Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon:

1.2

Måttskiss av hela fordonet:

1.3

Antal axlar och hjul :

1.3.1

Antal axlar med tvillingmonterade hjul och dessas placering:

1.3.2

Antal styrda axlar och dessas placering:

Anmärkningar:
Allmänt: De punktnummer och anmärkningar som används i detta informationsdokument motsvarar dem som anges i

bilaga I till direktiv 70/156/EEG. Punkter som inte är relevanta för detta direktiv är strukna.
Anmärkning ( E ) innebär:

" Framställd på ett sätt som gör det aktuella värdet tydligt för varje teknisk konfiguration av
fordonstypen. "

Anmärkning ( nd ) innebär:

" ISO-standard 612-1978 , term nr 6.18.1 ".
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1.3.3

Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar):

1.4

Chassi (om sådant finns ) (översiktsritning):

1.6

Motorns placering och montering:

1.7

Förarhytt ( frambyggd, halvframbyggd eller normal) (z):

1.9

Ange om motorfordonet är konstruerat för att dra påhängsvagnar eller andra släpvagnar
och om släpvagnen är en påhängsvagn, släpvagn med dragstång eller släpkärra; ange om
fordonet är särskilt konstruerat för temperaturkontrollerad godsbefordran.

2. ,

MASSA OCH DIMENSIONER (e) (i kg och mm )

(hänvisa till ritning i tillämpliga fall)

2.1

Axelavstånd (vid full belastning) (f):

2.1.1

För påhängsvagnar:

2.1.1.1

Avståndet mellan kopplingstappens axel och påhängsvagnens bakkant:

2.1.1.2

Största anståndet mellan kopplingstappens axel och en punkt på påhängsvagnens framdel:

2.1.1.3

Påhängsvagnens axelavstånd enligt definitionen i punkt 7.6.1.2 i bilaga I till detta direktiv:

2.2

För dragfordon för påhängsvagn:

2.2.1

Vändskivans placering ( maximum och minimum, ange de tillåtna måtten för ej färdig
byggda fordon) (g):

2.2.2

Högsta höjd för vändskiva (standardiserad) (h):

2.3

Spårvidd och axelbredd:

2.3.1

Spårvidd för varje styraxel ('):

2.3.2

Spårvidd för samtliga övriga axlar ('):

2.3.3

Bredd för den bredaste bakaxeln:

2.4

Fordonets maximala dimensioner ( totalt ):

2.4.1

För chassi utan karosseri :

2.4.1.1

Längd ('):

2.4.1.1.1

Största tillåtna längd:

2.4.1.1.2

Minsta tillåtna längd :

2.4.1.2

Bredd (k):

2.4.1.2.1

Största tillåtna bredd :

2.4.1.2.2

Minsta tillåtna bredd:

2.4.1.3

Höjd (i körklart skick ) (') (vid fjädring med nivåreglering, ange normalt körklart skick):

2.4.1.4

Främre överhäng ( ):

2.4.1.5

Bakre överhäng ( n ):

2.4.1.5.2

Minsta och största tillåtna överhäng vid kopplingspunkten (nd):
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2.4.1.6

Yttersta tillåtna gränser för karosseriets och/eller inredningsdetaljernas och/eller utrust
ningens och/eller nyttolastens tyngdpunkt:

2.4.1.7

Axelavstånd ( för fleraxlade fordon ):

2.4.2

För chassi med karosseri :

2.4.2.1

Längd ('):

2.4.2.1.1

Lastytans längd:

2.4.2.2

Bredd ( k):

2.4.2.2.1

Väggarnas tjocklek (för fordon som särskilt konstruerats för temperaturkontrollerad
godsbefordran ):

2.4.2.3

Höjd (i körklart skick) (') (vid fjädring med nivåreglering, ange normalt körklart skick ):

2.4.2.4

Främre överhäng ( m ):

2.4.2.5

Bakre överhäng ("):

2.4.2.8

Yttersta tillåtna gränser för nyttolastens tyngdpunkt (vid ojämn belastning):

2.4.2.9

Axelavstånd ( för fleraxlade fordon ):

2.6

Fordonets massa med karosseri — och med kopplingsanordning om det rör sig om ett
dragfordon i en annan kategori än Mj — i körklart skick eller chassits massa med hytt
om tillverkaren inte monterar karosseriet och/eller kopplinganordningen (inklusive kylvät
ska, oljor, bränsle, 100% andra vätskor med undantag för spillvatten, verktyg, reservhjul
och förare, och, för linje- och turistbussar, massan av en extraförare ( 75 kg) om fordonet
är utrustat med ett säte för en sådan ) ( ° ) ( E ):

2.6.1

Massans fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar eller släpkärror, belastning på
kopplingspunkten (£):

2.7

Det färdigbyggda fordonets minsta massa enligt tillverkarens uppgifter för ett ej färdig
byggt fordon :

2.7.1

Massans fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar eller släpkärror, belastning på
kopplingspunkten:

2.8

Tekniskt tillåten största totalmassa enligt tillverkarens uppgifter (y) (E):

2.8.1

Massans fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar eller släpkärror, belastning på
kopplingspunkten (E):

2.9

Tekniskt tillåten största massa för varje axel ( E):

2.10

Tekniskt tillåten största massa för varje axelgrupp (E):

2.11

Tekniskt tillåten största dragna massa för motorfordonet (E):

2.11.1

Släpvagn med dragstång:

2.11.2

Påhängsvagn :

2.11.3

Släpkärra :

2.11.3.1

Största förhållande mellan kopplingens överhäng(p) och axelavståndet:

2.11.4

Tekniskt tillåten största totalmassa för fordonskombinationen :

2.11.6

Största massa för släpvagn utan broms :

2.12

Tekniskt tillåten största massa på motorfordonets kopplingspunkt:

2.12.1

— för motorfordonet :
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2.12.2

— för påhängsvagnen eller släpkärran:

2.13

Kopplingsanordningens största tillåtna massa (om denna anordning inte har monterats av

Nr L 233/21

tillverkaren ):
2.14.1

Förhållandet motoreffekt/tekniskt tillåten största totalmassa för fordonskombinationen

(kW/kg) (enligt definitionen i punkt 7.10 i bilaga I till detta direktiv ):
2.16

Avsedd massa vid registrering/ibruktagande ( fakultativt: då dessa värden anges skall de
styrkas i enlighet med bestämmelserna i bilaga IV) ( 1 ):

2.16.1

Avsedd största tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande ( flera uppgifter per teknisk
konfiguration är möjliga ) (E ):

2.16.2

Avsedd största tillåtna totalmassa på varje axel vid registrering/ibruktagande och, för

påhängsvagnar eller släpkärror, avsedd belastning på kopplingspunkten enligt tillverkarens
uppgifter om den är lägre än den tekniskt tillåtna största massan på deras kopplingspunkt

(flera uppgifter per teknisk konfiguration är möjliga) (f):

2.16.3

Avsedd största tillåtna massa på varje axelgrupp vid registrering/ibruktagande ( flera
uppgifter per teknisk konfiguration är möjliga ) (E):

2.16.4

Avsedd största tillåtna dragna massa vid registrering/ibruktagande ( flera uppgifter per
teknisk konfiguration är möjliga ) f):

2.16.5

Avsedd största tillåtna massa för fordonskombinationen vid registrering/ibruktagande

( flera uppgifter per teknisk konfiguration är möjliga ) (E):
5.

AXLAR

5.1

Beskrivning av varje axel:

5.2

Fabrikat:

5.3

Typ :

5.4

Lyftbar axel ( axlar):

5.4.1

Placering, fabrikat och typ:

5.5

Belastningsbar axel ( axlar):

5.5.1

Placering, fabrikat och typ:

6.

FJÄDRING

6.1

Ritning av fjädringssystemet:

6.2

Typ och utformning av fjädring för varje axel eller axelgrupp eller hjul:

6.2.1

Nivåjustering: ja/nej

6.2.3

Luftfjädring för drivaxel ( drivaxlar): ja/nej

6.2.3.1

Fjädring för drivaxel/drivaxlar som anses vara likvärdig med luftfjädring: ja/nej

6.2.3.2

Frekvens och dämpning för den fjädrade massans vertikala svängning:

6.3

Uppgifter om fjädringens fjädrande delar (utformning, material och mått):

6.4

Krängningshämmare: ja/nej

6.5

Stötdämpare : ja/nej

(') Punkt 2.16.1-2.16.5 utesluter inte att ytterligare största massa vid registrering/ibruktagande kan godkännas av de
nationella registreringsmyndigheterna .
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6.6

DÄCK OCH HJUL

6.6.1

Däck/hjulkombination(er) (för däck skall däckdimension, minsta belastningsförmåga och
lägsta hastighetskategori anges; för hjul skall fälgstorlek(ar) och offsetvärde(n) anges ): . .

6.6.1.1

Axel 1 :

6.6.1.2

Axel 2 :
etc .

6.6.3

Av fordonstillverkaren rekommenderat eller rekommenderade värde(n ) för däckens luft
tryck
kPA ( E )

8.

BROMSAR

8.3

Manöverorgan och transmission vid bromssystem för släpvagnar hos fordon som är
avsedda att dra en släpvagn:

9.

KAROSSERI

9.1

Typ av karosseri :

9.10.3

Säten :

9.10.3.1

Antal :

9.10.3.2

Placering och arrangemang:

9.17

Föreskrivna skyltar:

9.17.1

Foton och/eller ritningar av de föreskrivna skyltarnas och märkningarnas placering samt
av chassinumret :

9.17.2

11 .

Foton och/eller ritningar av de officiella delarna av skyltarna och märkningarna (ifyllt
exempel med måttangivelser):
KOPPLINGAR MELLAN DRAGFORDON OCH SLÄPVAGNAR OCH PÅHÄNGS
VAGNAR

11.1

Kopplingsanordningens/-anordningarnas klass och typ:

11.2

D-, U-, S- och V-värden för monterade kopplingsanordningar eller D-, U-, S- och
V-minimivärden för kopplingsanordningar som skall monteras: (
daN)

11.3

Anvisningar för hur kopplingstypen skall fästas på fordonet och fotografier eller ritningar
av de fästpunkter på fordonet som uppges av tillverkaren; om kopplingstypen endast får
användas på särskilda fordonstyper, skall ytterligare upplysningar lämnas:

11.4

Upplysningar om monteringen av särskilda bogseringsfästen eller -fästplattor:

13 .

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LINJE- OCH TURISTBUSSAR

13.1

Linje- eller turistbussens klass:

13.2

Antal ståplatser:

13.3

Antal säten för passagerare och besättning:

13.3.1

Säte för extraförare : ja/nej (')

(') Stryk det ej tillämpliga .
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13.6

Bagageutrymmets volym: ... m

13.7

Yta för bagagetransport på taket:

m2

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR TERRÄNGGÅENDE FORDON
2.4.1

För chassi utan karosseri :

2.4.1.4.1

Frigångsvinkel framtill (na ):

2.4.1.5.1

Frigångsvinkel baktill (nb):

2.4.1.6

Frihöjd (enligt definitionen i punkt 4.5 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 70/156/EEG):

2.4.1.6.1

Mellan axlarna :

2.4.1.6.2

Under framaxeln (-axlarna ):

2.4.1.6.3

Under bakaxeln (-axlarna ):

2.4.1.7

Rampvinkel (nc):

2.4.2

För chassi med karosseri:

2.4.2.4.1

Frigångsvinkel framtill (na):

2.4.2.5.1

Frigångsvinkel baktill (nb):

2.4.2.6

Frihöjd (enligt definitionen i punkt 4.5 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 70/156/EEG):

2.4.2.6.1

Mellan axlarna :

2.4.2.6.2

Under framaxeln (-axlarna ):

2.4.2.6.3

Under bakaxeln (-axlarna ):

2.4.2.8

Rampvinkel (nc ):

2.15

Start i backe (endast fordonet):

4.9

Differentialspärr: ja/nej/valfri (*)

(*) Stryk det ej tillämpliga .

grader
grader

grader

grader
grader

grader
(procent)
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BILAGA III

MALL

Största format: A4 ( 210 x 297 mm )
EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

( fordon )

Myndighetens
stämpel
Meddelande om

— beviljat typgodkännande O
— utvidgat typgodkännandet 1 )
— ej beviljat typgodkännande ( J )

— återkallat typgodkännande (*)

för en fordonstyp enligt bestämmelserna i direktiv 97/27/EG om massa och dimensioner för vissa kategorier
av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG.
EG-typgodkännandenummer:
Skäl till utvidgning:

,

DEL I

0.1

Fabrikat ( tillverkarens namn ):

0.2

Typ av fordon:

0.2.1

Handelsbeteckning:

0.3

Tillverkarens typbeteckning om den anges på fordonet:

0.3.1

Typbeteckningens placering:

0.4

Fordonskategori:

0.5

Tillverkarens namn och adress:

,

Namn och adress på tillverkaren av den senaste byggda etappen av fordonet:

0.8

Namn på och adress(er) till monteringsanläggning(ar):

(') Stryk det ej tillämpliga.
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DEL II

1.

Övrig information (om tillämpligt): se tillägg

2.

Teknisk tjänst som utfört provet:

3.

Provrapportens datum:

4.

Provrapportens nummer:

5.

Eventuella anmärkningar: se tillägg

6.

Ort:

7.

Datum :

8.

Underskrift:

9.

Innehållsförteckningen över det informationspaket som finns deponerat hos provningsmyndigheten
och som kan erhållas på begäran.
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Tillägg
till EG-typgodkännandeintyg nr .. .

som avser typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon enligt
bestämmelserna i direktiv 97/27/EG

1.

Övrig information

1.0

Dimensioner som överstiger de största tillåtna dimensioner som godkänns i punkt 7.3 i bilaga I till
direktiv 97/. ./EG enligt artiklarna 3 och 7 i det direktivet: ja/nej ( ! )

1.1

Längd (total ): ...... mm ( färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon)

1.1.1

Lastytans längd

1.1.2

Avståndet mellan kopplingstappen och en punkt på påhängsvagnens framdel

1.1.3

Avståndet mellan kopplingstappen och en punkt på påhängsvagnens bakkant

1.2

Bredd (totalt):

mm (färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon)

1.3

Höjd (totalt):

mm ( färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon)

1.4

Största tillåtna längd:

mm (ej färdigbyggda fordon )

1.5

Största tillåtna bredd:

mm (ej färdigbyggda fordon)

1.6

Yttersta tillåtna gränser för karosseriets och/eller inredningsdetaljernas och/eller utrustningens
och/eller nyttolastens tyngdpunkt (ej färdigbyggda fordon eller ojämn belastning)

1.7

Fordonets massa i körklart skick (2 )

1.7.1

Tekniskt tillåten största totalmassa för fordonet (2):

1.9

Tekniskt tillåten största axellast (2 )

1.9.1

Första axeln

1.11

kg

kg

Andra axeln (')

kg

Tredje axeln (*)

kg

Fjärde axeln (-1 )

kg

Femte axeln (')

kg

Tekniskt tillåten största axellast på axelgrupp (2)

1.11.1 Första axelgruppen:
Andra axelgruppen ('):

kg
kg

1.13

Tekniskt tillåten största totalmassa för fordonskombinationen

1.14

Lyftbara axlar

1.15

Belastningsbara axlar

1.17

Tekniskt tillåten största dragna massa för motorfordonet (') (2)

1.17.1 Släpvagn med dragstång (')
1.17.2 Påhängsvagn ( 1 )
1.17.3 Släpkärra ( ! )

1.17.4 Släpvagn utan broms ( : )
(') Strykt det ej tillämpliga .
(2 ) Framställd på ett sätt som gör det aktuella värdet tydligt för varje teknisk konfiguration av fordonstypen.
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1.18

Tekniskt tillåten största massa på motorfordonets/påhängsvagnens eller släpkärrans kopplings
punkten2):
kg

1.19

Största tillåtna massa för kopplingsanordningen (om ej monterad av tillverkaren): ... kg

1.20

Avsedd största tillåtna massa vid registrering/ibruktagande (2) (3 )

1.20.1 Avsedd största tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande (flera uppgifter per teknisk konfigu
ration är möjliga ) (2)
1.20.2 Avsedd största tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande på varje axel och, för påhängsvagn
ar eller släpkärror, den avsedda belastningen på kopplingspunkten enligt tillverkarens uppgifter om
den är lägre än den tekniskt tillåtna massan på deras kopplingspunkt ( flera uppgifter per teknisk
konfiguration är möjliga) ( 2)
1.20.3 Avsedd största tillåtna massa på varje axelgrupp vid registrering/ibruktagande (flera uppgifter per
teknisk konfiguration är möjliga ) (2)
1.20.4 Avsedd största tillåtna massa för släpfordonet vid registrering/ibruktagande ( flera uppgifter per
teknisk konfiguration är möjliga ) (2)
1.20.5 Avsedd största tillåtna massa för fordonskombinationen vid registrering/ibruktagande ( flera uppgif
ter per teknisk konfiguration är möjliga ) (2)
1.21

Luftfjädring för drivaxel: ja/nej (*)

1.22

Fjädring för drivaxel som anses vara likvärdig med luftfjädring: ja/nej ( ! )

1.23

Terränggående fordon: ja/nej (')

1.24

Antal passagerare

1.24.1 Antal säten ( 2 )

1.24.2 Antal ståplatser för fordon i kategorierna M2 oder M3 (2)
1.25

Fotografier och ritningar av fästpunkterna för kopplingsanordningen på fordonet

(') Stryk det ej tillämpliga .
( 2 ) Framställd på ett sätt som gör det aktuella värdet tydligt för varje teknisk konfiguration av fordonstypen.
( 3 ) Fylls i endast när denna information ges i det tekniska informationsdokumentet.
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BILAGA IV

Denna bilaga innehåller det enhetliga förfarande som hänvisas till i artikel 4 i detta direktiv för bestämning
av den största tillåtna massan vid registrering/ibruktagande i varje medlemsstat och de enhetliga tekniska
krav för belastningsbara och lyftbara axlar som hänvisas till i artikel 5 i detta direktiv:

1.

Definitioner

Följande uttryck används inom ramen för artikel 4 i detta direktiv i avvaktan på de ändringar genom
vilka harmoniserad tillåtna största massa kommer att införas. I denna bilaga används följande
beteckningar med de betydelser som här anges:
1.0

odelbar last: en last som vid transport på väg inte kan delas upp i två eller flera laster utan oskälig
kostnad eller risk för skada och som på grund av sin massa eller sina dimensioner inte kan
transporteras på ett fordon vars massa och dimensioner överensstämmer med den tillåtna största
massa och de tillåtna största dimensionerna som gäller i en medlemsstat.

1.1

största tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande: den största tillåtna massa som ett lastat
fordon kan registreras och tas i bruk för i en medlemsstat på begäran av fordonstillverkaren.

1.1.1 För varje teknisk konfiguration av fordonstypen, som den anges av en uppsättning möjliga värden för
punkterna i det tekniska informationsdokumentet i bilaga II till detta direktiv, kan en uppsättning
avsedd största tillåten totalmassa vid registrering/ibruktagande anges av fordonstillverkaren vid
tidpunkten för godkännande enligt detta direktiv, så att den kan verifieras på förhand av
provningsmyndigheten i enlighet med kraven i punkt 2 i denna bilaga.
1.1.2 Medlemsstaternas myndigheter skall för sitt eget land bestämma ett fordolis tillåtna största
totalmassa vid registrering/ibruktagande enligt följande principer:

— Definitionsmässigt får endast en största tillåten totalmassa vid registrering/ibruktagande finnas för
en given teknisk konfiguration av fordonstypen som defineras av en uppsättning möjliga värden i
de punkter som återfinns i det tekniska informationsdokumentet i bilaga II till detta direktiv.
— Den största tillåtna totalmassan vid registrering/ibruktagande skall fastställas som den största
massa som är mindre än eller lika med den tekniskt tillåtna största totalmassan och med den

aktuella största tillåtna massa för fordonet som gäller i den medlemsstaten (eller en mindre massa
efter ansökan från tillverkaren efter överenskommelse med medlemsstatens myndigheter), och som
överensstämmer med kraven enligt punkt 2 i denna bilaga .

Detta utesluter inte möjligheten för medlemsstaterna att tillåta en större massa antingen för
befordran av odelbara laster eller för vissa nationella transporter som inte påtagligt påverkar den
internationella konkurrensen inom transportsektorn inom gränserna för fordonets tekniskt tillåtna
största totalmassa .

1.1.3 Vid tillämpning av de särdirektiv som förtecknas i bilaga IV till direktiv 70/156/EEG kan
medlemsstaterna kräva att fordonet uppfyller de bestämmelser i dessa direktiv som är tillämpliga på
den kategori som enligt bilaga II till direktiv 70/156/EEG motsvarar det faktiska värdet för fordonets
största tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande och, när det gäller släpkärror och påhängs
vagnar, det faktiska värdet för den massa som motsvarar axlarnas belastning när fordonet är lastat
till sin största tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande.
1.1.4 Medlemsstaterna kan kräva att den största tillåtna totalmassan vid registrering/ibruktagande skall
vara oberoende av de däck som är påmonterade.

1.2

största tillåtna axelmassa vid registrering/ibruktagande i en medlemsstat: den största totala axelmassa
som anges av myndigheterna i en medlemsstat och som fordonet skall registreras eller tas i bruk för i
denna medlemsstat på fordonstillverkarens begäran.

1.2.1 För varje teknisk konfiguration av fordonstypen som den anges av en uppsättning möjliga värden för

punkterna i det tekniska informationsdokumentet i bilaga II till detta direktiv kan en uppsättning
avsedda största tillåtna axellaster vid registrering/ibruktagande anges av fordonstillverkaren vid
tidpunkten för godkännandet enligt detta direktiv, så att de kan verifieras på förhand av provnings
myndigheten i enlighet med kraven i punkt 2 i denna bilaga.

1.2.2 Varje medlemsstats myndigheter skall för sitt eget land bestämma den största tillåtna axelmassan
enligt följande principer:
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— Definitionsmässigt kan endast en största tillåten massa vid registrering/ibruktagande fastställas för
varje axel för en given teknisk konfiguration av fordonstypen så som den definieras av en
uppsättning möjliga värden i de punkter som anges i det tekniska informationsdokumentet i
bilaga II till detta direktiv.
— Den största tillåtna axelmassan vid registrering/ibruktagande skall fastställas som den största som
är mindre än eller lika med den tekniskt tillåtna största axellasten och med den aktuella största

tillåtna axelmassan som gäller i den medlemsstaten (eller en mindre massa efter ansökan från
tillverkaren efter överenskommelse med medlemsstatens myndigheter), och som uppfyller kraven
enligt punkt 2 i denna bilaga.

Detta utesluter inte möjligheten för medlemsstaterna att tillåta en större massa antingen för
befordran av odelbara laster eller för visssa nationella transporter som inte påtagligt påverkar den
internationella konkurrensen inom transportsektorn, inom gränserna för den tekniskt tillåtna största
axelmassan .

1.2.3 Medlemsstaterna kan kräva att den största tillåtna axelmassan inte skall vara beroende av de däck

som är påmonterade .

1.3

största tillåtna axelmassa för axelgrupp vid registrering/ibruktagande i en medlemsstat: den största
totala axelmassa för en axelgrupp som fastställts av medlemsstatens myndigheter och för vilken
fordonet måste registreras eller tas i bruk i medlemsstaten på fordonstillverkarens begäran.

1.3.1 För varje teknisk konfiguration av fordonstypen som den anges av en uppsättning möjliga värden för
punkterna i den tekniska informationen i bilaga II till detta direktiv kan en uppsättning avsedd
största tillåten axelmassa för axelgruppen vid registrering/ibruktagande anges av fordonstillverkaren
vid tidpunkten för godkännandet enligt detta direktiv, så att de kan verifieras på förhand av
provningsmyndigheten i enlighet med kraven i punkt 2 i denna bilaga.
1.3.2 Varje medlemsstats myndigheter skall för sitt eget land bestämma den största tillåtna axelmassan för
en axelgrupp vid registrering/ibruktagande enligt följande principer:
— Definitionsmässigt kan endast en största tillåten axelmassa vid registrering/ibruktagande faststäl
las för varje axelgrupp för en given teknisk konfiguration av fordonstypen så som den definieras
av en uppsättning möjliga värden i de punkter som anges i det tekniska informationsdokumentet i
bilaga II till detta direktiv.

— Den största tillåtna axelmassan för axelgruppen vid registrering/ibruktagande skall fastställas som
den största massa som är mindre än eller lika med axelgruppens tekniskt tillåtna största masssa
eller med den aktuella största tillåtna axelmassan för axelgruppen som gäller i den medlemsstaten
( eller en mindre massa efter ansökan från tillverkaren efter överenskommelse med medlemsstatens

myndigheter), och som uppfyller kraven enligt punkt 2 i denna bilaga .
Detta utesluter inte möjligheten för medlemsstaterna att tillåta en större massa antingen för
befordran av odelbara laster eller för vissa nationella transporter som inte påtagligt påverkar den
internationella konkurrensen inom transportsektorn, inom gränserna för den tekniskt tillåtna största
axelmassan för axelgruppen.
1.3.3 Medlemsstaterna kan kräva att den tillåtna största axelmassan för axelgruppen skall vara oberoende
av de däck som är påmonterade .
1.4.

ett motorfordons största tillåtna dragna massa vid registrering/ibruktagande i en medlemsstat: den
största massa som får dras av motorfordonet och som fastställs av denna medlemsstats myndigheter
och som motorfordonet skall registreras eller tas i bruk för i medlemsstaten på fordonstillverkarens
begäran .

1.4.1 För varje teknisk konfiguration av fordonstypen som den anges av en uppsättning möjliga värden för
punkterna i det tekniska informationsdokumentet i bilaga II till detta direktiv kan en uppsättning
avsedd största tillåten massa för släpfordonet vid registrering/ibruktagande anges av fordonstillverka
ren vid tidpunkten för godkännandet enligt detta direktiv, så att den kan verifieras på förhand av
provningsmyndigheten i enlighet med kraven i punkt 2 i denna bilaga .
1.4.2 Varje medlemsstats myndigheter skall för sitt eget land fastställa ett motorfordons största tillåtna
dragna massa vid registrering/ibruktagande enligt följande principer:
— Definitionsmässigt kan endast en största tillåten dragen massa vid registrering/ibruktagande
fastställas för en given teknisk konfiguration av fordonstypen så som den definieras av en
uppsättning möjliga värden i de punkter som anges i den tekniska informationen i bilaga II till
detta direktiv .

— Den största tillåtna dragna massan vid registrering/ibruktagande skall fastställas som den största
massa som är mindre än eller lika med den tekniskt tillåtna största dragna massan och med den
aktuella största tillåtna massa som gäller i den medlemsstaten ( eller en mindre massa efter
ansökan från tillverkaren efter överenskommelse med medlemsstatens myndigheter ), och som
uppfyller kraven enligt punkt 2 i denna bilaga .
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Detta utesluter inte möjligheten för medlemsstaterna att tillåta en större massa antingen för
befordran av odelbara laster eller för vissa nationella transporter som inte påtagligt påverkar den
internationella konkurrensen inom transportsektorn, inom gränserna för fordonets tekniskt tillåtna
största dragna massa .

1.5

största tillåtna totalmassa för fordonskombinationen vid registrering/ibruktagande i en medlemsstat:
summan av den massa för ett lastat fordon och dess lastade släpvagn som anges av medlemsstatens
myndigheter och för vilka motorfordonet skall registreras eller tas i bruk i medlemsstaten på
tillverkarens begäran.

1.5.1 För varje teknisk konfiguration av fordonstypen som den anges av en uppsättning möjliga värden för
punkterna i det tekniska informationsdokumentet i bilaga II till detta direktiv kan en uppsättning
avsedd största tillåten massa för fordonskombinationen vid registrering/ibruktagande anges av
fordonstillverkaren vid tidpunkten för godkännandet enligt detta direktiv, så att den kan verifieras på
förhand av provningsmyndigheten i enlighet med kraven i punkt 2 i denna bilaga.
1.5.2 Varje medlemsstats myndigheter skall för sitt eget land fastställa den största tillåtna totalmassan för
fordonskombinationen vid registrering/ibruktagande enligt följande principer:
— Definitionsmässigt och i princip får endast en största tillåten totalmassa för fordonskombinatio
nen vid registrering/ibruktagande fastställas för en given teknisk konfiguration av fordonstypen så
som den definieras av en uppsättning möjliga värden i de punkter som anges i det tekniska
informationsdokumentet i bilaga II till detta direktiv. Enligt praxis i medlemsstaten i fråga kan
det dock särskiljas en största tillåten totalmassa för fordonskombinationen vid registrering/
ibruktagande per totalt avsett antal axlar i kombinationen, och denna massa kan också vara
beroende av andra särdrag i den avsedda fordonskombinationen, som avsett slag av transport
( t.ex. ISO 40 fot containrar vid kombinerad befordran, etc.).
— Den största tillåtna totalmassan för fordonskombinationen vid registrering/ibruktagande skall
fastställas som den största massa som är mindre än eller lika med kombinationens tekniskt

tillåtna största totalmassa och med den aktuella största tillåtna massa som gäller i medlemsstaten
( eller en mindre massa efter ansökan av tillverkaren efter överenskommelse med medlemsstatens
myndigheter), och som uppfyller kraven enligt punkt 2 i denna bilaga.

Detta utesluter inte möjligheten för medlemsstaterna att tillåta en större massa antingen för
befordran av odelbara laster eller för vissa nationella transporter som inte påtagligt påverkar den
internationella konkurrensen inom transportsektorn, inom gränserna för den tekniskt tillåtna största
totalmassan för fordonskombinationen.

2.

Fastställande av största tillåtna massa vid registrering/ibruktagande.

2.1

Bestämmelserna i punkt 7.4 i bilaga I till detta direktiv skall tillämpas för att medlemsstaternas
myndigheter skall kunna fastställa den olika största tillåtna massan vid registrering/ibruktagande. För
detta ändamål skall beteckningarna M, mi5 yu-j, TM och MC i den punkten beteckna fordonets största
tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande, den största tillåtna massan på axeln " i " vid
registrering/ibruktagande, den största tillåtna massan på singelaxeln eller axelgruppen betecknad "j ",
den största tillåtna dragna massan vid registrering/ibruktagande respektive den största tillåtna
totalmassan för fordonskombinationen vid registrering/ibruktagande .

2.2

Fastställande av ett motorfordons största tillåtna dragna massa vid registrering/ibruktagande:

2.2.1 Den största tillåtna dragna massan vid fordonsregistrering/ibruktagande för ett motorfordon som är
avsett att dra en släpvagn, antingen det är ett dragfordon eller inte, är det lägsta av följande
värden :

a ) Den tekniskt tillåtna största dragna massan grundad på fordonets konstruktion och prestanda
och/eller den mekaniska kopplingsanordningens styrka.
b) Fordon som endast är avsedda att dra släpvagnar utan färdbroms: halva fordonets massa i
körklart skick, dock högst 0,75 ton .
c) Fordon vilkas största massa inte överstiger 3,5 ton, och som endast är avsedda att dra släpvagnar
med färdbromsar: fordonets största tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande eller, för
terränggående fordon ( se punkt 7.5 i bilaga I), 1,5 gånger denna massa, dock högst 3,5 ton.
d ) Fordon vilkas största massa överstiger 3,5 ton, och som endast är avsedda att dra släpvagnar med

påskjutsbromsar: 3,5 ton .

e) Fordon vilkas största massa överstiger 3,5 ton, och som är avsedda att dra släpvagnar med ett
genomgående bromssystem: 1,5 gånger fordonets största tillåtna totalmassa vid registrering/
ibruktagande.
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Ovan sagda gäller under förutsättning att alla relevanta tekniska bestämmelser i direktiv 96/53/EG är
uppfyllda.

Med undantag från bestämmelserna i punkt 1.4 i denna bilaga för fordon avsedda att dra mer än en
av de släpvagnstyper som nämns i punkterna b, c, d och e ovan får upp till tre olika tillåtna slag av
största tillåtna dragna massa vid registrering/ibruktagande fastställas för varje teknisk konfiguration
av fordonstypen beroende på vilken typ av bromsanslutningar motorfordonet har: en för släpvagnar
utan färdbroms, en för släpvagnar med påskjutsbromsar och en för släpvagnar med genomgående
bromssystem. Denna massa skall fastställas enligt ovan genom tillämpning av punkterna b, c, d
och e .

En massa som är mindre än den som fastställts på detta sätt kan godkännas av medlemsstaten efter
ansökan av tillverkaren .

3.

Tekniska krav för montering av lyftbara eller belastningsbara axlar på fordon (bilaga I punkt
2.14-2.16 ).

3.1

Alla fordon kan förses med en eller flera lyftbara eller belastningsbara axlar.

3.2

Om ett fordon är utrustat med en eller flera lyftbara eller belastningsbara axlar ( bilaga I punkt
2.14-2.16 ) skall under alla körförhållanden, med undantag av dem som nämns i punkt 3.5 nedan,
garanteras att den vid registrering/ibruktagande största tillåtna axelmassan och massan för axelgrup
pen inte överskrids. Därför skall den lyftbara eller belastningsbara axeln automatiskt sänkas till
marken om den närmaste axeln eller axlarna i gruppen eller motorfordonets framaxel är lastad till
den största tillåtna massan vid registrering/ibruktagande.

3.3

En eller flera gula kontrollampor i förarhytten skall visa föraren att den eller de lyftbara eller
belastningsbara axlarna på motorfordonet eller släpvagnen är lyfta.

3.4

Alla axellyftanordningar på fordon som detta direktiv skall tillämpas på och systemen för deras
användning skall vara konstruerade och monterade så att de skyddas mot oriktig användning eller
manipulering.

3.5

Krav för start av motorfordon på halt underlag.

3.5.1 Med undantag från bestämmelserna i punkt 3.2 och för att hjälpa motorfordon eller fordonskombi
nationer att starta på halt underlag och för att öka väggreppet för däcken på dessa underlag, kan
axellyftanordningen också påverka motorfordonets eller påhängsvagnens lyftbara eller belastnings
bara axel för att öka massan på motorfordonets drivaxel, om följande villkor är uppfyllda:
— Den massa som motsvarar belastningen på varje axel på fordonet får överstiga den aktuella
största godkända axelmassan i medlemsstaten med upp till 30% , förutsatt att det inte överstiger
det värde som tillverkaren uppgett för detta speciella ändamål.
— Den massa som motsvarar den resterande belastningen på framaxeln skall vara större än noll
(dvs. om fordonet har en bakre belastningsbar axel med långt överhäng bak, skall fordonet inte
kunna tippa upp ).
— Den lyftbara eller belastningsbara axeln skall kunna påverkas endast med en speciell kontrollan
ordning.
— Efter det att motorfordonet har startats och nått en hastighet av 30 km/h skall axeln automatiskt
sänkas till marken igen eller åter belastas.
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT

av den 24 juli 1997

om tillämpning tills vidare av avtalet om handel med textilprodukter mellan Europeiska
gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien
( 97/566/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113
jämförd med artikel 228.2 första meningen i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
med beaktande av följande:

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal om handel
med textilprodukter med före detta jugoslaviska republiken Makedonien.
Detta avtal bör tillämpas tills vidare från och med den 1 januari 1997 i avvaktan på att de för
avtalets ingående nödvändiga förfarandena avslutas, förutsatt att före detta jugoslaviska
republiken Makedonien också tillämpar det tills vidare.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Enda artikel

Avtalet om handel med textilprodukter mellan Europeiska gemenskapen och före detta
jugoslaviska republiken Makedonien skall tillämpas tills vidare från och med den 1 januari 1997
i avvaktan på att de för avtalets ingående nödvändiga förfarandena avslutas, förutsatt att före
detta jugoslaviska republiken Makedonien också tillämpar det tills vidare.
Texten till avtalet finns bilagd detta beslut.
Utfärdat i Bryssel den 24 juli 1997.

På rådets vägnar
M. FISCHBACH

Ordförande
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AVTAL

om handel med textilprodukter mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska
republiken Makedonien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD
å ena sidan, och

FÖRE DETTA JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIENS REGERING
å andra sidan,

SOM ÖNSKAR främja en ordnad och rättvis utveckling av handeln med textilprodukter mellan Europeiska
gemenskapen, nedan kallad "gemenskapen ", och före detta jugoslaviska republiken Makedonien i syfte att
få till stånd ett varaktigt samarbete på villkor som garanterar all tänkbar säkerhet för handeln,

SOM ÄR BESLUTNA att ta största möjliga hänsyn till de allvarliga ekonomiska och sociala problem som
för närvarande påverkar textilindustrin i såväl import- som exportländer och att särskilt undanröja den
faktiska risken för störningar på både gemenskapens och före detta jugoslaviska republiken Makedoniens
marknader för textilprodukter,

SOM BEAKTAR det samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken
Makedonien som undertecknades i Luxemburg den 29 april 1997, särskilt artikel 15 i detta,
HAR BESLUTAT att ingå detta avtal och har i detta syfte som sina befullmäktigade ombud utsett
EUROPEISKA UNIONENS RÅD

FORE DETTA JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIENS REGERING

SOM HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Genom detta avtal införs den ordning som skall gälla
handel med de textilprodukter med ursprung i för detta
jugoslaviska republiken Makedonien som finns förteck
nade i bilaga I.

AVDELNING 1
KVANTITATIV ORDNING

Artikel 2

1 . Klassificeringen av de produkter som omfattas av
detta avtal grundas på gemenskapens tull- och statistik
nomenklatur, nedan kallad " Kombinerade nomenklatu

ren " eller, förkortat, " KN ", med ändringar.

Om något beslut om klassificering leder till ändrad klassi
ficeringspraxis eller ändrad kategori för någon produkt

som omfattas av detta avtal, skall de berörda produk
terna omfattas av den handelsordning som gäller för den
praxis eller den kategori de omfattas av efter sådana
ändringar.

Ändringar av Kombinerade nomenklaturen i enlighet med
de förfaranden som är i kraft i gemenskapen rörande
produktkategorier som omfattas av detta avtal eller av
något beslut som rör klassificeringen av varor skall inte
leda till sänkta nivåer för de kvantitativa begränsningar
som införs genom detta avtal.
2 . De produkters ursprung som omfattas av detta
avtal skall bestämmas i enlighet med bestämmelser som
är i kraft i gemenskapen.

Före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall
underrättas om varje ändring av dessa ursprungsbestäm
melser som inte får inte leda till att nivåerna för någon
kvantitativ begränsning som införs genom detta avtal
sänks .

Förfarandena för kontroll av de produkters ursprung som
avses ovan föreskrivs i tillägg A.
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Artikel 6

Artikel 3

1 . Enligt bestämmelserna i detta avtal skall export från
före detta jugoslaviska republiken Makedonien till
gemenskapen av produkter som förtecknas i bilaga I och
som har sitt ursprung i före detta jugoslaviska republiken
Makedonien vid tiden för detta avtals ikraftträdande vara

befriad från kvantitativa begränsningar och åtgärder med
motsvarande verkan. Kvantitativa begränsningar får dock
införas senare på villkor som anges i artikel 8 .
2.
Om kvantitativa begränsningar införs, skall export
av de textilprodukter som blivit föremål för kvantitativa
begränsningar bli föremål för ett system med dubbelkon
troll som anges i tillägg A.
3.

Vid tiden för detta avtals ikraftträdande skall

export av produkter som förtecknas i bilaga II, och som
inte är föremål för kvantitativa begränsningar, omfattas
av det system med dubbelkontroll som avses i punkt 2 .
4 . Efter samråd i enlighet med de förfaranden som
föreskrivs i artikel 14 får export av produkter som anges
i bilaga I och som inte är föremål för kvantitativa
begränsningar, andra än dem som förtecknas i bilaga II,
efter ikraftträdande av detta avtal bli föremål för det

system med dubbelkontroll som avses i punkt 2 eller av
ett system med förhandskontroll som införs av gemenska
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1.

Import till gemenskapen av textilprodukter som

omfattas av detta avtal skall inte vara föremål för de

kvantitativa begränsningar som införs enligt detta avtal,
förutsatt att de deklareras för återexport utanför gemen
skapen i samma skick eller efter bearbetning, inom ramen
för det befintliga administrativa kontrollsystemet inom
gemenskapen.
Produkter som importeras till gemenskapen på ovan
angivna villkor skall, för att frisläppas för inhemsk
användning, vara föremål för en exportlicens, utfärdad av
myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Make
donien samt ett ursprungsbevis i enlighet med bestämmel
serna i tillägg A.
2.
Om gemenskapens myndigheter konstaterar att
import av textilprodukter har räknats av mot en kvanti
tativ begränsning som införs enligt detta avtal men att
produkterna därefter har återexporterats utanför gemen
skapen, skall myndigheterna inom fyra veckor underrätta
före detta jugoslaviska republiken Makedoniens myndig
heter om berörda kvantiteter och tillåta import av mot
svarande kvantiteter av samma produkter, som inte skall
räknas av mot den kvantitativa begränsning som införs
detta avtal för innevarande eller, i tillämpliga fall, efter
följande år.

pen.

Artikel 7
Artikel 4

Gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken
Makedonien erkänner den särskilda och differentierade

beskaffenheten hos återimporten av textilprodukter till

gemenskapen efter bearbetning i före detta jugoslaviska
republiken Makedonien som ett särskilt slag av industri
och handelssamarbete .

Om kvantitativa begränsningar införs enligt artikel 8 och
under förutsättning att de genomförs i enlighet med
gemenskapens i kraft varande förordningar om ekonom
isk passiv förädling, skall sådan återimport inte bli före
mål för dessa kvantitativa begränsningar om den är
föremål för de särskilda bestämmelser som föreskrivs i

bilaga III.

Artikel 5

Export från före detta jugoslaviska republiken Makedo
nien av sådana tyger från hemindustrin som vävs med
hand- eller fotdrivna vävstolar, av kläder eller andra
tillverkade artiklar som framställs för hand av sådana

tyger och export av traditionella hantverksprodukter skall

Om kvantitativa begränsningar införs i enlighet med
artikel 8 skall följande bestämmelser gälla:
1 . Under varje avtalsår skall förhandsutnyttjande av en
andel av den kvantitativa begränsning som införs för
följande avtalsår för varje produktkategori tillåtas
med upp till 5 % av den kvantitativa begränsningen
för innevarande avtalsår.

De kvantiteter som levereras på förhand skall dras av
från motsvarande kvantitativa begränsning som införs
för följande avtalsår.

2. Överföring till motsvarande kvantitativa begränsning
för följande avtalsår av de kvantiteter som inte
utnyttjas under ett givet avtalsår skall för varje pro
duktkategori vara tillåten med upp till 9% av den
kvantitativa begränsningen för innevarande avtalsår.

3 . Överföringar i fråga om kategorier i grupp I skall inte
göras från någon kategori, utom enligt följande:

— Överföringar mellan kategorierna 1 , 2 och 3 får
göras med upp till 7 % av de kvantitativa begräns
ningarna för den kategori till vilken överföringen
görs .

inte vara föremål för de kvantitativa begränsningar som

— Överföringar mellan kategorierna 4, 5 , 6, 7 och 8

införs enligt detta avtal, förutsatt att sådana produkter
med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Make

får göras med upp till 7% av den kvantitativa
begränsningen för den kategori till vilken överför

donien motsvarar de krav som föreskrivs i tillägg B.

ingen görs.
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Överföringar till alla kategorier i grupperna II och III
får göras från varje kategori i grupperna I, II och III
med upp till 10% av den kvantitativa begränsningen
för den kategori till vilken överföringen görs.
4 . Den jämförelsetabell som gäller för ovan angivna
överföringar återfinns i bilaga I.
5 . Den ökning inom varje produktkategori som följer av
den kumulativa tillämpningen av bestämmelserna i
punkterna 1 , 2 och 3 ovan under ett avtalsår skall
inte överskrida 17% .

6 . Om myndigheterna i före detta jugoslaviska republi
ken Makedonien avser att tillämpa bestämmelserna i
punkterna 1 , 2 och 3 skall förhandsunderrättelse
lämnas minst 15 dagar i förväg.

Artikel 8

1 . Export av textilprodukter som förtecknas i bilaga I
får bli föremål för kvantitativa begränsningar på de
villkor som föreskrivs i följande punkter.
2.
Gemenskapen får begära samråd i enlighet med det
förfarande som beskrivs i artikel 14 i syfte att nå en
överenskommelse om en lämplig kvantitativ nivå för
produkterna i en sådan kategori om gemenskapen inom
ramen för det system för administrativ kontroll som
inrättas finner att importnivåerna för produkter i en viss
kategori som förtecknas i bilaga I och som har sitt
ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedo
nien, i förhållande till föregående års totala import till
gemenskapen från alla produktkällor i den kategorin,
överskrider följande satser:
— 1 % för produktkategorier i grupp I.
— 5 % för produktkategorier i grupp II.
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artikel 14, skall gemenskapen ha rätt att införa slutgiltiga
kvantitativa begränsningar på en årlig nivå som inte
understiger den nivå som följer av tillämpning av pro
centsatserna i punkt 2 eller 106 % av den importnivå som
uppnåddes under det kalenderår som föregick det år då
importen översteg den nivå som följer av tillämpning av
de procentsatser som anges i punkt 2 och gav upphov till
begäran om samråd, beroende på vilken nivå som är
högst.

Om det, på grund av tendensen hos den sammanlagda
importen till gemenskapen av produkten i fråga skulle bli
nödvändigt, skall den årliga nivå som bestäms på detta
sätt justeras uppåt efter samråd i enlighet med det
förfarande som avses i artikel 14 i syfte att uppfylla de
villkor som ställs i punkt 2 .
5 . Den årliga tillväxtnivån för de kvantitativa begräns
ningar som införs enligt denna artikel skall bestämmas i
enlighet med bestämmelserna i tillägg C.
6 . Bestämmelserna i denna artikel skall inte gälla där
de procentsatser som anges i punkt 2 har uppnåtts till
följd av en nedgång i den sammanlagda importen till
gemenskapen och inte till följd av ökning av exporten av
produkter med ursprung i före detta jugoslaviska republi
ken Makedonien .

7. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkterna 2, 3
och 4 skall gemenskapen godkänna import av produkter
ur den berörda kategorin som avsänds från före detta
jugoslaviska republiken Makedonien innan begäran om
samråd framställs .

Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 2 eller 4 åtar
sig före detta jugoslaviska republiken Makedonien att
utfärda exportlicenser för produkter som omfattas av
kontrakt som ingåtts innan den kvantitativa begräns
ningen infördes upp till den bestämda begränsningens
volym.

— 10% för produktkategorier i grupp III.

3 . I avvaktan på en ömsesidigt tillfredsställande lös
ning förbinder sig före detta jugoslaviska republiken
Makedonien att begränsa exporten till gemenskapen av
de berörda produkterna tillfälligt under tre månader från
den dag då begäran om samråd framställs.
En sådan tillfällig begränsning skall införas till 25 % av
importnivån under det kalenderår som föregick det år då
importen översteg den nivå som följer av tillämpning av
de procentsatser som anges i punkt 2 och gav upphov till
begäran om samråd, eller 25 % av den nivå som följer av
tillämpning av procentsatserna i punkt 2, berorende på
vilken nivå som är högst.

4.
Om de avtalsslutande partnerna under samrådet
inte når en tillfredsställande lösning inom den tid som
anges
i

8 . Fram till den dag då den statistik som avses i
artikel 9.6 meddelas skall bestämmelserna i punkt 2 i
denna artikel tillämpas på grundval av den årliga statistik
som tidigare har meddelats av gemenskapen.

Artikel 9

1.
Före detta jugoslaviska republiken Makedonien
skall till kommissionen överlämna exakta statistiska upp
gifter om alla exportlicenser som utfärdas för de katego
rier textilprodukter som är föremål för de kvantitativa
begränsningar som införs enligt detta avtal eller för ett

system med dubbelkontroll, uttryckta i kvantitet och
värde och redovisade fördelade på gemenskapens med
lemsstater och om alla intyg som de behöriga myndighe
terna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien
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utfärdat för de produkter som avses i artikel 5 och som
omfattas av bestämmelserna i tillägg B.

2.
Gemenskapen skall på motsvarande sätt till myndig
heterna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien
överlämna exakta statistiska uppgifter om de importtill
stånd som utfärdas av gemenskapens myndigheter och
importstatistik för produkter som omfattas av det system
som avses i kartikel 8.2 .

3 . De uppgifter som avses ovan skall i fråga om
samtliga produktkategorier skickas före utgången av den
månad som följer efter den månad som statistiken
avser .

4.
På begäran av gemenskapen skall före detta jugosla
viska republiken Makedonien tillhandahålla importstatis
tik för alla produkter som omfattas av bilaga I.

5 . Om det vid analys av den information som utbyts
visar sig att det finns väsentliga skillnader mellan avkast
ningen för export respektive import får samråd inledas i
enlighet med förfarandet i artikel 14 .
6 . Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 8 åtar
sig gemenskapen att före den 15 april varje år förse
myndigheterna i före detta jugoslaviska republiken Make
donien med föregående års statistik rörande import av
alla textilprodukter som omfattas av detta avtal, fördelad
på leverantörsländer och medlemsländer i gemenskapen.

Artikel 10

1 . I syfte att säkerställa att detta avtal fungerar väl är
gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken
Makedonien överens om att samarbeta helt och fullt för

att förhindra, undersöka och vidta varje nödvändig rätts
lig och/eller administrativ åtgärd mot kringgående genom
omlastning, omdirigering, oriktig deklaration avseende
ursprungsland eller ursprungsort, förfalskning av doku
ment, oriktig deklaration avseende fiberinnehåll, kvanti
tet, beskrivning eller klassificering av varor eller på annat
sätt. Följaktligen är före detta jugoslaviska republiken
Makedonien och gemenskapen överens om att införa
nödvändiga rättsliga föreskrifter och administrativa förfa
randen som medger effektiva åtgärder mot sådant kring
gående, vilka skall innefatta antagande av rättsligt bin
dande rättelseåtgärder gentemot berörda exportörer och/
eller importörer.

2.
Om gemenskapen på grundval av tillgängliga upp
gifter har anledning att tro att detta avtal kringgås, skall
gemenskapen samråda med före detta jugoslaviska repub
liken Makedonien i syfte att uppnå en ömsesidigt till
fredsställande lösning. Sådant samråd skall äga rum sna
rast möjligt och senast inom 30 dagar från dagen för
begäran om samråd .
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3 . I avvaktan på resultatet av det samråd som avses i
punkt 2 skall före detta jugoslaviska republiken Makedo
nien, som en försiktighetsåtgärd, om gemenskapen så
begär, vidta alla nödvändiga åtgärder för att, om tillräck
liga bevis på kringgående läggs fram, säkerställa att den
anpassning av de kvantitativa begränsningar som införs
enligt artikel 8 som sannolikt blir resultatet av det
samråd som avses i punkt 2 kan genomföras för det
kvotår under vilket begäran om öppet samråd i enlighet
med punkt 2 framställdes eller för efterföljande år, om
kvoten för innevarande år är utnyttjad.

4 . Om parterna under det samråd som avses i punkt 2
inte når en ömsesidigt tillfredsställande lösning, skall
gemenskapen ha rätt att

a ) om det framkommer tillräckliga bevis för att produk
ter med ursprung i före detta jugoslaviska republiken
Makedonien har importerats genom kringgående av
bestämmelserna i detta avtal, räkna av de berörda

kvantiteterna mot de kvantitativa begränsningar som
införs enligt artikel 8 ,

b ) om det framkommer tillräckliga bevis för att oriktig
deklaration avseende fiberinnehåll, kvantiteter, be
skrivning eller klassificering av produkter med
ursprung i före detta jugoslaviska republiken Make
donien har förekommit, vägra import av de berörda
produkterna,

c ) om det visar sig att före detta jugoslaviska republiken
Makedoniens territorium är inblandat i omlastning av
produkter eller omläggning av rutter för produkter
som inte har sitt ursprung i före detta jugoslaviska
republiken Makedonien, införa kvantitativa begräns
ningar för samma produkter med ursprung i före
detta jugoslaviska republiken Makedonien, om inte
dessa redan är föremål för kvantitativa begränsningar,
eller vidta andra lämpliga åtgärder.
5.
Parterna är överens om att i enlighet med bestäm
melserna i tillägg A till detta avtal införa ett system för
administrativt samarbete för att förhindra och effektivt ta

itu med alla problem som uppstår till följd av att
bestämmelser kringgås .

Artikel 1 1

1 . Före detta jugoslaviska republiken Makedonien
skall övervaka sin export till gemenskapen av produkter
som omfattas av inskränkningar eller kontroll. Om en
plötslig och skadlig förändring i de traditionella handels
flödena sker, har gemenskapen rätt att begära samråd för
att finna en tillfredsställande lösning på problemen. Ett
sådant samråd måste äga rum inom 15 arbetsdagar efter
det att gemenskapen begär det.

2.
Före detta jugoslaviska republiken Makedonien
skall eftersträva att säkerställa att export till gemenska
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pen av textilprodukter som är föremål för kvantitativa
begränsningar sprids ut så jämt som möjligt under året
med vederbörlig hänsyn särskilt till säsongmässiga fakto

Nr L 233/37

AVDELNING II

SLUTBESTÄMMELSER

rer .

Artikel 15
Artikel 12

Om detta avtal sägs upp enligt artikel 17.3 skall de
kvantitativa begränsningar som föreskrivs i enlighet med
detta avtal sänkas proportionellt i förhållande till tiden
såvida inte de avtalsslutande parterna beslutar annor
lunda genom en ömsesidig överenskommelse.

Artikel 1 3

Före detta jugoslaviska republiken Makedonien och
gemenskapen åtar sig att avstå från diskriminering vid
tilldelning ev exportlicenser och importtillstånd eller
sådana dokument som avses i tilläggen A och B.

Artikel 14

En översyn av hur detta avtal fungerar skall göras innan
före detta jugoslaviska republiken Makedonien ansluter
sig till Världshandelsorganisationen.
Artikel 16

Detta avtal skall gälla, å ena sidan, inom de territorier
där Fördraget om upprättandet av Europeiska ekono
miska gemenskapen gäller och på de villkor som före
skrivs i det fördraget, å andra sidan, inom före detta
jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.
Artikel 17

1 . Detta avtal träder i kraft den första dagen i måna
den efter den dag då parterna till varandra anmäler att de
förfaranden som är nödvändiga för ändamålet har slut
förts. Det skall tillämpas från och med den 1 januari

Utom i de fall då annat föreskrivs i detta avtal skall

1997 till och med den 31 december 1998 . Därefter skall

det samrådsförfarande som avses i detta avtal regleras av
följande bestämmelser:

tillämpningen av alla bestämmelser i detta avtal förlängas
automatiskt med ytterligare ett år till och med den
31 december 1999 såvida inte någondera parten anmäler

— Varje begäran om samråd skall skriftligen meddelas
den andra avtalsslutande parten.

till den andra minst sex månader före den 31 december

— Begäran om samråd skall inom rimlig tid och under
inga omständigheter senare än 15 dagar efter meddel
andet följas av en rapport om de skäl och omständig
heter som, enligt den part som begär samråd, motive
rar * en sådan begäran .

2 . Endera avtalsslutande parten får när som helst
föreslå ändringar i detta avtal .

1.

— De avtalsslutande parterna skall senast inom en
månad efter meddelande om begäran inleda samråd i
syfte att nå en överenskommelse eller ömsesidigt god
tagbar lösning senast inom ytterligare en månad .
— Den ovan angivna tiden om en månad får förlängas
efter gemensam överenskommelse .
2.
Gemenskapen kan begära samråd i enlighet med
punkt 1 om den konstaterar att, under ett visst år då
avtalet gäller, svårighet uppstår i gemenskapen på grund
av plötslig och väsentlig ökning, i jämförelse med föregå
ende år, av importen i en viss produktkategori i
grupp I.

3.
På begäran av endera av de avtalsslutande parterna
skall samråd hållas om varje problem som uppstår vid
tillämpning av detta avtal. Varje samråd i enlighet med

1998 att den inte samtycker till denna förlängning.

3 . Endera parten får när som helst säga upp detta
avtal under förutsättning av minst sextio dagars varsel. I
så fall skall avtalet upphöra att gälla när uppsägningsti
den löper ut.
4 . De avtalsslutande parterna är överens om att sam
råda senast sex månader innan detta avtal löper ut i syfte
att eventuellt sluta ett nytt avtal .

5.
Bilagorna, tilläggen och samförståndsprotokollet om
marknadstillträde, som finns bifogade detta avtal, skall
utgöra en integrerad del av det.
Artikel 18

Detta avtal skall upprättas i dubbla exemplar på vart och
ett av de avtalsslutande parternas officiella språk, varvid
alla texter skall vara lika giltiga.

denna artikel skall äga rum i en anda av samarbete och

På före detta jugoslaviska

med önskan om att överbrygga meningsskiljaktigheter
mellan de avtalsslutande parterna .

republiken Makedoniens
regerings vägnar

På Europeiska unionens
råds vägnar
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BILAGA I

PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1 I DETTA AVTAL

1 . Om det inte nämare anges vilket material produkterna i kategori 1-114 består av, anses dessa produkter
uteslutande bestå av ull, fina djurhår, bomull eller konstfiber.
2 . Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller
flickor skall klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.
3 . Uttrycket " babykläder" omfattar plagg till och med handelsstorlek 86 .

GRUPP I A

KN-nummer 1996

(2)

1

1

Garn av

bomull, inte detaljhandelsförpackningar

5204 1100
5204 19 00
5205
5205
5205
5205
5205
5205
5205
5205
5205

2

Omräkningstabell

Varuslag

Kategori

11
12
13
14
15
15
21
22
23

00
00
00
00
10
90
00
00
00

5205
5205
5205
5205
5205
5205
5205
5205
5205
5205
5205
5205

24
26
27
28
31
32
33
34
35
35
41
42

00
00
00
00
00
00
00
00
10
90
00
00

5205
5205
5205
5205
5205

43
44
46
47
48

00
00
00
00
00

5206
5206
5206
5206

11
12
13
14

00
00
00
00

5206 15 10
5206 15 90

5206 21 00
5206 22 00
5206 23 00
5206 24 00
5206 25 10
5206 25 90
5206 31 00
5206 32 00
5206 33 00
5206 34 00
5206 35 10
5206 35 90

5206 41 00
5206 42 00
5206 43 00
5206 44 00
5206 45 10

5206 45 90
ex 5604 90 00

Vävnader av bomull andra än slingervävnader, frotté, vävda band, luggvaror, sniljväv
nader, tyll, trågardinsvävnad och nätknytningar
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208

11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
19
21
21
22
22
22
22
22
22

10
90
11

13
15
19
91
93
95
99
00
00

10
90
11
13

15
19
91
93

5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208
5208

32
32
32
32
32
32
32
32
33
39
41
42
43
49
51
52
52
53
59

11

13
15
19
91

93
95
99
00
00
00
00
00
00
00
10
90
00
00

5208 22 95
22 99

5209 11 00
5209 12 00

23 00
29 00
31 00

5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00

5208
5208
5208
5208

5209
5209
5209
5209
5209
5209
5209
5209
5209
5209
5209
5209

29
31
32
39
41
42
43
49
49
51
52
59

00
00
00
00
00
00
00
10
90
00
00
00

5210
5210
5210
5210
5210
5210
5210

11
11
12
19
21
21
22

10
90
00
00
10
90
00

5210
5210
5210
5210
5210
5210

41 00
42 00
49 00
51 00
52 00
59 00

5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211

11
12
19
21
22
29
31
32
39
41
42

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
43 00
49 10

5210 29 00

5211 49 90

5210
5210
5210
5210

5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00

31
31
32
39

10
90
00
00

5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212

10
90
10
90
15 10
15 90
21 10
21 90
22 10
22 90
23 10
23 90
24 10
24 90

13
13
14
14

25 10
25 90

ex 5 8 1 1 00 00
ex 6308 00 00

styck/kg

g/styck

(3

4
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Nr L 233/39

(2)

(1)

(3)

Andra än oblekta eller blekta

2 a)

4

4

\
I
4

4
4

> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208
> 208

31
32
32
32
32
32
32
32
32
33
39
41
42
43
49

00
11
13
15
19
91
93
95
99
00
00
00
00
00
00

5208
5 208
5208
5208
5208

51
52
52
53
59

00
10
90
00
00

5209
5209
5209
5209
5209
5209
5209
5209
5209

31
32
39
41
42
43
49
49
51

00
00
00
00
00
00
10
90
00

5209 52 00
5209 59 00
5210
5210
5210
5210
5210
5210
5210
5210
5210
5210

31
31
32
39
41
42
49
51
52
59

10
90
00
00
00
00
00
00
00
00

5211 32
5211 39
5211 41
5211 42
5211 43
5211 49
521149
5211 51
5211 52
5211 59

00
00
00
00
00
10

90
00
00
00

5212 13 10
5212 13 90

5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212
5212

15
15
23
23
24
24
25
25

10
90
10
90
10
90

10
90

ex 5811 00 00
ex 6308 00 00

5212 14 10

5211 31 00

5212 14 90

av syntetstapelfibrer ( di ^kontinuerliga eller avfall) andra än vävda band,
lug!»varor (inbegri set frotté ) och sn iljvävnader

Vä\mader

3

4

4
4
4

4

> 512
> 512
> 512
> 512
> 512
> 512
> 512
> 512

11
19
19
21
29
29
91
99

00
10
90
00
10
90
00
10

> 512 99 90

4

4

4
4

> 513
> 513
> 513
> 513
> 513
> 513
> 513
> 513

11
11
11
12
13
19
21
21

10
30
90
00
00
00
10
30

5513
5513
5513
5513
5513

21
22
23
29
31

90
00
00
00
00

5513
5513
5513
5513

32
33
39
41

00
00
00
00

5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514
5514
5514
5514
5514

11
12
13
19
21

5514
5514
5514
5514
5514
5514
5514
5514
5514
5514
5514

22
23
29
31
32
33
39
41
42
43
49

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515

13
13
13
13
19
19
19
21
21
21
22

11
19
91
99
10
30
90
10
30
90
11

5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515

91
91
92
92
92
92
99
99
99

30
90
11
19
91
99
10
30
90

5803 90 30

5515 22 19

5515
5515
5515
5515
5515
5515

11
11
11
12
12
12

10
30
90
10
30
90

5515
5515
5515
5515
5515
5515

22
22
29
29
29
91

91
99
10
30
90
10

ex 5905 00 70

00
00
00
00
00

5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515
5515

13
13
19
19
21
21
22
22
29
29
91
91
92

19
99
30
90
30
90
19
99
30
90
30
90
19

5515 92 99
5515 99 30
5515 99 90

ex 6308 00 00

An<ira än oblekta eller blekta

3 a)
4

4
4

4

4
4

4

> 512
> 512
> 512
> 512
> 512
> 512

19
19
29
29
99
99

10
90
10
90

> 513
> 513
> 513
> 513
> 513
> 513

21
21
21
22
23
29

10
30
90
00
00
00

10
90

5513
5513
5513
5513
5513
5513
5513
5513

31
32
33
39
41
42
43
49

00
00
00
00
00
00
00
00

5514
5514
5514
5514
5514
5514
5514
5514

31
32
33
39
41
42
43
49

00
00
00
00
00
00
00
00

5514
5514
5514
5514

21
22
23
29

00
00
00
00

5515
5515
5515
5515

11
11
12
12

30
90
30
90

ex 5803 90 30

ex 5905 00 70
ex 6308 00 00

(4)
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GRUPP I B

(1)

(2 )

(3)

(4 )

4

Skjortor, T-tröjor, lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage (andra än av ull
eller fina djurhår), undertröjor och liknande, av trikå

6,48

154

4,53

221

1,76

568

5,55

180

4,60

217

5

6105 10 00
6105 20 10

6105 90 10

6105 20 90

6109 10 00

6110 20 10
6110 30 10

Tröjor, pullovrar, slipovrar, västar, twinsets, koftor, bäddjackor och jumprar (andra
än kavajer och blazrar), anoraker, vindjackor, midjejackor och liknande, av trikå
6101 10 90
6101 20 90
6101 30 90

6

6109 90 10
6109 90 30

6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90

6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35

6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98

6110 10 38

6110 20 91

6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99

Knäbyxor, korta byxor andra än badbyxor och långa byxor, vävda, för män eller
pojkar; långa byxor, vävda, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor;
underdelar av fodrade träningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29, av bomull eller
konstfibrer

6203
6203
6203
6203
6203

7

41
41
42
42
42

10
90
31
33
35

6203
6203
6203
6203
6203

42
43
43
49
49

90
19
90
19
50

6204
6204
6204
6204
6204

61
62
62
62
63

10
31
33
39
18

6204 69 18

6211 43 42

6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42

Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå eller annan textilvara, av ull, bomull eller
konstfibrer, för kvinnor eller flickor
6106 10 00
6106 20 00

8

6106 90 10

6206 20 00
6206 30 00

6206 40 00

Skjortor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller
pojkar
6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00
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GRUPP II A

(3 )

l)

2

9

Handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull; toaletthandddukar och köks
handdukar av annan textilvara än trikå, av handduksfrotté och liknande vävnader, av
bomull
5802 11 00

20

5509 11 00
5509 12 00 .
5509 21 10

6302 39 90

5509
5509
5509
5509
5509
5509

21 90
22 10

90
10
90
10

5509 32 90
5509 41 10
5509 41 90
5509 42 10
5509 42 90
5509 51 00

5509
5509
5509
5509
5509
5509

5509 31 10
5509 31 90

5509 32 10
5509 32 90

5509 61 10
5509 61 90

22
31
31
32

52
52
53
59
61
61

10
90
00
00
10
90

5509
5509
5509
5509
5509
5509

62
69
91
91

00
00

10.

90
92 00
99 00

5509 62 00
5509 69 00

Garn av korta regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsförpackningar
5508 20 10

32

6302 31 90
6302 32 90

Av akryl
ex 5508 10 19

23

6302 29 90
6302 31 10

Garn av korta syntetstapelfibrer, inte i detaljhandelsförpackningar
5508 10 11
5508 10 19

22 a

ex 6302 60 00

Sänglinne, av annan textilvara än trikå
6302 21 00
6302 22 90

22

5802 19 00

5510 11 00
5510 12 00

5510 20 00
5510 30 00

5510 90 00

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader (andra än handduksfrotté eller frottévävnader
av bomull och vävda band ) och tuftade dukvaror, av ull, bomull eller konstfibrer
5801
5801
5801
5801

32 a )

10
21
22
23

00
00
00
00

5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00

5801
5801
5801
5801

32
33
34
35

00
00
00
00

5801 36 00
5802 20 00
5802 30 00

Av bomullsmanchester
5801 22 00

39

Bordslinne, toalett- och kökshanddukar, av annan textilvara än trikå, andra än av
handduksfrotté eller liknande frottévävnader av bomull
6302 51 10
6302 51 90

6302 53 90
ex 6302 59 00

6302 91 10
6302 91 90

6302 93 90
ex 6302 99 00

4

Nr L 233/42

[ sv

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

25.8.97

GRUPP II B

(1)

(2)

(3)

12

Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor och lik
nande, av trikå, andra än för spädbarn, inbegripet, åderbrocksstrumpor, andra än
produkter i kategori 70

24,3

6115 12 00
6115 19 10
6115 19 90

13

6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00

6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30

(4)
41

Paar

6115 93 99
6115 99 00

Kalsonger för män eller pojkar, underbyxor och trosor för kvinnor eller flickor, av

17

59

trikå, av ull, bomull eller konstfibrer
6107 11 00
6107 12 00

14

ex 6201 13 90

ex 6202 13 10
ex 6202 13 90

6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90

6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80

6203 23 80
6203 29 18

6203 32 90

6203 33 90

6207 21 00
6207 22 00

6207 29 00
6207 91 10

6208 91 11
6208 91 19
6208 91 90

1 190

0,80

1 250

1,43

700

6211 32 31
6211 33 31

6203 39 19

6207 91 90
6207 92 00

vara än trikå, för kvinnor eller flickor
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00

0,84

6210 30 00

6207 99 00

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen,
pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textil
6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90

1 389

6204 39 19

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande
artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar
6207 11 00
6207 19 00

0,72

6210 20 00

Kavajer, blazrar och jackor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller
konstfibrer, för män eller pojkar
6203 31 00

18

ex 6201 12 90
ex 6201 13 10

Kostymer och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer,
utom skiddräkter, för män eller pojkar; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett
enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10

17

6108 29 00

Vävda kappor och regnkappor, slängkappor; kavajer, blazrar och jackor, av ull,
bomull eller konstfiber, för kvinnor eller flickor (andra än parkas ) (i kategori 21 )
6202 11 00
ex 6202 12 10
ex 6202 12 90

16

6108 21 00
6108 22 00

Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar, slängkappor, av ull, bomull eller
konstfibrer, för män eller pojkar (andra än parkas) (i kategori 21 )
6201 11 00
ex 6201 12 10

15

6107 19 00

6208 92 10
6208 92 90
6208 99 00

25.8.97
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(1)
19

(3 )

(2)

Näsdukar, av annan textilvara än trikå
6213 20 00

21

Nr L 233/43

59

(4)
17

6213 90 00

, Parkas; anoraker, vindjackor och liknande, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull
eller konstfibrer; överdelar av fodrade träningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29,

2,3

435

3,9

257

3,1

323

2,6

385

1,61

620

1,37

730

av bomull eller konstfibrer
ex
ex
ex
ex

24

6201
6201
6201
6201

12
12
13
13

10
90
10
90

6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00

ex
ex
ex
ex

6202
6202
6202
6202

12
12
13
13

10
90
10
90

6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00

6211
6211
6211
6211

32
33
42
43

41
41
41
41

Nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för
män eller pojkar
6107 21 00
6107 22 00

6107 29 00
6107 91 10

6107 91 90
6107 92 00

ex 6107 99 00

Nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av
trikå, för kvinnor eller flickor
6108 31 10
6108 31 90

26

•

'

28

6104 51 00
6104 52 00

6108 92 00
6108 99 10

6104 43 00
6104 44 00

6204 41 00
6204 42 00

6204 43 00
6204 44 00

6104 53 00
6104 59 00

6204 51 00
6204 52 00

6204 53 00
6204 59 10

Byxor (andra än badbyxor), av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer
41
41
42
42

10
90
10
90

6103
6103
6103
6103

43
43
49
49

10
90
10
91

6104
6104
6104
6104

61
61
62
62

10
90
10
90

6104
6104
6104
6104

63
63
69
69

10
90
10
91

Dräkter och ensembler, av annan textilvara än trikå , av ull, bomull eller konsfibrer,
utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor; fodrade träningsoveraller med yttertyg av
ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00

31

6108 91 10
6108 91 90

Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor

6103
6103
6103
6103

29

6108 32 90
6108 39 00

Klänningar, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
6104 41 00
6104 42 00

27

6108 32 11
6108 32 19

6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80

Bysthållare, vävda eller av trikå
6212 10 00

6204 23 80
6204 29 18

6211 42 31
6211 43 31

18,2

55
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SV

(1)

(2)

68

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom vantar i kategorierna 10 och 87, och
strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå, i kategori 88
6111 10 90
6111 20 90

73

ex 6209 10 00
ex 6209 20 00

6112 12 00

6112 19 00

I

Arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar
6203 22 10
6203 23 10
6203 29 11

6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11

6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11

6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31

Förkläden, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än
trikå, för kvinnor eller flickor
6204
6204
6204
6204

77

22
23
29
32

10
10
11
10

6204
6204
6204
6204

33
39
62
62

10
11
11
51

6204
6204
6204
6204

63
63
69
69

11
31
11
31

6211
6211
6211
6211

32
33
42
43

10
10
10
10

Skiddräkter, av annan textilvara än trikå
ex 6211 20 00

78

Plagg, av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna 6, 7, 8 , 14, 15 , 16 , 17,
18 , 21 , 26, 27, 29, 68 , 72, 76 och 77
6203
6203
6203
6203

83

41
42
43
49

30
59
39
39

6204
6204
6204
6204
6204

61
61
62
62
63

80
90
59
90
39

6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00

6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90

6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90

Överrockar, kavajer, blazrar, jackor och andra plagg, inbegripet skiddräkter, av trikå,
utom plagg i kategorierna 4, 5 , 7, 13 , 24, 26 , 27, 28 , 68 , 69 , 72 , 73 , 74 och 75
6101 10 10
6101 20 10
6101 30 10
6102 10 10

6102 20 10
6102 30 10

6103 33 00
ex 6103 39 00

6104 33 00
ex 6104 39 00

6103 31 00
6103 32 00

6104 31 00
6104 32 00

6112 20 00

v

(3 )

(4)

1,67

600

ex 6209 30 00
ex 6209 90 00

Träningsoveraller, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer
6112 11 00

76

6111 30 90
ex 6111 90 00

25.8.97
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6114 20 00
6114 30 00
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GRUPP III A

D

(2)

33

Vävnader av garn av syntetfilament framställda av remsor e.d. av polyetylen eller
polypropylen, med en bredd av mindre än 3 m

(3)

5407 20 11

Säckar och påsar av sådana slag

som används ft>r

förpackning av varor, av annan

textilvara än trikå, framställda av remsor e. d.
6305 32 81

34

6305 32 89

6305 33 91

6305 33 99

Vävnader av garn av syntetfilament, framställda av remsor e.d. av polyetylen eller
polypropylen, med en bredd av minst 3 m
5407 20 19

35

Vävnader av syntetfibrer (kontinuerliga ), andra än sådana som används för framställ
ning av däck i kategori 114
l
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

35 a )

1

42
43
44
52
53

00
00
00
00
00

a)

5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

51
52
53
54
61
61
61

00
00
00
00
10
30
50

5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

61
69
69
71
72
73
74

90
10
90
00
00
00
00

5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

81
82
83
84
91
92
93

00
00
00
00
00
00
00

00
30
50
90
90

5407
5407
5407
5407
5407

72
73
74
82
83

00
00
00
00
00

5407
5407
5407
5407
5407

83
84
92
93
94

90
00
00
00
00

5407 94 00
ex 581 1 00 00

ex 5905 00 70

5407
5407
5407
5407
5407

54
61
61
61
69

ex 5811 00 00
ex 5905 00 70

Vävnader av kontinuerliga regenatfibrer, andra än sådana som används för framställ
ning av däck i kategori 114
l
5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10

•

36

00
90
00
00
00
00
10
90

Andra än oblekta eller blekta
5407
5407
5407
5407
5407

56

10
20
30
41
42
43
44
49

5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90

5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00

5408 33 00
5408 34 00

5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00

ex 5811 00 00

ex 5811 00 00
ex 5905 00 70

\

Andra än oblekta eller blekta
5408 10 00
5408 22 10
5408 22 90

5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00

ex 5905 00 70

3
57

Vävnader av regenatstapelfibrer
5516
5516
5516
5516
5516

3:

a)

11
12
13
14
21

00
00
00
00
00

5516
5516
5516
5516
5516

22
23
23
24
31

00
10
90
00
00

5516
5516
5516
5516
5516

32
33
34
41
42

00
00
00
00
00

5516
5516
5516
5516
5516

43
44
91
92
93

00
00
00
00
00

5516 94 00

ex 5905 00 70

ex 5803 90 50

5803 90 50

Andra än oblekta eller blekta
5516 12 00

5516 23 10

5516 33 00

5516 44 00

5516 13 00

5516 23 90

5516 34 00

5516 92 00

5516 14 00
5516 22 00

5516 24 00
5516 32 00

5516 42 00
5516 43 00

5516 93 00
5516 94 00

ex 5905 00 70

I

(4)
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I SV I
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l)

38 A

38 B

ex 6303 99 90

ex 6303 99 90

6304 19 10

6304 92 00

ex 6304 19 90

ex 6304 93 00

ex 6304 99 00

Garn av syntetfilament (kontinuerligt), inte i detaljhandelsförpackningar, annat än
otexturerat enkelt garn, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter
5401 10 11
5401 10 19
5402 10 10
5402 10 90
5402 20 00

5402 31 10

42

ex 6303 92 90

Vävda gardiner ( inbegripet rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen och andra
inredningsartiklar), av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer
ex 6303 91 00
ex 6303 92 90

41

6002 93 10

Trådgardiner, av annan textilvara än trikå
ex 6303 91 00

40

3)

Syntetiska gardintyger o.d., av trikå
6002 43 11

5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402

31
31
32
33
33
39
39

30
90
00
10
90
10
90

5402 49
5402 49
5402 49
5402 51
5402 51
5402 51
5402 52

10
91
99
10
30
90
10

5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402

52
59
59
61
61
61
62

90
10
90
10
30
90
10

5402 62 90
5402 69 10
5402 69 90
ex 5604 20 00
ex 5604 90 00

Garn av kontinuerliga konstfibrer, inte i detalj handelsförpackningar:
5401 20 10

Garn av regenatfibrer; garn av regenatfilament, inte i detaljhandelsförpackningar,
annat än enkelt garn av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per
meter och otexturerat enkelt garn av acetat
5403 10 00
5403 20 10
5403 20 90

43

46

5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00

ex 5604 20 00

Garn av konstfilament, garn av regenatstapelfibrer, garn av bomull, i detalj handelsför
packningar
5204 20 00

5207 90 00

5401 20 90

5406 20 00

5207 10 00

5401 10 90

5406 10 00

5508 20 90

5511 30 00

Kardad eller kammad får- eller lammull eller andra fina djurhår
5105 10 00

47

ex 5403 32 00
5403 33 90
5403 39 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 30 10

5105 30 90

Kardgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsförpack
ningar
5106 10 10
5106 10 90

48

5106 20 11
5106 20 19

5106 20 91
5106 20 99

5108 10 10
5108 10 90

Kamgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsförpack
ningar
5107 10 10
5107 10 90
5107 20 10

5107 20 30
5107 20 51
5107 20 59

25.8.97

5107 20 91
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5108 20 10
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i

49

5109 10 90

5109 90 10

5109 90 90

Vävnader av får- eller lammull eller fina djurhår
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111

51

(3)

Garn av får- eller lammull eller fina djurhår, i detaljhandelsförpackningar
5109 10 10

50

Nr L 233/47

11
11
11
11
19
19
19

11
19
91
99
11
19
31

5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111

19
19
19
20
30
30
30

39
91
99
00
10
30
90

5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93

5111 90 99
5112 11 10
5112 11 90

5112
5112
5112
5112
5112
5112
5112

19
19
19
19
20
30
30

5112
5112
5112
5112
5112

11

19
91

99
00
10
30

30
90
90
90
90

90
10
91
93
99

I

Bomull, kardad eller kammad
5203 00 00 *

53

Slingervävnader av bomull
5803 10 00

54

Regenatstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda
för spinning
5507 00 00

55

Syntetstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för
spinning
5506 10 00
5506 20 00

56

5511 20 00

5701 10 93
5701 10 99

5701 90 10
5701 90 90

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mattorna i kategori 58
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702

60

5511 10 00

Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade)
5701 10 10
5701 10 91

59

5506 90 91
5506 90 99

Garn av syntetstapelfibrer (inbegripet avfall ), i detaljhandelsförpackningar
5508 10 90

58

5506 30 00
5506 90 10

10
31
31
31
32
32
39
41
41

00
10
30
90
10
90
10
10
90

5702
5702
5702
5702
5702
ex 5702
5702
5702
ex 5702

42
42
49
51
52
59
91
92
99

10
90
10
00
00
00
00
00
00

5703
5703
5703
5703
5703

10
10
20
20
20

10
90
11

19
91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51

5703
5703
5703
5703
5703

30
30
30
90
90

59
91
99
10
90

5705
5705
5705
ex 5705

00 10

00 31
00 39
00 90

5704 10 00
5704 90 00

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och

liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn ), även
konfektionerade
5805 00 00

4
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(3 )

l

2

61

Vävda band och band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer,
andra än etiketter och liknande artiklar i kategori 62. Elastiskt textilmaterial (av
annan textilvara än trikå ), framställt av textilmaterial som satts samman med
gummitrådar
ex 5806 10 00
5806 20 00

62

5806 31 10
5806 31 90

5806 32 10
5806 32 90

5806 39 00
5806 40 00

Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet tagelgarn)
5606 00 91

5606 00 99

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, hand- eller maskingjorda spetsar, som
längdvara eller i form av motiv
5804 10 11
5804 10 19

5804 10 90

5804 21 10

5804 21 90
5804 29 10

5804 29 90
5804 30 00

Etiketter, märken och liknmande artiklar av textilmaterial, inte broderade, som
längdvara eller tillskurna, vävda
5807 10 10

5807 10 90

Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artik
lar
5808 10 00

5808 90 00

Broderier som längdvara eller i form av motiv
5810 10 10
5810 10 90

63

5810 91 10
5810 91 90

5810 92 10
5810 92 90

5810 99 10
5810 99 90

Trikå av syntetfibrer innehållande minst 5 viktprocent töj fibergarn och trikå innehål
lande minst 5 viktprocent gummitråd
5906 91 00

ex 6002 10 10

ex 6002 30 10

6002 10 90

6002 30 90

Raschelspetsar och varor med lång lugg av syntetfibrer
ex 6001 10 00

65

6002 20 31

6002 43 19

Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategorierna 38 A och 63, av ull, bomull
eller konstfibrer
5606 00 10
ex 6001
6001
6001
6001
6001

10
21
22
29
91
6001 91
6001 91
6001 91

66

00
00
00
10
10
30
50
90

6001
6001
6001
6001
6001

ex 6002
6002
6002
6002

92 10
92 30
92 50
92 90
99 10
10
20
20
20

10
10
39
50

6002
ex 6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002

20
30
41
42
42
42
42
43
43
43

70
10
00
10
30
50
90
31
33
35

6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002

43
43
43
43
43
43
91
92
92
92

39
50
91
93
95
99
00
10
30
50

6002
6002
6002
6002
6002
6002
6002

92
93
93
93
93
93
93

Res- och sängfiltar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer
6301 10 00
6301 20 91

6301 20 99
6301 30 90

ex 6301 40 90
ex 6301 90 90

90
31
33
35
39
91
99

4
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GRUPP III B

(2 )

(1)
10

Vantar, av trikå

(3)

4

17

59

par

61111010
6111 20 10
6111 30 10

67

ex 6111 90 00
6116 10 12

6117 80 90
6117 90 00

6113 00 10
6301
6301
6301
6301

6117 10 00
6117 20 00
6117 80 10

10
10
10
10

10
10
40
60

10
90
00
00

6303 19 00

ex

6304 11 00
6304 91 00

ex

6303 11 00
6303 12 00

ex 6305 20 00
6305 32 11

ex

6305
6305
6305
6305

32
33
39
90

90
10
00
00

6307 10 10
6307 90 10

6305 33 10

Underklänningar och underkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor
6108 11 10

70

20
30
40
90

6302
6302
6302
ex 6302

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, framställda av
polyetylen- eller polypropylenremsor
6305 32 11

69

6116 93 00
6116 99 00

Tillbehör till kläder, av trikå, andra än för spädbarn; hushållslinne av alla slag, av
trikå; gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängomhängen och andra
inredningsartiklar, av trikå; res- och sängfiltar av trikå, andra artiklar av trikå
inbegripet delar av plagg eller tillbehör till kläder
5807 90 90

67 a )

6116 10 18
6116 91 00
6116 92 00

6108 11 90

6108 19 10

7,8

128

30,4
par

33

9,7

103

1,54

650

6108 19 90

Strumpbyxor och trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av
mindre än 67 decitex (6,7 tex)
6115 20 19

6115 11 00

Länga strumpor för damer
6115 93 91

72

Baddräkter och badbyxor, av ull, bomull eller konstfibrer
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90

6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10

74

6112 49 10
6112 49 90

6211 11 00
6211 12 00

Dräkter och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för
kvinnor eller flickor

6104 11 00
6104 12 00

6104 13 00
ex 6104 19 00

6104 21 00
6104 22 00

6104 23 00
ex 6104 29 00

Nr L 233/50

I SV I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
(3 )

(1)

(2)

75

Kostymer och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter,
för män eller pojkar
6103 11 00
6103 12 00

84

6103 19 00
6103 21 00

25.8.97

6103 22 00
6103 23 00

0,80

(4)
1 250

6103 29 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av ull,
bomull eller konstfibrer
6214 20 00

85

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

Slipsar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller

17,9

56

8,8

114

konstfibrer
6215 20 00

86

6215 90 00

Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande
artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller annan textilvara
6212 20 00

87

6212 90 00

Handskar och vantar, av annan textilvara än trikå
ex 6209 10 00

88

6212 30 00

ex 6209 20 00

ex 6209 30 00

ex 6209 90 00

6216 00 00

Strumpor och sockor, av annan textilvaran än trikå; andra tillbehör till kläder, delar
till kläder eller tillbehör till kläder, andra än för spädbarn, av annan textilvara än
trikå
ex 6209 10 00
ex 6209 20 00

90

6306 22 00

6306 29 00

5607 50 30
5607 50 90

ex 6 305 32 90

ex 6305 39 00

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst
5 mm (flock ) samt stoft och noppor av textilmaterial
5601 10 10
5601 10 90

95

5607 50 1 1
5607 50 19

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av vävnad,
andra än sådana som är framställda av remsor av polyetylen eller polypropylen
ex 6305 20 00

94

5607 49 19
5607 49 90

Tält
6306 21 00

93

6217 10 00
6217 90 00

Surrningsgarn och tågvirke av syntetfibrer, även flätat
5607 41 00
5607 49 1 1

91

ex 6209 30 00
ex 6209 90 00

5601 21 10
5601 21 90

5601 22 10
5601 22 91

5601 22 99
5601 29 00

5601 30 00

Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbelägg
ningar
5602 10 19

5602 10 90

5602 90 00

ex 5905 00 70

5602 10 31
5602 10 39

5602 21 00
5602 29 90

ex 5807 90 10

6210 10 10

6307 90 91
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(1)

(2 )

96

Bondad duk och varor av bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller

(3)

laminerad
5603
5603
5603
5603
5603
5603
5603
5603
5603

97

11
11
12
12
13
13
14
14
91

10
90
10
90
10
90
10
90
10

ex 5807 90 10

6302 22 10

6210 10 91
6210 10 99
ex 6301 40 90
ex 6301 90 90

6302 32 10
6302 53 10
6302 93 10

6303
6303
ex 6304
ex 6304
ex 6304

92
99
19
93
99

10
10
90
00
00

ex

6305 32 90
6305 39 00

ex

6307 10 30
6307 90 99

ex

5608 11 99
5608 19 11
5608 19 19

5608 19 31
5608 19 39
5608 19 91

5608 19 99
5608 90 00

Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textilvävnader, varor av
sådana vävnader och varor i kategori 97
5609 00 00

99

ex 5905 00 70

Nät av surrningsgarn eller tågvirke och konfektionerade fisknät av garn, surrningsgarn
eller tågvirke
5608 11 11
5608 11 19
5608 11 91

98

5603 91 90
5603 92 10
5603 92 90
5603 93 10
5603 93 90
5603 94 10
5603 94 90

5905 00 10

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av
sådana slag som används till bokpämar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanvas
och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar
5901 10 00

5901 90 00

Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en
textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken
5904 10 00

5904 91 10

5904 91 90

5904 92 00

Gummibehandlade textilvävnader, av annan textilvara än trikå, utom sådana som
används till däck
5906 10 10

5906 10 90

5906 99 10

5906 99 90

Textilvävnader med annan impregnering eller annat överdrag; målade teaterkulisser,
ateljéfonder o.d., av textilvävnad, andra än de i kategori 100
5907 00 10

100

101

5907 00 90

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med beredningar
av cellulosaderivat eller andra plaster
5903 10 10
5903 10 90

5903 20 10
5903 20 90

5903 90 10
5903 90 91

5903 90 99

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, annat än sådant som framställs av syntetfib
rer

ex 5607 90 00

109

Presenningar, segel och markiser
6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

Nr L 233/51

6306 31 00

6306 39 00

(4 )
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(2)

(1)
110

6306 99 00

Andra konfektionerade textilvaror, vävda, utom de i kategorierna 113 och 114
6307 20 00

113

6306 49 00

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält
6306 91 00

112

(3)

Vävda luftmadrasser
6306 41 00

111

25.8.97

ex 6307 90 99

Skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar, av annan textilvara än trikå
6307 10 90

114

Textilvävnader och artiklar för tekniskt bruk
5902
5902
5902
5902
5902

10
10
20
20
90

10
90
10
90
10

5902 90 90

5909 00 90

5908 00 00

5910 00 00

5909 00 10

5911 10 00

ex 591 1
5911
5911
5911
5911

20
31
31
31
32

00
11
19
90
10

591 1
5911
5911
5911

32
40
90
90

90
00
10
90

(4)
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GRUPP IV

(2 )

(1)
115

Garn av lin eller rami
5306 10 11
5306 10 19
5306 10 31

117

118

(3)

5306 10 39
5306 10 50
5306 10 90

5306 20 11
5306 20 19
5306 20 90

5308 90 11
5308 90 13
5308 90 19

Vävnader av lin eller rami
5309 11 11
5309 11 19

5309 19 90
5309 21 10

5309 29 90

5803 90 90

5309 11 90
5309 19 10

5309 21 90
5309 29 10

5311 00 10

5905 00 31
5905 00 39

Bordslinne, toaletthandukkar och kökshanddukar av lin eller rami, av annan textilvara
än trikå
6302 29 10
6302 39 10

120

6302 39 30
6302 52 00

ex 6302 99 00

Gardiner, rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och andra inrednings
artiklar, av annan textilvara än trikå , av lin eller rami
ex 6303. 99 90

121

ex 6302 59 00
6302 92 00

6304 19 30

ex 6304 99 00

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av lin eller rami
ex 5607 90 00

122

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av
lin, av annan textilvara än trikå
ex 6305 90 00

123

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av lin eller rami, andra än vävda band
5801 90 10

ex 5801 90 90

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och liknande, av lin eller rami, av annan
textilvara än trikå
6214 90 90

(4)
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BILAGA II

Produkter utan kvantitativa begränsningar är föremål för av det system med dubbelkontroll som avses i
artikel 3.3 i detta avtal

( En fullständig produktbeskrivning av kategorierna i denna bilaga lämnas i bilaga I)
Kategorier
1

2

4
5

6
7

8
15
16

67
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BILAGA III

Återimport till gemenskapen enligt artikel 4 i detta avtal skall vara föremål för bestämmelserna i detta avtal,
såvida inte annat föreskrivs i de särskilda bestämmelserna nedan .

1 . Återimport till gemenskapen enligt artikel 4 i detta avtal får vara föremål för specifika kvantitativa
begränsningar efter samråd i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 14 i detta avtal, förutsatt
att de berörda produkterna är föremål för kvantitativa begränsningar i enlighet med detta avtal, för ett

system med dubbelkontroll eller för övervakningsåtgärder.

2. Med beaktande av båda parternas intressen får gemenskapen efter eget skön eller som svar på en
begäran enligt artikel 14 i detta avtal

a) undersöka möjligheten till överföring från en kategori till en annan, förhandsutnyttjande eller
överföring från ett år till nästa av andelar av specifika kvantitativa begränsningar,
b ) överväga möjligheten att öka de specifika kvantitativa begränsningarna .

3 . Gemenskapen får emellertid automatiskt tillämpa de flexibilitetsbestämmelser som anges i punkt 2 inom
följande gränser:

a) Överföringar mellan kategorier får inte överstiga 25% av kvantiteten för den kategori till vilken
överföringen görs .

b) Överföring av en specifik kvantitativ begränsning från ett år till nästa får inte överstiga 13,5% av
den kvantitet som bestäms för det år då det faktiska utnyttjandet äger rum.

c) Förhandsutnyttjande av specifika kvantitativa begränsningar från ett år till nästa får inte överstiga
7,5 % av den kvantitet som bestäms för det år då det faktiska utnyttjandet äger rum.

4. Gemenskapen skall underrätta före detta jugoslaviska republiken Makedonien om alla åtgärder som
vidtas i enlighet med ovanstående punkter.
5 . De behöriga myndigheterna i gemenskapen skall debitera de specifika kvantitativa begränsningar som
avses i punkt 1 vid tiden för utfärdande av det förhandstillstånd som krävs enligt rådets förordning (EG)
nr 3036/94 om förfaranden för ekonomisk passiv förädling. En specifik kvantitativ begränsning skall
debiteras för det år då ett förhandstillstånd utfärdas .

6 . Ett ursprungsintyg utfärdat av de organisationer som har behörighet härtill enligt före detta jugolaviska
republiken Makedoniens lag skall i enlighet med tillägg A till detta avtal utfärdas för samtliga produkter
som omfattas av denna bilaga. Detta intyg skall innehålla en hänvisning till det förhandstillstånd som
nämns i punkt 5 som bevis för att den förädlingsprocess det beskriver har utförts i före detta
jugoslaviska republiken Makedonien.
7. Gemenskapen skall meddela före detta jugoslaviska republiken Makedonien namn på och adress till de
behöriga gemenskapsmyndigheter som utfärdar de förhandstillstånd som avses i punkt 5, tillsammans
med prov på de stämplar som används av dessa myndigheter.
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TILLAGG A

AVDELNING I

AVDELNING II

KLASSIFICERING

URSPRUNG

Artikel 1

Artikel 2

1 . Gemenskapens behöriga myndigheter åtar sig att
underrätta före detta jugoslaviska republiken Makedo
nien om samtliga förändringar i Kombinerade nomenkla
turen ( KN) före den dag då de träder i kraft i gemenska

1 . Produkter med ursprung i före detta jugoslaviska
republiken Makedonien som exporteras till gemenskapen
i enlighet med den ordning som föreskrivs i avdelning I i
detta avtal skall åtföljas av ett ursprungsintyg från före
detta jugoslaviska republiken Makedonien, vilket över
ensstämmer med den mall som utgör bilaga till detta
tillägg.

pen .

2 . Gemenskapens behöriga myndigheter åtar sig att
underrätta de behöriga myndigheterna i före detta jugo
slaviska republiken Makedonien om samtliga beslut som
rör klassificeringen av de produkter som är föremål för
detta avtal senast en månad efter det att de har antagits.
En sådan underrättelse skall innehålla

2 . Ursprungsintyget skall bestyrkas av behöriga myn
digheter i före detta jugoslaviska republiken Makedonien
om produkterna i fråga kan anses vara produkter med
ursprung i det landet enligt tillämpliga bestämmelser som
är i kraft i gemenskapen.

a ) en beskrivning av de berörda produkterna,

klassificeringspraxis eller ändrad kategori för någon pro

3 . Produkterna i grupp III får emellertid importeras till
gemenskapen i enlighet med den ordning som införs
enligt detta avtal om en försäkran från exportören kan
uppvisas på fakturan eller något annat handelsdokument
rörande produkterna vilken visar att produkterna i fråga
har sitt ursprung i före detta jugoslaviska republiken
Makedonien enligt tillämpliga bestämmelser som är i
kraft i gemenskapen .

dukt som är föremål för detta avtal skall de behöriga
myndigheterna ge 30 dagars varsel från dagen för gemen
skapens underrättelse innan beslutet sätts i kraft.

4. Det ursprungsintyg som avses i punkt 1 skall inte
krävas för import av produkter som omfattas av ett

b ) tillämplig kategori och berörda KN-nummer,
c ) skälen för beslutet.

3.

Om ett beslut om klassificering leder till ändrad

varucertificat EUR 1 eller formulär EUR 2 som utfärdas i

Produkter som avsänds före dagen för detta besluts
ikraftträdande skall förbli föremål för tidigare klassifice
ringspraxis, förutsatt att de berörda varorna presenteras
för import till gemenskapen inom 60 dagar från och med
den dagen.

enlighet med tillämpliga bestämmelser i samarbetsavta
let.

Artikel 3

4 . Om ett gemenskapsbeslut om klassificering som
leder till ändrad klassificeringspraxis eller ändrad kate
gori för någon produkt som är föremål för detta avtal
påverkar en kategori som är föremål för kvantitativa
begränsningar är de avtalsslutande parterna överens om
att samråda i enlighet med de förfaranden som beskrivs i
artikel 14 i detta avtal i syfte att fullgöra skyldigheten
enligt artikel 2.1 tredje stycket i det.

Ursprungsintyget skall utfärdas endast på skriftlig ansö
kan av exportören eller dennes ombud på exportörens
ansvar. De behöriga myndigheterna i före detta jugosla
viska republiken Makedonien skall säkerställa att
ursprungsintyget är rätt ifyllt och skall för det ändamålet
kräva nödvändig skriftlig bevisning eller utföra de kon
troller de finner lämpliga .

5 . Vid meningsskiljaktigheter mellan före detta jugo
slaviska republiken Makedonien och gemenskapens behö

Artikel 4

riga myndigheter vid ett införselställe i gemenskapen om
klassificeringen av produkter som är föremål för detta
avtal skall klassificeringen tillfälligt grundas på anvis
ningar från gemenskapen, i avvaktan på samråd enligt
artikel 14 i syfte att nå en överenskommelse om slutgiltig
klassificering av den berörda produkten.

Om olika kriterier för bestämning av ursprung föreskrivs
för produkter som faller inom samma kategori måste
ursprungsintygen eller ursprungsförsäkringarna innehålla
en tillräckligt detaljerad beskrivning av varorna på grund
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val av vilken intyget utfärdades eller försäkran avfat

detta avtal. Den skall endast omfatta en produktkategori

tades .

och får användas för en eller flera försändelser av de

berörda produkterna.
Artikel 5

Om mindre skillnader upptäcks mellan de uppgifter som
lämnas i ursprungsintyget och de som lämnas i de doku
ment som uppvisas för tullkontoret i syfte att genomföra
tullformaliteter för import av produkterna skall inte detta
faktum i sig leda till att riktigheten hos uppgifterna i
intyget sätts i fråga.

AVDELNING III

SYSTEM FÖR DUBBELKONTROLL

Avsnitt 1

Export

Artikel 8

Gemenskapens behöriga myndigheter måste genast under
rättas när en exportlicens som redan utfärdats återkallas
eller ändras .

Artikel 9

1 . Export av textilprodukter som är föremål för kvan
titativa begränsningar enligt detta avtal skall räknas av
mot de kvantitativa begränsningar som bestämts för det
år under vilket produkterna avsändes, även om exportli
censen utfärdas efter avsändningen.

2 . Vid tillämpning av punkt 1 skall avsändning av
produkterna anses ha ägt rum den dag då de lastas
ombord på det exporterande flygplanet, fordonet eller
fartyget.
Artikel 10

Artikel 6

Vid tillämpning av artikel 12 nedan skall en exportlicens
Behöriga myndigheter i före detta jugoslaviska republiken
Makedonien skall utfärda en exportlicens för alla försän
delser av textilprodukter från före detta jugoslaviska
republiken Makedonien som är föremål för slutgiltiga
eller provisoriska kvantitativa begränsningar som införs
enligt artikel 8 i detta avtal, upp till de aktuella kvantita
tiva begränsningar som får ändras genom artiklarna 7, 10

uppvisas senast den 31 mars året efter det år under vilket
de produkter som omfattas av exportlicensen avsändes.

Avsnitt II

Import

och 12 i detta avtal samt för alla försändelser av textil

produkter som är föremål för ett system med dubbelkon
troll utan kvantitativa begränsningar enligt artikel 3.3
Artikel 11

och 3.4 i detta avtal .

Artikel 7

1 . För produkter som är föremål för kvantitativa
begränsningar enligt detta avtal skall exportlicensen över
ensstämma med mall 1 som är bilagd detta tillägg och
den skall vara giltig för export i hela det tullterritorium
på vilket Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen gäller.
2 . Om kvantitativa begränsningar har införts i enlighet
med detta avtal, skall varje exportlicens intyga bl.a . att
den berörda produktens kvantitet har räknats av mot den
kvantitativa begränsning som bestämts för den berörda
produktkategorin och endast skall omfatta en av de
produktkategorier som är föremål för kvantitativa
begränsningar. Licensen får användas för en eller flera
försändelser av de berörda produkterna .

3.
För produkter som är föremål för ett system med
dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar skall
exportlicensen överensstämma med mall 2 som är bilagd

För import till gemenskapen av textilprodukter som är
föremål för kvantitativa begränsningar eller ett system
med dubbelkontroll i enlighet med detta avtal skall ett
importtillstånd uppvisas.
Artikel 12

1 . Gemenskapens behöriga myndigheter skall utfärda
det importtillstånd som avses i artikel 11 inom fem
arbetsdagar sedan importören har visat upp originalet till
motsvarande exportlicens.

2 . Importtillstånd för produkter som i enlighet med
detta avtal är föremål för kvantitativa begränsningar skall
vara giltiga i sex månader från och med dagen då de
utfärdades för import till hela det tullterritorium på vilket
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
gäller.

3.
Importtillstånd för produkter som är föremål för ett
system med dubbelkontroll utan kvantitativa begräns
ningar skall vara giltiga i sex månader från och med
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dagen då de utfärdades för import till hela det tullterrito
rium på vilket Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen gäller.

4 . Gemenskapens behöriga myndigheter skall annul
lera importtillstånd som redan utfärdats när motsvarande
exportlicens har återkallats.
Om återkallande eller annullering av en exportlicens
anmäls till gemenskapens behöriga myndigheter först
sedan produkterna har importerats till gemenskapen,
skall berörda kvantiteter emellertid räknas av mot de

kvantitativa begränsningar som bestämts för den kategori
och det kvotår som berörs .

skall utfärdas på engelska eller franska. Om de ifylls för
hand skall det ske med bläckpenna och tryckbokstäver.
Dessa dokument skall ha måtten 210x297 mm . Det

papper som används skall vara vitt, limmat, inte inne

hålla mekanisk massa och väga minst 25 g/m2. Om
dokumenten har flera kopior skall endast det översta
exemplaret, som är originalet, tryckas med guillocherat
övertryck. Detta exemplar skall tydligt märkas " original "
och de övriga " kopior ". Endast originalet skall godkän
nas av gemenskapens behöriga myndigheter som giltigt
för export till gemenskapen i enlighet med bestämmel
serna i detta avtal .

2.
Artikel 13

25.8.97

Varje dokument skall vara märkt med ett standar

diserat löpnummer, eventuellt förtryckt, genom vilket det
kan identifieras .

1 . Om gemenskapens behöriga myndigheter finner att
de totala kvantiteter som omfattas av exportlicenser som
utfärdas av de behöriga myndigheterna i före detta jugo
slaviska republiken Makedonien för en viss kategori
under något år överskrider den kvantitativa begränsning
som bestämts för den kategorin enligt artikel 8 i detta
avtal, och som får ändras genom artiklarna 7, 10 och 12
i detta avtal, får nämnda myndigheter inställa vidare
utfärdande av importtillstånd. Gemenskapens behöriga
myndigheter skall i så fall genast underrätta före detta
jugoslaviska republiken Makedoniens myndigheter och
det särskilda samrådsförfarande som anges i artikel 14 i
detta avtal skall genast inledas.

Detta nummer skall bestå av följande:

— Ett tvåsiffrigt tal som anger exportlandet enligt föl
jande : 96 .

— Två bokstäver som anger den medlemsstat där tullfor
maliteterna avses utföras enligt följande:
01 = Frankrike

02 = Belgien och Luxemburg
03 = Nederländerna

04 = Tyskland

2.
Gemenskapens behöriga myndigheter får vägra att
utfärda importtillstånd för produkter med ursprung i före
detta jugoslaviska republiken Makedonien vilka är före
mål för kvantitativa begränsningar eller ett system med
dubbelkontroll och som exporteras utan att omfattas av
exportlicenser från före detta jugoslaviska republiken
Makedonien vilka är utfärdade i enlighet med bestämmel
serna i detta tillägg.
Om importen av sådana produkter till gemenskapen
tillåts av gemenskapens behöriga myndigheter skall emel
lertid, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i
detta avtal, de kvantiteter saken rör inte räknas av mot
tillämpliga kvantitativa begränsningar som bestäms i
enlighet med detta avtal, om de behöriga myndigheterna i
före detta jugoslaviska republiken Makedonien ger sitt
uttryckliga samtycke .

AVDELNING IV

UTFORMNING OCH FRAMSTÄLLNING AV

05 = Italien

06 = Förenade kungariket
07 = Irland

08 = Danmark
09 = Grekland

10 = Portugal
11 = Spanien
30 = Sverige
32 = Finland

38 = Österrike .

— Ett ensiffrigt tal som anger kvotår, motsvarande den
sista siffran i respektive år, t.ex. 7 för 1997.

— Ett tvåsiffrigt tal från 01 till 99 som anger det
särskilda berörda utfärdande kontoret i exportlandet.
— Ett femsiffrigt löpnummer mellan 00001 och 99999
som tilldelats den medlemsstat där tullformaliteterna

avses genomföras.

EXPORTLICENSER OCH URSPRUNGSINTYG SAMT

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR EXPORT TILL
GEMENSKAPEN

Artikel 15
Artikel 14

1.
Exportlicensen och ursprungsintyget får omfatta till
läggskopior som vederbörligen anges som kopior. De

Exportlicensen och ursprungsintyget får utfärdas efter det
att de produkter som de gäller har avsänts. I sådana fall
skall de bära påskriften " délivré a posteriori " eller
påskriften " issued retrospectively".
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Artikel 16
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uppgifterna om de berörda produkternas verkliga
ursprung .

1 . Om en exportlicens eller ett ursprungsintyg stjäls,
förkommer eller förstörs, får exportören hos de behöriga
myndigheter i före detta jugoslaviska republiken Makedo
nien som utfärdade dokumentet ansöka om ett duplikat
som skall utfärdas på grundval av de exportdokument
som denne innehar. Ett duplikat till ett sådant intyg eller
en sådan licens skall bära påskriften " duplicata " eller
" duplicate ".

2 . Duplikatet skall ange utfärdandedagen för den
ursprungliga exportlicensen eller det ursprungliga ur
sprungsintyget.

AVDELNING V

2. De behöriga myndigheterna i gemenskapen skall i
sådana fall sända tillbaka ursprungsintyget eller exportli
censen eller en kopia därav till de behöriga myndighe
terna i före detta jugoslaviska republiken Makedonien
och i tillämpliga fall ange de skäl avseende utformning
eller innehåll som motiverar en utredning. Om fakturan
har lämnats in skall fakturan eller en kopia av den
bifogas, intyget eller licensen eller kopian av dessa. Myn
digheterna skall också överlämna alla erhållna uppgifter
som tyder på att detaljerna i det berörda intyget eller den
berörda licensen är oriktiga .

3 . Bestämmelserna i punkt 1 skall också tillämpas på
efterkontroller av de ursprungsförsäkringar som avses i
artikel 2 i detta tillägg.

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 17

Gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken
Makedonien skall samarbeta nära när bestämmelserna i

detta tillägg genomförs. For det ändamålet skall kontak
ter och utbyte av synpunkter, även i tekniska frågor,
underlättas av båda parter.

4 . Resultaten av de efterkontroller som utförs i enlig
het med punkterna 1 och 2 skall meddelas gemenskapens
behöriga myndigheter senast inom tre månader. De upp
gifter som meddelas skall ange om det intyg, den licens
eller den försäkran som ifrågasätts gäller för de varor
som faktiskt exporterats och om dessa produkter får
exporteras enligt bestämmelserna i detta avtal. På begä
ran av gemenskapen skall uppgifterna också omfatta
kopior av all den dokumentation som krävs för att till
fullo fastställa fakta, särskilt om varornas verkliga
ursprung .

Artikel 18

I syfte att säkerställa en riktig tillämpning av detta tillägg
skall gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken
Makedonien erbjuda ömsesidigt bistånd för kontroll av
äktheten och riktigheten hos exportlicenser och
ursprungsintyg eller hos varje försäkran som görs enligt
villkoren i detta tillägg.

Artikel 19

Före detta jugoslaviska republiken Makedonien skall
meddela Europeiska gemenskapernas kommission namn
på och adress till de myndigheter som är behöriga att
utfärda och kontrollera exportlicenser och ursprungsintyg
tillsammans med prov på de stämplar som används av
dessa myndigheter och prov på de tjänstemäns namnteck
ningar vilka ansvarar för undertecknande av exportlicen
ser och ursprungsintyg. Före detta jugoslaviska republi
ken Makedonien skall också anmäla alla förändringar i
dessa uppgifter till gemenskapen .

Om dessa kontroller avslöjar att oegentligheter systemat
iskt förekommer i fråga om ursprungsförsäkringar får
gemenskapen tillämpa bestämmelserna i artikel 2.1 i detta
tillägg på import av de berörda produkterna .

5.

nien .

6 . Tillämpning av det slumpmässiga kontrollförfa
rande som anges i denna artikel får inte utgöra hinder för
frisläppande för inhemsk användning av de berörda pro
dukterna .

Artikel 21

1.
Artikel 20

1.
Efterkontroll av ursprungsintyg eller exportlicenser
skall utföras slumpmässigt eller närhelst gemenskapens
behöriga myndigheter har rimlig anledning att tvivla på
äktheten hos intyget eller licensen eller på riktigheten hos

För efterkontroller av ursprungsintyg skall kopior

av intygen liksom samtliga exportdokument som avser
dem förvaras under minst två år av de behöriga myndig
heterna i före detta jugoslaviska republiken Makedo

Om det kontrollförfarande som avses i artikel 20 i

detta tillägg eller om uppgifter som finns tillgängliga för
gemenskapens eller före detta jugoslaviska republiken
Makedoniens behöriga myndigheter tyder på eller förefal
ler tyda på att bestämmelserna i detta avtal kringgås eller
överträds, skall de avtalsslutande parterna med den hast
frågans vikt kräver samarbeta nära i syfte att förhindra
varje kringgående eller överträdelse.
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2 . För det ändamålet skall de behöriga myndigheterna
i före detta jugoslaviska republiken Makedonien på eget
initiativ eller på begäran av gemenskapen genomföra eller
låta genomföra lämpliga undersökningar i fråga om verk
samhet som innebär kringgående av eller överträdelse
mot eller som för gemenskapen förefaller kringgå eller
strida mot detta tillägg. Före detta jugoslaviska republi
ken Makedonien skall meddela gemenskapen resultaten
av dessa undersökningar tillsammans med alla andra till
saken hörande uppgifter, som gör det möjligt att fast
ställa orsaken till kringgåendet eller överträdelsen, inbe
gripet produkternas faktiska ursprung.
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endera avtalsslutande part anser kunna vara till nytta för
att förhindra kringgående eller överträdelse av bestäm
melserna i detta avtal. Detta utbyte får omfatta uppgifter
om produktionen av textilprodukter i före detta jugosla
viska republiken Makedonien samt om handeln med det
slag av produkter som omfattas av detta avtal mellan före
detta jugoslaviska republiken Makedonien och tredje
land, särskilt om gemenskapen har skälig anledning anta
att de berörda produkterna transiteras genom före detta
jugoslaviska republiken Makedoniens territorium före
import till gemenskapen. Dessa uppgifter får på begäran
av gemenskapen omfatta kopior av all tillgänglig relevant
dokumentation .

3 . Genom överenskommelse mellan gemenskapen och
före detta jugoslaviska republiken Makedonien får de
tjänstemän som gemenskapen utser närvara vid de under
sökningar som avses i punkt 2 .
4. Vid det samarbete som avses i punkt 1 skall gemen
skapens och före detta jugoslaviska republiken Makedo
niens behöriga myndigheter utbyta alla de uppgifter som

5 . Om det finns tillräckliga bevis för att bestämmel
serna i detta tillägg har kringgåtts eller överträtts, får före
detta jugoslaviska republiken Makedoniens och gemen
skapens behöriga myndigheter komma överens om att
vidta de åtgärder som anges i artikel 10.4 i avtalet liksom
varje annan åtgärd som är nödvändig för att förhindra
att sådant kringgående eller en sådan överträdelse uppre
pas .

Prov pâ det ursprungsintyg som avses i artikel 2.1 i tillàgg A

Prov pã den exportlicens som avses i artikel 7.1 i tillãgg A, mall 1

Prov pâ den exportlicens som avses i artikel 7.3 i tillàgg A, mall 2
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Tillägg B

HEMINDUSTRIPRODUKTER OCH FOLKLORISTISKA PRODUKTER MED URSPRUNG I FORE

DETTA JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

1 . Det undantag som föreskrivs i artikel 5 i detta avtal i fråga om produkter från hemindustri skall gälla
endast följande slag av produkter:

a ) Tyger som vävs på vävstolar som endast drivs med hand eller fot och som är av ett slag som
traditionellt tillverkas inom hemindustrin i före detta jugoslaviska republiken Makedonien .
b ) Kläder eller andra textilartiklar av ett slag som traditionellt tillverkas inom hemindustrin i före detta
jugoslaviska republiken Makedonien och som framställs för hand av tyger som avses ovan och som
sys uteslutande för hand utan hjälp av någon maskin.
c) Traditionella folkloristiska produkter från före detta jugoslaviska republiken Makedonien som
tillverkas för hand och som finns upptagna i en förteckning som skall överenskommas mellan
gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

Undantag skall beviljas endast i fråga om produkter som omfattas av ett intyg som överensstämmer med
det provexemplar som finns bilagt detta tillägg och som utfärdas av de behöriga myndigheterna i före
detta jugoslaviska republiken Makedonien. Dessa intyg måste ange de skäl som motiverar att de
utfärdas. Gemenskapens behöriga myndigheter skall godkänna dem sedan de kontrollerat att de berörda
produkterna uppfyller de villkor som föreskrivs i detta tillägg. Intygen för de produkter som anges i c
måste ha en tydlig stämpel med ordet " FOLKLORE". Vid meningsskiljaktigheter mellan parterna om
dessa produkters art skall samråd hållas inom en månad i syfte att överbrygga dessa skiljaktigheter.
Om importen av någon av de produkter som omfattas av detta tillägg skulle nå en omfattning som
skulle kunna orsaka problem inom gemenskapen skall samråd med före detta jugoslaviska republiken
Makedonien inledas snarast möjligt i syfte att lösa problemet genom att vid behov bestämma en
kvantitativ begränsning i enlighet med förfarandet i artikel 14 i detta avtal.
2. Bestämmelserna i avdelningarna IV och V i tillägg A skall också i tillämpliga delar gälla de produkter
som omfattas av punkt 1 i detta tillägg.

Nr L 233/67

Bilaga till tillàgg B
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Tillägg C

Den årliga tillväxtsatsen för de kvantitativa begränsningar som får införas enligt artikel 8 i detta
avtal för produkter som omfattas av detta avtal skall bestämmas genom överenskommelse
mellan parterna i enlighet med de samrådsförfaranden som införs i artikel 14 i detta avtal.

SAMFÖRSTÅNDSPROTOKOLL OM MARKNADSTILLTRÄDE

I samband med avtalet om handel med textilprodukter mellan Europeiska gemenskapen och
före detta jugoslaviska republiken Makedonien, vilket paraferades i Skopje den 16 april 1997,
lät parterna föra sin ömsesidiga överenskommelse i följande frågor till protokollet:
1 . Tullar som i före detta jugoslaviska republiken Makedonien gäller textil- och beklädnads
produkter skall inte höjas under avtalets giltighetstid.

2. Parterna är överens om att inte införa några icke-tariffära hinder under avtalets giltighets
tid .

Paraferat i Skopje den 16 april 1997
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