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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1172/98
av den 25 maj 1998
om statistikrapportering om varutransporter på väg
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(4)

Det system som föreskrivs i direktiv 78/546/EEG
bör därför ändras, i synnerhet för att säkerställa att
uppgifter lämnas om ursprungs- och destinationsregion för transporter inom gemenskapen på
samma grunder som för nationella transporter, och
för att koppla samman varutransporter och fordonens körningar genom att mäta utnyttjandegraden
för de fordon som används för transporterna.

(5)

I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen är
utarbetandet av gemensamma statistiska standarder,
vilka gör det möjligt att framställa harmoniserad
information, en åtgärd som endast kan vidtas effektivt på gemenskapsnivå, medan insamlingen av
uppgifter kommer att utföras i de enskilda
medlemsstaterna under överinseende av de organ
och institutioner som ansvarar för framställningen
av officiell statistik.

(6)

Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (5) utgör referensramen för bestämmelserna som föreskrivs i den
här förordningen, särskilt bestämmelserna om tillgång till administrativa uppgiftskällor, om kostnadseffektiv användning av tillgängliga resurser och
om förtrolighet med avseende på statistik.

(7)

Överlämnande av enskilda uppgifter som har gjorts
anonyma är nödvändigt för att skatta resultatens
tillförlitlighet.

(8)

Det är viktigt att garantera en lämplig spridning av
statistisk information.

(9)

Under inledningsskedet bör gemenskapen garantera medlemsstaterna ett ekonomiskt bidrag för att
genomföra det nödvändiga arbetet.

(10)

Det bör fastställas ett förenklat förfarande för
genomförandet och anpassningen av den här
förordningen till den ekonomiska och tekniska
utvecklingen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,
med beaktande av det utkast till förordning som har lagts
fram av kommissionen (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3), och
med beaktande av följande:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

För att göra det möjligt för kommissionen att fullgöra de uppgifter som anförtrotts den inom ramen
för den gemensamma transportpolitiken behöver
den få tillgång till jämförbar, tillförlitlig, synkroniserad, regelbunden och fullständig statistik om
omfattningen och utvecklingen av de varutransporter på väg som utförs med fordon som är registrerade i gemenskapen samt om utnyttjandegraden
för dessa fordon.
I rådets direktiv 78/546/EEG av den 12 juni 1978
om statistisk rapportering om varutransporter på
landsväg inom ramen för regionalstatistiken (4) föreskrivs ingen rapportering om de typer av transport
som inte var tillåtna när direktivet antogs. Enligt
den föreskrivna rapporteringen lämnas olika
uppgifter om nationella och internationella transporter, och inga uppgifter om utnyttjandegraden
för de fordon som används för transporterna.
Det är nödvändigt att sammanställa fullständig
regional statistik både om varutransporter och om
fordonens körningar.

EGT
EGT
EGT
EGT
1994

C 341, 11.11.1997, s. 9.
C 104, 6.4.1998.
C 95, 30.3.1998, s. 33.
L 168, 26.6.1978, s. 29. Direktivet senast ändrat genom
års anslutningsakt.

(5) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.
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Den kommitté för det statistiska programmet som
inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom (1)
har hörts i enlighet med artikel 3 i det beslutet.
Den har uttalat sitt stöd för denna förordning.

6. 6. 98

 vägmotorfordon för varutransport: enskilt vägmotorfordon (lastbil) eller kombination av vägfordon,
nämligen fordonståg (lastbil med släpvagn) eller ledat
fordon (dragfordon med påhängsvagn) för varutransport.
 lastbil: oledat fordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

 dragbil: motorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att dra andra vägfordon som inte är
motorfordon (huvudsakligen påhängsvagnar).

Mål och tillämpningsområde

 släpvagn: vägfordon för varutransport som är avsett att
dras av ett vägmotorfordon.

1. Varje medlemsstat skall sammanställa gemenskapsstatistik om de varutransporter på väg som utförs med
vägmotorfordon för varutransport som är registrerade i
den medlemsstaten och om dessa fordons körningar.

 påhängsvagn: vägfordon för varutransport som saknar
främre hjulaxlar och som är konstruerat så att en del
av fordonet och en betydande del av dess last vilar på
dragfordonet.

2. Denna förordning skall tillämpas på varutransporter
på väg med undantag för sådana som utförs med hjälp av

 ledat fordon: dragbil till vilken en påhängsvagn är
kopplad.

a) vägmotorfordon för varutransport vars tillåtna vikt eller
dimensioner överstiger de normalt tillåtna maximimåtten i de berörda medlemsstaterna,
b) jordbruksfordon, militära fordon och fordon som
tillhör centrala eller lokala offentliga förvaltningar,
med undantag av vägmotorfordon för varutransport
som tillhör offentliga företag, särskilt järnvägsföretag.
En medlemsstat får avstå från att tillämpa den här förordningen på vägmotorfordon för varutransport vars maxlast
eller totalvikt understiger ett visst mått. Detta mått får inte
överstiga 3,5 tons maxlast eller 6 tons totalvikt för
enskilda motorfordon.

Artikel 2
Definitioner
I denna förordning används följande beteckningar med de
betydelser som här anges:

 fordonståg: vägmotorfordon för varutransport till
vilket en släpvagn är kopplad.
Ett ledat fordon med en extra släpvagn ingår i denna
kategori.
 registrerad: införd i ett register över vägfordon som
förs av en myndighet i en medlemsstat, oavsett om
denna registrering är knuten till utlämnande av en
registreringsskylt.
Om en transport utförs med en kombination av
vägfordon, nämligen fordonståg (lastbil och släpvagn)
eller ledat fordon (dragbil med påhängsvagn) där
vägmotorfordonet (lastbilen eller dragbilen) och släpvagnen eller påhängsvagnen är registrerade i olika
länder skall fordonskombinationens registreringsland
vara samma som vägmotorfordonets.
 maxlast: högsta lastvikt som tillåts av den behöriga
myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

 varutransport på väg: all transport av varor som utförs
med hjälp av vägmotorfordon för varutransport.

När motorfordonet för varutransport består av en
lastbil med släpvagn är fordonskombinationens
maxlast summan av lastbilens och släpvagnens
maxlaster.

 vägmotorfordon:. vägfordon försett med en motor som
utgör det enda medlet för framdrivning och som
normalt används för person- eller varutransport på väg
eller för att på väg dra fordon som används för personeller varutransport.

 totalvikt: den sammanlagda vikten av fordonet (eller
fordonskombinationen) vid stillastående i körklart läge
och av lasten som tillåts av den behöriga myndigheten
i det land där fordonet är registrerat.

 vägfordon för varutransport: vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport
(lastbil, släpvagn, påhängsvagn).
(1) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

 Eurostat: den avdelning inom kommissionen som är
ansvarig för att fullgöra de uppgifter som åligger
denna institution inom området framställning av
gemenskapsstatistik.
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Artikel 3

L 163/3

3. Överlämnandet skall ske inom fem månader räknat
från slutet av varje observationskvartal.

Insamling av uppgifter
1. Medlemsstaterna skall samla in statistiska uppgifter
för följande områden:
a) Uppgifter om fordonet.
b) Uppgifter om körningen.

Det första överlämnandet skall omfatta första kvartalet
1999.
4. Under en övergångsperiod från och med den
1 januari 1999 till och med ett slutdatum som skall fastställas i enlighet med punkt 5 får en medlemsstat använda
en förenklad kodning för variablerna i bilaga A avsnitt
A2.3, A2.4, A2.8 och A2.9 samt avsnitt A3.5 och A3.6.

c) Uppgifter om varan.
Denna förenklade kodning innebär
2. Statistiska variabler för varje område, definitioner och
klassificeringsnivåer för uppdelningen av dem finns i
bilagorna.

 för nationella transporter: kodning i överensstämmelse
med bilaga G,
 för internationella transporter: kodning per land.

3. När medlemsstaterna fastställer vilken metod som
skall användas för insamling av statistiska uppgifter skall
de avstå från att föreskriva formaliteter i samband med
gränspassager mellan medlemsstaterna.
4. Anpassning av metoderna för insamling av uppgifter
och av innehållet i bilagorna skall beslutas i enlighet med
förfarandet i artikel 10.

5. Det slutdatum för den övergångsperiod som föreskrivs i punkt 4 skall fastställas i enlighet med förfarandet
i artikel 10, så snart det finns tekniska villkor som gör det
möjligt att använda en effektiv regional kodning för såväl
nationella som internationella transporter, i överensstämmelse med bilaga G.1 och G.2.

Artikel 6
Artikel 4
Spridning av resultat
Resultatens tillförlitlighet
Metoderna för insamling och bearbetning av information
skall utformas så att de statistiska resultat som medlemsstaterna överlämnar uppfyller minimikrav på tillförlitlighet, med hänsyn till de strukturella särdragen hos
transporter på väg i medlemsstaterna. Kraven på tillförlitlighet skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel
10.

Bestämmelser om spridning av statistiska resultat om
varutransporter på väg, inbegripet de spridda resultatens
struktur och innehåll, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 10.

Artikel 7
Rapporter

Artikel 5
Överlämnande av information till Eurostat

1. Medlemsstaterna skall senast i samband med överlämnandet av den första kvartalsinformationen lämna en
rapport till Eurostat om de rapporteringsmetoder som har
använts.

1. Medlemsstaterna skall till Eurostat en gång i kvartalet
överlämna de vederbörligen kontrollerade enskilda
uppgifter som motsvarar de variabler som anges i artikel 3
och räknas upp i bilaga A utan att ange namn, adress och
registreringsnummer.

Medlemsstaterna skall också i förekommande fall underrätta Eurostat om betydande ändringar av de insamlingsmetoder som har använts.

Överlämnandet skall i förekommande fall innehålla
uppgifter som avser tidigare kvartal för vilka de meddelade uppgifterna var preliminära.

2. Medlemsstaterna skall varje år lämna uppgifter till
Eurostat om urvalsstorlek, bortfallsprocent samt tillförlitlighet, i form av standardavvikelse eller konfidensintervall,
för de viktigaste resultaten.

2. Formerna för överlämnande av de uppgifter som
avses i punkt 1, eventuellt inbegripet statistiska tabeller
baserade på dessa uppgifter, skall fastställas i enlighet med
förfarandet i artikel 10.

3. Kommissionen skall efter tre års insamling av
uppgifter överlämna en rapport till Europaparlamentet
och rådet om erfarenheterna av det arbete som har utförts
i enlighet med denna förordning.
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Artikel 8

Artikel 10

Ekonomiskt bidrag

Kommittéförfarande

1. Medlemsstaterna skall under de tre första åren som
den statistikrapportering som föreskrivs i den här förordningen genomförs erhålla ett bidrag i form av ekonomiskt
bistånd från gemenskapen för att täcka kostnaderna för
detta arbete.

Kommissionen skall biträdas av kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad ”kommittén”.

2. Beloppet av de anslag som årligen avsätts för denna
åtgärd skall bestämmas inom ramen för det årliga budgetförfarandet.
3. Budgetmyndigheten skall bestämma de disponibla
anslagen för varje år.
4. I den rapport som avses i artikel 7.3 i den här förordningen skall kommissionen redovisa hur den tilldelade
gemenskapsfinansieringen av denna åtgärd har använts.
På grundval av den rapport som avses i artikel 7.3 skall
kommissionen bedöma om ytterligare ekonomiska bidrag
är nödvändiga under ännu en treårsperiod.
Artikel 9
Tillämpningsföreskrifter
Tillämpningsföreskrifter för genomförandet av den här
förordningen, inbegripet åtgärder för att anpassa den till
den ekonomiska och tekniska utvecklingen, om inte en
sådan anpassning medför en oproportionerlig ökning av
kostnaderna för medlemsstaterna och/eller av uppgiftslämnarnas åligganden, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 10. Dessa skall särskilt gälla
 anpassning av det som är karakteristiskt för insamlingen av uppgifter och av innehållet i bilagorna till
denna förordning,
 krav på tillförlitlighet,
 former för överföringen av uppgifter till Eurostat,
eventuellt inbegripet statistiska tabeller baserade på
dessa uppgifter,
 spridning av resultaten,
 fastställande av slutdatum för den övergångsperiod
som avses i artikel 5.5 för överföring av de variabler
som anges i artikel 5.4.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett
förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över
förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med
hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt
beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i
fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på
förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall
vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.
Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan. Om
beslutet inte är förenligt med kommittens yttrande skall
kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I
sådana fall:
 skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de
beslutade åtgärderna under tre månader räknat från
den dag då rådet underrättats,
 rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i den första strecksatsen.
Artikel 11
Tillämpning och upphävande av direktiv 78/
546/EEG
1. Medlemsstaterna skall lämna resultaten för uppgiftsåren 1997 och 1998 i enlighet med direktiv 78/546/EEG.
2. Direktiv 78/546/EEG skall upphöra att gälla från och
med den 1 januari 1999.
Artikel 12
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 25 maj 1998.
På rådets vägnar
J. CUNNINGHAM

Ordförande
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BILAGOR

Bilaga A

VARIABELFÖRTECKNING

Bilaga B

KLASSIFICERING AV AXELKONFIGURATION

Bilaga C

KLASSIFICERING AV TYP AV KÖRNING

Bilaga D

KLASSIFICERING AV VAROR

Bilaga E

KLASSIFICERING AV KATEGORIER AV FARLIGT GODS

Bilaga F

KLASSIFICERING AV LASTTYPKODER

Bilaga G

KODNING AV PÅLASTNINGS- OCH LASTSTÄLLEN

L 163/5

L 163/6

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
BILAGA A

VARIABELFÖRTECKNING

Den information som skall lämnas för varje fordon som ingår i statistiken omfattar följande:
A1. Uppgifter om fordonet.
A2. Uppgifter om körningen.
A3. Uppgifter om varan (i transportuppdraget).

A1. VARIABLER SOM AVSER FORDONET
Enligt definitionen som ges i artikel 2 i förordningen är ett vägmotorfordon för varutransport ett enskilt
vägmotorfordon (lastbil) eller en kombination av vägfordon, nämligen, ett fordonståg (lastbil med
släpvagn) eller ett ledat fordon (dragfordon med påhängsvagn) för varutransport.
Följande uppgifter om fordonet skall lämnas:
1.

Möjligheten att använda fordonen för kombinerade transporter (frivillig uppgift).

2.

Axelkonfiguration i enlighet med bilaga B (frivillig uppgift).

3.

Vägmotorfordonets (lastbilens eller dragfordonets) ålder, angiven i antal år (från dess första
registrering).

4.

Totalvikt i 100-tal kg.

5.

Maxlast i 100-tal kg.

6.

Näringsgren enligt NACE (Rev. 1) (fyrsiffrig nivå) för transportföretaget (frivillig uppgift) (1).

7.

Typ av uppdrag (för annans räkning/för egen räkning).

8.

Total antal körda kilometer under undersökningsperioden:

8.1 med last,
8.2 utan last (inbegripet körning med dragfordon utan påhängsvagn) (frivillig uppgift).
9.

Fordonets uppräkningsfaktor, för uppräkning till populationsnivå utifrån primära uppgifter, om
insamlingen av uppgifter sker genom urvalsundersökning.

Successiva konfigurationer
Om det vägmotorfordon som valts ut för undersökningen är en lastbil som används ensam (dvs. utan
släpvagn) under undersökningsperioden utgör denna ensam ett vägmotorfordon för varutransport.
Men när det motorfordon som valts ut för undersökningen är ett dragfordon till vilket kopplas en
påhängsvagn eller en lastbil till vilken kopplas en släpvagn, avser de uppgifter som begärs enligt
förordningen vägmotorfordonet för varutransport i sin helhet, och i detta fall kan konfigurationen ändras
under undersökningsperioden (en lastbil som kopplas till en släpvagn eller byter släpvagn under perioden;
ett dragfordon som byter påhängsvagn) vilket innebär att det är nödvändigt att följa de successiva
konfigurationerna och att hävda att uppgifter om fordonet skall lämnas för varje körning. Om det
emellertid inte är möjligt att följa de successiva kombinationerna skall de variabelvärden gälla för fordonet
vilka överensstämmer med kombinationen under den första körningen med last under
undersökningsperioden eller den mest använda kombinationen under denna period.
Ändring av typ av uppdrag
På samma sätt kan transporten under olika körningar utföras antingen för egen räkning eller för annans
räkning, och uppgift om typ av transport skall lämnas för varje körning. Om det emellertid inte är möjligt
att följa dessa olika användningssätt skall variabeln för typ av transport vara den som överensstämmer med
den huvudsakliga användningen.
(1) Allmän statistik näringsgrensindelning i Europeiska gemenskaperna.
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A2. VARIABLER SOM AVSER KÖRNINGEN
Under undersökningsperioden används ett vägmotorfordon för varutransport för körningar antingen utan
last (lastbilen, släpvagnen eller påhängsvagnen innehåller varken varor eller emballage, de är ”fullständigt
tomma”) eller med last (lastbilen, släpvagnen eller påhängsvagnen innehåller antingen varor eller tomma
emballage; tomma emballage betraktas som en särskild vara). Körsträckan med last för ett vägmotorfordon
för varutransport är sträckan mellan det första pålastningsstället och det sista laststället (där
vägmotorfordonet för varutransport lastas av fullständigt). En körning med last kan således omfatta flera
olika transportuppdrag.
Följande uppgifter skall lämnas för varje körning:
1. Typ av körning enligt klassificeringen i bilaga C.
2. Varulastens vikt under transporten eller under varje del av körningen, bruttovikt angiven i 100-tal kg.
3. Pålastningsställe (för ett vägmotorfordon för varutransport, för körning med last).
 Definition: pålastningsställe för ett fordon för körning med last är det första stället där varor lastas
i ett tidigare fullständigt tomt vägmotorfordon för varutransport (eller det ställe där ett dragfordon
kopplas till en lastad påhängsvagn). För en körning utan last är det laststället för den närmast
föregående körningen med last (begreppet ”utgångsställe för körning utan last”).
 Kodning: Pålastningsstället skall kodas i enlighet med bestämmelserna i bilaga G.
4. Lastställe (för ett vägmotorfordon för varutransport, för körning med last).
 Definition: lastställe för ett fordon för körning med last är det sista stället där varor lastas av ett
vägmotorfordon för varutransport, vilket därefter är fullständigt tomt (eller det ställe där ett
dragfordon upphör att vara kopplat till en lastad påhängsvagn). För en körning utan last är det
lastningsstället för den närmast följande körningen med last (begreppet ”slutställe för körning utan
last”).
 Kodning: Laststället skall kodas i enlighet med bestämmelserna i bilaga G.
5. Körd sträcka, faktisk sträcka med undantag av de sträckor som avverkats när vägmotorfordonet för
varutransport transporteras av ett antal transportmedel.
6. Ton x antalet presterade km under körningen.
7. Länder som passerats i transit (högst 5), kodade i enlighet med geonomenklaturen (1).
8. I förekommande fall det ställe där motorfordonet lastas på ett annat transportmedel i enlighet med
bestämmelserna i bilaga G (frivillig uppgift).
9. I förekommande fall det ställe där motorfordonet lastas av ett annat transportmedel i enlighet med
bestämmelserna i bilaga G (frivillig uppgift).
10. Lastningsgraden ”fullt lastad” (kategori 2) eller ”inte fullt lastad” (kategori 1 ) för vägmotorfordon för
varutransport under den aktuella körningen, angivet som maximalt utnyttjat volymutrymme under
körningen (kategori 0 avser enligt vedertaget bruk körning utan last) (frivillig uppgift).

A3. VARIABLER SOM AVSER VARAN (i transportuppdraget)
Under en körning med last kan flera olika transportuppdrag utföras, varvid ett transportuppdrag definieras
som transport av en typ av vara (som definieras med hänvisning till en given klassificeringsnivå) från
pålastningsstället till avlastningsstället.
Följande uppgifter skall lämnas om ett transportuppdrag under en körning med last:
1. Varuslag i enlighet med en lämplig klassificering av varugrupper (jfr bilaga D).
2. Varans vikt, bruttovikt i 100-tal kg.
3. I förekommande fall uppgift om att varan tillhör kategorin farligt gods, definierat i enlighet med de
huvudkategorier i direktiv 94/55/EG (2) som anges i bilaga E.
(1) Ländernomenklaturen för statistik över gemenskapens utrikeshandel.
(2) Rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av
farligt gods på väg (EGT L 319, 12.12.1994, s. 7). Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 96/86/EG (EGT L
335, 24.12.1996, s. 43). Beträffande de senaste ändringarna som lagts till bilagorna se EGT L 251, 15.9.1997, s. 1.
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4. Lasttyp, som anges i enlighet med bilaga F (frivillig uppgift).
5. Varans lastställe, kodat i enlighet med bestämmelserna i bilaga G.
6. Varans lastställe, kodat i enlighet med bestämmelserna i bilaga G.
7. Körd sträcka, faktisk sträcka med undantag av de sträckor då motorfordonet för varutransport på väg
transporteras av ett annat transportmedel.
TRANSPORTUPPDRAG SOM UTFÖRS UNDER EN KÖRNING AV TYP ”UPPSAMLINGS- ELLER
DISTRIBUTIONSRUNDA” (körning av typ 3)
För denna typ av körning med många lastnings- och/eller lastställen är det praktiskt taget omöjligt att begära
att transportörerna skall beskriva de olika transportuppdragen.
För dessa körningar, klassificerade som sådana, anges i allmänhet ett enda fiktivt transportuppdrag med
utgångspunkt i information om körningen.
Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om sin definition av denna typ av körningar, och ange de
förenklande antaganden som det är nödvändigt att använda vid insamlingen av uppgifter om motsvarande
transportuppdrag.

Tillägg om metodik
Körningar med last och transportuppdrag
I medlemsstaterna skall insamlingen av information ske
 antingen utifrån en beskrivning av varje varutransportuppdrag (med kompletterande uppföljning av
körningar utan last),
 eller utifrån en beskrivning av de körningar för vilka fordonet har använts för dessa varutransportuppdrag.
I det stora flertalet fall utförs under en körning med last endast ett transportuppdrag med
 en enda typ av vara (med hänvisning till den använda varuklassificeringen, i detta fall de 24 grupper som
hämtats från NST/R-klassificeringen) (1),
 ett enda pålastningsställe för varorna,
 ett enda lastställe för varorna.
I dessa fall är de båda använda metoderna helt likvärdiga och den information som samlas in med hjälp av den
ena eller den andra gör det möjligt att samtidigt beskriva:
 varutransporterna (samtliga varutransportuppdrag), och
 fordonets körningar för att utföra dessa transporter, med uppgifter av fordonskapacitet och utnyttjande av
denna kapacitet (körningar med last, med utnyttjandekoefficient, samt körningar utan last).
Inom ramen för denna förordning bör såväl varutransporter som fordonens körningar beskrivas, men det är
inte önskvärt att lägga en överdrivet utökad rapporteringsbörda på transportörerna genom att begära att de i
fortsättningen skall beskriva såväl varutransporter som fordonens körningar i detalj.
Det åligger därför medlemsstaternas statistikorgan att vid kodningen av frågeformulären rekonstruera de
uppgifter som inte uttryckligen begärs från transportörerna, med utgångspunkt i de uppgifter som de samlar in
antingen om ”enskilda transportuppdrag” eller om ”fordonens körningar”.
Problemet uppstår när flera olika transportuppdrag utförs under en körning med last, vilket kan bero på
följande:
 Det finns flera pålastnings- och/eller lastställen för varorna (men ett begränsat antal, eftersom det i annat
fall rör sig om uppsamlings- eller distributionsrundor som bör behandlas på särskilt sätt).
I detta fall görs en notering av de olika pålastnings- och/eller lastställena för att korrekt beräkna ton x
presterade km under körningen och statistikorganet kan därigenom rekonstruera de olika
transportuppdragen.
 Det finns flera olika varutyper bland de varor som transporteras under körningen med last, vilket i
allmänhet inte noteras i statistiken, eftersom det endast begärs uppgift om (den enda eller huvudsakliga)
varutypen.
Motsvarande informationsförlust får då godtas och de medlemsstater som använder denna typ av
förenklingar skall uttryckligen underrätta kommissionen om detta.

(1) NST/R: enhetlig varuklassificering för transportstatistik.
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BILAGA B
KLASSIFICERING AV AXELKONFIGURATION
För en kombination av fordon beräknas antalet hjulaxlar på fordonskombinationen, lastbil och släpvagn eller
dragfordon och påhängsvagn.
Följande kategorier skall beaktas:
Kodning

1. Antal hjulaxlar på enskilda fordon (lastbilar):
2
3
4
övriga

120
130
140
199

2. Antal hjulaxlar på kombinationer av fordon:
lastbil och släpvagn
2+1
2+2
2+3
3+2
3+3
övriga

221
222
223
232
233
299

3. Antal hjulaxlar på kombinationer av fordon:
dragbil och påhängsvagn
2+1
2+2
2+3
3+2
3+3
övriga

321
322
323
332
333
399

4. Endast dragbil

499

BILAGA C
KLASSIFICERING AV TYP AV KÖRNING
1. Körning med last avseende ett enda transportuppdrag.
2. Körning med last avseende flera transportuppdrag, men som inte anses utgöra en uppsamlings- eller
distributionsrunda.
3. Körning med last av typ uppsamlings- eller distributionsrunda.
4. Körning utan last.
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BILAGA D
KLASSIFICERING AV VAROR
Varuklassificering skall ske i överensstämmelse med NST/R till dess att kommissionen, efter samråd med
medlemsstaterna, beslutar att den skall ersättas. Klassificeringen omfattar även gruppen ”enbart emballage”.
VARUGRUPPER
Varugrupp

NST/R (1)
Kapitel

1

0

NST/R (1)
grupp

Beskrivning

01

Spannmål

2

02, 03

Potatis, andra färska eller frysta grönsaker, färsk frukt

3

00, 06

Levande djur, sockerbetor

4

05

Trä och kork

5

04, 09

Textil, textilvaror, konstfiber och andra råmaterial från
djur eller växter

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17

Livsmedel och djurfoder

18

Oljefrö och oljehaltiga frukter och fetter

6

1

7
8

2

21, 22, 23

Fasta mineraliska bränslen

9

3

31

Råolja

32, 33, 34

Oljeprodukter

41, 46

Järnmalm, järn- och stålskrot och slagg avsett för
omsmältning

45

Icke järnhaltig metall eller skrot

10
11

4

12
13

5

51, 52, 53, 54,
55, 56

Metallprodukter

14

6

64, 69

Cement, kalk, byggnadsmaterial i bearbetad form

61, 62, 63, 65

Obearbetade eller bearbetade mineraliska ämnen

15
16

7

71, 72

Natur- och konstgödselmedel

17

8

83

Kolbaserade kemikalier, tjära

18

81, 82, 89

Andra kemikalier än kolbaserade kemikalier och tjära

19

84

Pappersmassa och returpapper

91, 92, 93

Transportutrustning, maskiner, apparater, motorer,
monterade eller omonterade, och delar därtill

21

94

Metallvaror

22

95

Glas, glasvaror och keramiska produkter

23

96, 97

Läder, textilier, kläder, andra tillverkade varor

24

99

Övriga varor

20

9

(1) Publicerad av Europeiska gemenskapernas statistikkontor, utgåva 1968.
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BILAGA E
KLASSIFICERING AV KATEGORIER AV FARLIGT GODS (*)
1

Explosiva ämnen och föremål

2

Komprimerade, kondenserade eller undetryckta lösta gaser

3

Brandfarliga vätskor

4.1

Brandfarliga fasta ämnen

4.2

Självantändande ämnen

4.3

Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten

5.1

Oxiderande ämnen

5.2

Organiska peroxider

6.1

Giftiga ämnen

6.2

Smittförande ämnen

7

Radioaktiva ämnen

8

Frätande ämnen

9

Övriga farliga ämnen och föremål

(*) Varje kategori motsvarar antingen en klass eller en underklass av klassificeringen av farligt gods enligt
direktiv 94/55/EG, bilaga A del I, marginalanteckning 2002 (1).

(1) Bilagorna A och B till direktiv 94/55/EG.
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BILAGA F
KLASSIFICERING AV LASTTYPSKODER (*)
0

Flytande bulkgods

1

Fast bulkgods

2

Stora containrar

3

Andra containrar

4

Pallastat gods

5

Förslingat gods

6

Självgående mobila enheter

7

Andra mobila enheter

8

(Reserverat)

9

Andra lasttyper

(*) Förenta nationernas Ekonomiska kommission för Europa – Koder för olika typer av last, emballage och
emballagematerial, Rekommendation nr 21 som antogs av arbetsgruppen för förenkling av internationella
handelsförfaranden, Genève, mars 1986.

BILAGA G
KODNING AV PÅLASTNINGS- OCH LASTSTÄLLEN
1. Nivå 3 i nomenklaturen för statistiska geografiska enheter (NUTS), för medlemsstaterna i Europeiska
gemenskapen.
2. Förteckningar över administrativa regioner som lämnas av det berörda tredje landet, för stater som inte är
medlemmar i Europeiska gemenskapen men som är avtalsslutande parter i avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. Island, Liechtenstein och Norge.
3. Ländernomenklaturen för statistik över gemenskapens utrikeshandel, för övriga tredje länder.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1173/98
av den 5 juni 1998
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2375/96 (2),
särskilt artikel 4.1 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 150/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och
med beaktande av följande:
I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.
Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen
i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 6 juni 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 juni 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

337, 24.12.1994,
325, 14.12.1996,
387, 31.12.1992,
22, 31.1.1995, s.

s. 66.
s. 5.
s. 1.
1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 5 juni 1998 om fastställande av schablonvärden vid
import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

204
999
052
068
999
052
999
382
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

85,8
85,8
94,8
64,4
79,6
64,8
64,8
59,2
57,1
73,1
63,1
68,5
84,6
80,2
92,6
76,7
63,6
65,7
139,8
104,8
86,3

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2317/97 (EGT L 321, 22.11.1997, s. 19).
Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1174/98
av den 5 juni 1998
om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat
långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 2094/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

förordning (EG) nr 3072/95 besluta att inte fullfölja
anbudsförfarandet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

Med hänsyn till de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2
och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 är det inte nödvändigt att fastställa en maximisubvention.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av
den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), ändrad genom förordning
(EG) nr 192/98 (2), särskilt artikel 10.1 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr
2692/89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för export av ris till Réunion (3), särskilt artikel 9.1
i denna, och
med beaktande av följande:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2094/97 (4)
öppnades en anbudsinfordran för fastställandet av den
subvention som skall utgå för leverans av ris till Réunion.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89 och
i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 22 i

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

Artikel 1
Förfarandet med de anbud som lämnats från och med
den 2 till och med den 4 juni 1998 inom ramen för
anbudsinfordran för fastställande av den subvention som
skall utgå för leverans av långkornigt råris under KNnummer 1006 20 98 avsett för Réunion, vilket avses i
förordning (EG) nr 2094/97, skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 6 juni 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 juni 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
20, 27.1.1998, s. 16.
29, 7.9.1989, s. 8.
292, 25.10.1997, s. 14.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1175/98
av den 5 juni 1998
om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av
den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 2520/97 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1137/98 av den 29 maj 1998 om en skyddsåtgärd som är
tillämplig vid import av vitlök med ursprung i Kina (3),
särskilt artikel 1.3 i denna, och
med beaktande av följande:
Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1859/93 (4),
ändrad genom förordning (EG) nr 1662/94 (5), skall övergången till fri omsättning i gemenskapen av vitlök som
importeras från tredje länder omfattas av uppvisandet av
en importlicens.
Enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1137/98 begränsas
utfärdandet av importlicenser för vitlök med ursprung i
Kina, och för ansökningar som inkommer från och med
den 1 juni 1998 till och med den 31 maj 1999, till en
månatlig maximikvantitet.

Med hänsyn till de kriterier som fastställs i artikel 1.2 i
nämnda förordning och till redan utfärdade importlicenser överstiger de ansökta kvantiteterna den 1 och 2
juni 1998 den angivna månatliga maximikvantiteten i
nämnda förordning för juni månad 1998. Det bör därför
fastställas i vilken omfattning importlicenser kan utfärdas
för dessa ansökningar. Det finns därför anledning att avslå
licensansökningar som inlämnas efter den 2 juni 1998
och före den 3 juli 1998.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De importlicenser som varit föremål för ansökan enligt
artikel 1 i förordning (EEG) nr 1859/93 den 1 och 2 juni
1998 för vitlök som klassificeras enligt KN-nummer
0703 20 00 med ursprung i Kina, utfärdas för en kvantitet
motsvarande 7,19039 % av den ansökta kvantiteten, med
hänsyn tagen till de uppgifter som inkommit till
kommissionen den 3 juni 1998.
För ovannämnda produkter skall ansökningar om importlicenser som inlämnas efter den 2 juni 1998 och före den
3 juli 1998 avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 6 juni 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 juni 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

297,
346,
157,
170,
176,

21.11.1996, s. 1.
17.12.1997, s. 41.
30.5.1998, s. 107.
13.7.1993, s. 10.
9.7.1994, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1176/98
av den 5 juni 1998
om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom
anbudsinfordran
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2634/97 (2), särskilt artikel 6.7 i denna, och

priser kommissionen har kännedom om, att förteckningen över de medlemsstater eller regioner i en
medlemsstat där uppköp genom anbudsinfordran inletts,
liksom de kvalitetsgrupper som kan komma i fråga för
intervention, bör ändras i enlighet med bilagan till denna
förordning.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

med beaktande av följande:
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1627/89 av
den 9 juni 1989 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1047/98 (4), inleds uppköp av vissa kvalitetsgrupper
genom anbudsinfordran i vissa medlemsstater eller
regioner i en medlemsstat.
Tillämpningen av artikel 6.2–6.4 i förordning (EEG) nr
805/68 och behovet av att begränsa intervention till
uppköp av de kvantiteter som behövs för att garantera
marknaden ett rimligt stöd medför, på grundval av de

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EEG) nr 1627/89 skall ersättas
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 8 juni 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 juni 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148,
356,
159,
149,

28.6.1968, s. 24.
31.12.1997, s. 13.
10.6.1989, s. 36.
20.5.1998, s. 19.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO 
BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κρτη µλη  περιοχr κρατν µελν και οµδεr ποιτητοr που αναφρονται στο ρθρο 1 παργραφοr 1 του
κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of
Regulation (EEC) No 1627/89
États membres ou régions d’États membres et groupes de qualités visés à l’article 1er paragraphe 1
du règlement (CEE) no 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1627/89
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een
lidstaat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no në 1 do
artigo 1ë do Regulamento (CEE) në 1627/89
Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κρτοr µλοr  περιοχr
κρτουr µλουr

Κατηγορα Α

Κατηγορα Γ

Member States or regions
of a Member State

Category A

Category C

États membres ou régions
d’États membres

Catégorie A

Catégorie C

Stati membri o regioni
di Stati membri

Categoria A

Categoria C

Lidstaat of gebied
van een lidstaat

Categorie A

Categorie C

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Categoria A

Categoria C

Jäsenvaltiot tai alueet

Luokka A

Luokka C

Medlemsstater eller regioner

Kategori A

Kategori C

U

België/Belgique
Deutschland
Ireland
Österreich
Great Britain
Northern Ireland

R

O

U

R

O

×

×

×

×

×
×

×

×
×
×

6. 6. 98

¬ SV ¬

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 163/19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1177/98
av den 5 juni 1998
om ändring av förordning (EG) nr 2629/97 med avseende på Italiens användning
av koden för identifiering av djur
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 820/97 om
upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter (1), särskilt artikel 10 a, b och c i denna, och
med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EG) nr 2629/97 (2) finns
närmare bestämmelser om öronmärken, register på
anläggningarna samt pass, inom ramen för systemet för
identifiering och registrering av nötkreatur.
När det gäller koden för identifiering av nötkreatur bör
hänsyn tas till de svårigheter som påpekats av de italienska myndigheterna och ge dessa tillstånd att använda
högst tre extra tecken. Det är viktigt att tydligt ange att
dessa extra tecken inte får utgöra en del av den alfanumeriska koden.

Förordning (EG) nr 2629/97 bör därför ändras.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Kommittén för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 1 i förordning (EG) nr 2629/97 skall följande
punkt läggas till:
”4. Förutom den information som avses i punkt 1
får den centrala italienska behöriga myndigheten
använda högst tre extra tecken. Dessa tecken får inte
utgöra en del av den alfanumeriska kod som avses i
punkt 2 b.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 juni 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 117, 7.5.1997, s. 1.
(2) EGT L 354, 30.12.1997, s. 19.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1178/98
av den 5 juni 1998
om inledande av en undersökning om kringgående av de antidumpningsåtgärder
som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94, om import av vissa
TV-kamerasystem med ursprung i Japan, samt om registrering av sådan import
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

B. BEGÄRAN
(4)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av
den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), senast ändrad genom förording (EG) nr 905/
98 (2) särskilt artiklarna 13 och 14 i denna,
efter samråd med rådgivande kommittén, och
med beaktande av följande:

C. SÖKANDE

A. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR
(1)

I april 1994 införde rådet genom förordning (EG)
nr 1015/94 (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1952/97 (4), en slutgiltig antidumpningstull
på import av TV-kamerasystem med ursprung i
Japan. Den slutgiltiga antidumpningstullsatsen
sattes till 62,6 % för Sony Corporation (nedan
kallat Sony), 82,9 % för Ikegami Tsushinki Co Ltd
(nedan kallat Ikegami) och 52,7 % för Hitachi
Denshi Ltd (nedan kallat Hitachi).

(2)

I oktober 1995 ändrade rådet genom förordning
(EG) nr 2474/95 (5), ändrad genom förordning (EG)
nr 1015/94, främst genom att definitionen av den
likadana produkten ändrades och att vissa kameror
för professionellt bruk uttryckligen undantogs från
de slutgiltiga antidumpningstullarna.

(3)

I enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr
384/96 (nedan kallad grundförordningen) ändrade
rådet i oktober 1997 genom förordning (EG) nr
1952/97 de slutgiltiga antidumpningstullarna till
108,3 % för Sony och 200,3 % för Ikegami. Rådet
beslutade också att vissa typer av kameror för
professionellt bruk uttryckligen skulle undantas
från de slutgiltiga antidumpningstullarna och
därför föras in i bilagan till förordning (EG) nr
1015/94.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

56, 6.3.1996, s. 1.
128, 30.4.1998, s. 18.
111, 30.4.1994, s. 106.
276, 9.10.1997, s. 20.
255, 25.10.1995, s. 11.

Kommissionen har tagit emot en begäran i
enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen om
att undersöka et påstått kringgående av den antidumpningstull som infördes genom förordning
(EG) nr 1015/94 om import av TV-kamerasystem
med ursprung i Japan genom import av moduler,
monteringssatser, underenheter och delar från
Japan som påstås användas för att montera TVkamerasystem i gemenskapen. Det begärs också att
denna import av moduler, monteringssatser, underenheter och delar skall registreras av tullmyndigheterna enligt artikel 14.5 i grundförordningen samt
att rådet föreslås utvidga antidumpningstullen till
att vid behov även omfatta denna import.

(5)

Begäran lämnades den 23 april 1998 av Philips
Broadcast Television Systems b.v.

D. PRODUKT
(6)

Den produkt som berörs av påståendet om kringgående är TV-kameramoduler, monteringssatser,
underenheter och delar därav från Japan som
används vid montering av TV-kamerasystem i
Europeiska gemenskapen. Produkterna klassificeras
för närvarande enligt KN-nummer ex 8529 90 72,
ex 8529 90 81, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex
8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 och ex
9002 90 90. KN-numren nämns endast upplysningsvis.

E. BEVIS
(7)

Begäran innehåller tillräcklig preliminär bevisning
enligt artikel 13.3 i grundförordningen för att en
undersökning skall inledas om huruvida antidumpningstullen på import av TV-kamerasystem med
ursprung i Japan kringgås genom import av TVkameramoduler, monteringssatser, underenheter
och delar därav från Japan som sedan används vid
montering eller färdigställande i gemenskapen.
Begäran gäller bara två japanska exportörer, Sony
och Ikegami.
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Bevisningen går ut på följande:

a) Sedan antidumpningstullarna infördes 1994, och
särskilt sedan ytterligare tullar infördes 1997 i
enlighet med artikel 12 i grundförordningen på
import från Ikegami och Sony, har det skett en
förändring i handelsmönstret mellan Japan och
Europeiska gemenskapen. Mellan 1995 och
1997 minskade importen av TV-kamerasystem
från Japan avsevärt, men trots detta har försäljningsvolym, omsättning och marknadsandelar
för japanska importörer/montörer i gemenskapen för produkten i fråga varit stabila eller
till och med ökat.

Denna förändring i handelsmönstret påstås bero
på att monteringsverksamheten i gemenskapen
har ökat och att det inte finns tillräcklig grund
eller ekonomiskt berättigande för annat än förekomsten av en antidumpningstull. De båda
japanska exportörerna i fråga inledde sin
monteringsverksamhet vid tiden för införandet
av antidumpningstullen 1994. Den mest uppenbara orsaken till förändringen i handelsmönster
är att import av TV-kameramoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav inte
omfattas av den antidumpningstull som gäller
för monterade TV-kamerasystem med ursprung
i Japan och som uppgår till 108,3 % för Sony
och 200,3 % för Ikegami.

Begäran innehåller dessutom preliminär bevisning om att värdet på de japanska delarna och
komponenterna utgör 60 % eller mer av det
sammanlagda värdet av delarna i de TV-kamerasystem som monteras i gemenskapen och att
ökningen av de införda delarnas värde genom
monteringen eller färdigställandet inte överstiger 25 % av tillverkningskostnaden.

b) Begäran innehåller också preliminär bevisning
om dumpning i förhållande till de normalvärden som fastställts i föregående undersökningar om TV-kamerasystem med ursprung i
Japan. Bevisningen visar att priserna på de TVkameror som monterats i gemenskapen av
japanska moduler, monteringssatser, underenheter och delar därav är lägre än de ickedumpade nivåerna för exportpriserna på TVkamerasystem såsom fastställts i den tidigare
undersökningen i enlighet med artikel 12.

c) Slutligen innehåller begäran preliminär bevisning om att det påstådda kringgåendet undergräver antidumpningstullens positiva verkningar
i fråga om kvantiteter och priser för den monterade likadana produkten.

L 163/21
F. FÖRFARANDE

(9)

Mot bakgrund av bevisningen i begäran har
kommissionen dragit slutsatsen att det finns tillräcklig bevisning för att motivera att en sådan
undersökning som avses i artikel 13.3 i grundförordningen inleds och för att import från Japan
av sådana TV-kameramoduler, monteringssatser,
underenheter och delar därav som avses i punkt 7
registreras i enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen.

Undersökning
(10)

Med anledning av att produkten i fråga är så
komplicerad, de särskilda omständigheterna i fallet
och betydelsen av de berörda exportörernas
påstådda kringgående av antidumpningstullarna
anser kommissionen att undersökningen bör
inledas med besök och inspektioner, särskilt hos
importörer och parter som är, de berörda exportörerna närstående, för att få de uppgifter som anses
nödvändiga för att en effektiv undersökning skall
kunna genomföras.
Besöken skall göras så snart denna förordning
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(11)

För att kommissionen skall få de uppgifter som
den anser nödvändiga för sin undersökning kan
frågeformulär komma att skickas till de japanska
TV-kameratillverkare som nämns i begäran samt
till importörer i gemenskapen som är dessa närstående och som anses montera TV-kameror.

(12)

Andra berörda parter som kan visa att de troligen
kommer att beröras av undersökningsresultaten bör
så snart som möjligt begära ett frågeformulär från
kommissionen, eftersom de också omfattas av den
tidsfrist som anges i denna förordning. Begäran om
frågeformulär skall göras skriftligen till den adress
som anges i artikel 3 och bör innehålla den berörda
partens namn och adress samt telefon- och
faxnummer.

Certifikat om att import inte utgör kringgående
(13)

När importen inte utgör kringgående kan enligt
artikel 13.4 i grundförordningen certifikat utfärdas,
enligt vilka import av den berörda produkten är
undantagen från registreringen eller åtgärderna.
Certifikaten utfärdas efter förhandstillstånd från
gemenskapens institutioner och för att ansökan om
ett sådant skall kunna prövas bör ansökan göras hos
kommissionen på ett så tidigt stadium som möjligt
av undersökningen.

L 163/22

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

G. REGISTRERING

(14)

Enligt artikel 14.5 i grundförordningen bör tullmyndigheterna instrueras att registrera de moduler,
monteringssatser, underenheter och delar därav
som anges i förteckningen nedan så att tullar
därefter kan tas ut för denna import från och med
dagen för registreringen, om de antidumpningstullar som gäller för import av TV-kamerasystem
från Japan skulle utvidgas till att också omfatta
sådana delar från Sony och Ikegami.
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undersökningsresultatet skriftligen får lämna sina
synpunkter. Det bör också fastställas en tidsfrist
inom vilken berörda parter skriftligen kan begära
att bli hörda och visa att det finns särskilda skäl att
höra dem.
I sådana fall där någon berörd part vägrar att ge
tillgång till eller på något annat sätt inte lämnar
nödvändiga uppgifter inom den föreskrivna tiden
eller väsentligen hindrar undersökningen får preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter
i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

 TV-kamerahuspaneler, monterade eller ej.
 Prismor med tre eller flera CCD-sensorer, inbegripet elektroniska (under-) enheter, med eller
utan filterhjul.
 Vidvinkelokular till TV-kamerasökare, inbegripet antireflexbehandlad optik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

 Tryckta kretskort med aktiva delar för användning i TV-kameror, kamerakontrollpaneler,
masterkontrollpaneler och kamerabasstationer.
 Signalprocessorer i form av integrerade kretsar i
MOS-teknik som kan bearbeta och korrigera
digitala (video-) TV-bilder (inbegripet gammakorrektion, konturkorrektion, reflexkorrektion
[flarekorrektion] och pixelkorrektion).
 LCD-displayer för användning i kamerakontrollsystem.
 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. som
används i kamerakontrollsystem.

Artikel 1
En undersökning enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr
384/96 skall inledas beträffande import av TV-kameramoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav
som omfattas av KN-nummer ex 8529 90 72, ex
8529 90 81, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80,
ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 och ex 9002 90 90 med
ursprung i Japan och som används vid montering av
TV-kamerasystem i gemenskapen. KN-numren nämns
endast upplysningsvis. De är enbart vägledande och har
inte någon bindande verkan för klassificeringen av
produkten.

H. TIDSFRIST

Artikel 2
(15)

Enligt god förvaltningspraxis bör en tidsfrist på 40
dagar från den dag då denna förordning offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning fastställas inom vilken berörda parter som
kan visa att de troligen kommer att beröras av

Tullmyndigheterna skall i enlighet med artiklarna 13.3
och 14.5 i förordning (EG) nr 384/96 vidta lämpliga
åtgärder för att registrera importen från Japan till gemenskapen av följande delar:

Delar/moduler

KN-nummer

TV-kamerahuspaneler, monterade eller ej

ex 8529 90 81
(Taric-nr: 8529 90 81*39)

Prismor med tre eller flera CCD-sensorer, inbegripet elektroniska (under-) enheter, med eller utan filterhjul

ex 8529 90 72
(Taric-nr: 8529 90 72*40)

Vidvinkelokular till TV-kamerasökare, inbegripet antireflexbehandlad optik

ex 9002 90 90
(Taric-nr: 9002 90 90*40)

Tryckta kretskort med aktiva delar för användning i TV-kameror,
kamerakontrollpaneler, masterkontrollpaneler och kamerabasstationer

ex 8529 90 72
(Taric-nr: 8529 90 72*50)
ex 8538 90 91
(Taric-nr: 8538 90 91*91)
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Delar/moduler
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KN-nummer

Signalprocessorer i form av integrerade kretsar i MOS-teknik
som kan bearbeta och korrigera digitala (video-) TV-bilder (inbegripet gammakorrektion, konturkorrektion, reflexkorrektion
[flarekorrektion] och pixelkorrektion).

ex 8542 13 72
(Taric-nr: 8542 13 72*10)

LCD-displayer för användning i kamerakontrollsystem

ex 8531 20 59
(Taric-nr: 8531 20 59*30)
ex 8531 20 80
(Taric-nr: 8531 20 80*40)

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. som används i kamerakontrollsystem

ex 8538 10 00
(Taric-nr: 8538 10 00*91)

Registreringen skall upphöra nio månader efter den dag
då denna förordning träder i kraft.

Uppgifter i ärendet och begäran om att bli hörd skall
skickas till följande adress:

Import som åtföljs av ett tullcertifikat som utfärdats i
enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 384/96
skall inte omfattas av registreringen.

Europeiska kommissionen
Generaldirektorat I
Yttre förbindelser: handelspolitik, förbindelser med Nordamerika, Fjärran Östern, Australien och Nya Zeeland
Direktoraten C och E
DM 24, 8/144
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bryssel
Belgien
Fax: (32-2) 295 65 05.

Artikel 3
För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas
vid undersökningen måste parterna ge sig till känna,
skriftligen lämna sina synpunkter och uppgifter samt
begära att bli hörda av kommissionen inom 40 dagar efter
det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning. Denna tidsfrist gäller
alla berörda parter, även de som inte nämns i begäran,
och det ligger följaktligen i dessa parters intresse att utan
dröjsmål kontakta kommissionen på den adress som
anges nedan.

Artikel 4
Denna förordning träder i kraft en dag efter det att den
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 juni 1998.
På kommissionens vägnar
Leon BRITTAN

Vice ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1179/98
av den 5 juni 1998
om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

överskridande vore skadligt för systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B avslås som berör tomater och
persikor och nektariner som exporterats efter den 5 juni
1998. Detta bör gälla till och med slutet på innevarande
exportperiod.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2190/96 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets
förordning (EEG) nr 1035/72 vad beträffar exportbidrag
för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 213/98 (2), särskilt artikel 5.5 i denna, och
med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EG) nr 983/98 (3) fastställs
vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser under
system B, andra än de för vilka ansökning sker inom
ramen för livsmedelshjälp, får utfärdas.
Enligt de uppgifter som i
förfogande riskerar den
tomater och persikor och
innevarande exportperiod

dag står till kommissionens
vägledande kvantiteten för
nektariner som fastställs för
att snart överskridas. Detta

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportlicensansökningar under system B för tomater och
persikor och nektariner som har lämnats in i enlighet
med artikel 1 i förordning (EG) nr 983/98 och för vilka
produkternas exportdeklaration har godkänts efter den 5
juni 1998 och före den 1 juli 1998 skall avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 6 juni 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 juni 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 292, 15.11.1996, s. 12.
(2) EGT L 22, 29.1.1998, s. 8.
(3) EGT L 137, 9.5.1998, s. 12.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1180/98
av den 5 juni 1998
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2092/97 (4), särskilt artikel 2.1 i denna,
och
med beaktande av följande:
Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 1105/98 (5).

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under
den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 ecu/ton från
den fastställda tullen skall en justering som motsvarar
denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför
nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i
förordning (EG) nr 929/98.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1105/98 skall
ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 6 juni 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 juni 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181,
126,
161,
292,
146,

1.7.1992, s. 21.
24.5.1996, s. 37.
29.6.1996, s. 125.
25.10.1997, s. 10.
16.5.1998, s. 19.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som tas upp i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

Produkt

Tull på import som
sker land-, flod- eller
havsvägen från hamnar
i Medelhavet, Svarta
havet eller Östersjön
(ecu/ton)

Tull på import som
sker luft- eller havsvägen från
övriga hamnar (2)
(ecu/ton)

7,19

0,00

1001 10 00

Durumvete (1)

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

51,53

41,53

1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för
utsäde (3)

51,53

41,53

av medelhög kvalitet

76,84

66,84

av låg kvalitet

98,09

88,09

1002 00 00

Råg

108,30

98,30

1003 00 10

Korn, för utsäde

108,30

98,30

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (3)

108,30

98,30

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

98,71

88,71

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

98,71

88,71

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

108,30

98,30

(1) För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas som fastställts för vanligt
vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en
nedsättning av tullarna med
 3 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
 2 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(3) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 14 eller 8 ecu/ton.
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 29.05.1998–04.06.1998)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)
Notering (ecu/ton)
Tillägg för golfen (ecu/ton)
Tillägg för Stora sjöarna (ecu/ton)

Minneapolis

Kansas-City

HRS2. 14 % HRW2. 11,5 %

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

119,99

106,09

94,20

86,68

177,86 (1)

76,75 (1)



11,15

1,78

8,69





13,53











(1) Fob Duluth.

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 11,52 ecu/ton, Stora sjöarna–Rotterdam: 20,54 ecu/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 ecu/ton (HRW2)
0,00 ecu/ton (SRW2).
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 6 maj 1998
om avslut av medlemsstaternas räkenskaper avseende utgifter som finansieras
genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruk (EUGFJ) för räkenskapsåret 1994
[delgivet med nr K(1998) 1124]
(Endast de spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska och
portugisiska texterna är giltiga)

(98/358/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 729/70 av
den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma
jordbrukspolitiken (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1287/95 (2), särskilt artikel 5.2 i denna,
efter samråd med fondkommittén, och
med beaktande av följande:
I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 729/70
bör kommissionen, på grundval av de årsräkenskaper som
medlemsstaterna framlägger, avsluta räkenskaperna avseende utgifter som betalats av de myndigheter och organ
som avses i artikel 4 i den förordningen.
Medlemsstaterna har till kommissionen överlämnat de
nödvändiga handlingarna för att avsluta räkenskaperna för
räkenskapsåret 1994. I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 729/70 inleddes räkenskapsåret 1994 den
16 oktober 1993 och avslutades den 15 oktober 1994.
Kommissionen har inlett den granskning som föreskrivs i
artikel 9.2 i förordning (EEG) nr 729/70.
(1) EGT L 94, 28.4.1970, s. 13.
(2) EGT L 125, 8.6.1995, s. 1.

Enligt bestämmelserna i artikel 8 i kommissionens
förordning (EEG) nr 1723/72 av den 26 juli 1972 om
avslut av räkenskaper gällande garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr
295/88 (4), innebär beslutet om avslut av räkenskaperna att
ett belopp bör fastställas avseende de utgifter som varje
medlemsstat haft under året i fråga och som är godkända
för finansiering genom fondens garantisektion. I enlighet
med artikel 102 i budgetförordningen av den 21
december 1977 (5), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2444/97 (6), bör det resultat som beslutet om räkenskapsavslut leder till, och som utgör den eventuella skillnaden mellan summan av de utgifter som genom tillämpning av artiklarna 100 och 101 bör beaktas för det berörda
räkenskapsåret och summan av de utgifter som kommissionen godkänner vid räkenskapsavslutet, tas upp i en
enda post som utgiftsökning eller utgiftsminskning.

I överensstämmelse med artiklarna 2 och 3 i förordning
(EEG) nr 729/70 kan endast bidrag för export till tredje
land och intervention avsedd att reglera jordbruksmarknaderna finansieras och dessa bör beviljas eller genomföras
enligt gemenskapens bestämmelser inom ramen för den
gemensamma organisationen av marknaden för jordbruket. De granskningar som genomförts visar att en del
(3)
(4)
(5)
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

186, 16.8.1972, s. 1.
30, 2.2.1988, s. 7.
356, 31.12.1977, s. 1.
340, 11.12.1997, s. 1.
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av de utgifter som medlemsstaterna deklarerat inte
uppfyller dessa villkor, och därför således ej kan finansieras genom garantisektionen vid EUGFJ. I bilagan till
detta beslut anges de belopp som var och en av de berörda
medlemsstaterna deklarerat, de belopp som har godkänts
för finansieringen genom garantisektionen vid EUGFJ,
skillnaderna mellan dessa två belopp samt skillnaderna
mellan de utgifter som godkänts för finansiering genom
garantisektionen vid EUGFJ och de som hänförts till
räkenskapsåret.

De utgifter som Belgien, Danmark, Tyskland, Spanien,
Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Portugal och Förenade kungariket har deklarerat avseende
stöd till producenter av vissa jordbruksgrödor och som
uppgår till 37 610 355 belgiska franc, 261 991 880,28
danska kronor, 600 977 770,84 tyska mark, 72 776 981 668
spanska pesetas, 2 572 344 612,45 franska franc, 458 554,44
irländska pund, 110 362 227 405 italienska lire, 14 188 574
luxemburgska franc, 1 178 066,51 nederländska gulden, 3 562 835 605 portugisiska escudos respektive
85 024 800,11 pund sterling omfattas inte av beslutet om
avslut av räkenskaperna för EUGFJ för räkenskapsåret
1993, eftersom slutbetalningarna för oljeväxtfrö inte
gjordes förrän år 1994 och EUGFJ:s undersökningar
omfattar alla utgifter för 1993 års skörd och inte enbart de
förskott som betalats under 1993. De utgifter som
Spanien har deklarerat avseende registret över olivodlingar
och som uppgår till 600 038 445 spanska pesetas, av
Frankrike för upphörande och reduktion av mjölkproduktion uppgående till 531 272 940,06 franska franc och av
Frankrike avseende bidrag för tobaksblad uppgående till
7 160 544 franska franc, samt av Italien avseende nedläggning av vinodlingar, enligt granskningen av olagliga
odlingar, och som uppgår till 31 861 816 140 italienska
lire, omfattas inte av beslutet om avslut av EUGFJ:s
räkenskaper för räkenskapsåret 1993. Dessa belopp har
därför tillagts på de utgifter som medlemsstaterna har
deklarerat avseende innevarande räkenskapsår 1994 och
håller på att avslutas.

De utgifter som har deklarerats av Belgien, Danmark,
Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Förenade
kungariket avseende producenter av vissa jordbruksgrödor
och som uppgår till 44 488 205 belgiska franc,
217 632 480,18 danska kronor, 625 580 204,80 tyska
mark, 704 353 447 grekiska drakmer, 53 526 391 438
spanska pesetas, 3 032 760 954,71 franska franc,
1 399 246,84 irländska pund, 171 798 906 560 italienska
lire, 13 226 892 luxemburgska franc, 201 888,89 nederländska gulden, 6 586 838 460 portugisiska escudos
respektive 88 604 051,26 pund sterling omfattas inte av
detta beslut, eftersom slutbetalningarna för oljeväxtfrö inte
gjordes förrän år 1995 och EUGFJ:s undersökningar
omfattar alla utgifter för 1994 års skörd och inte enbart de
förskott som betalats under 1994. Dessa belopp har därför
dragits av från de utgifter som medlemsstaterna har deklarerat avseende innevarande räkenskapsår och kommer att
avslutas i efterhand.

L 163/29

De utgifter som har deklarerats av Tyskland avseende
uttag av avgifter för att finansiera förvaltningen av
systemet för jordbruksgrödor i Schleswig-Holstein och
som uppgår till 271 964 tyska mark, av Italien för olivolja,
i interventionslager uppgående till 202 034 589 024 italienska lire, av Spanien avseende konsumtionsbidrag för
olivolja uppgående till 42 574 312 665 spanska pesetas,
och avseende bidrag för tacka/get uppgående till
1 390 733 000 spanska pesetas och för förbättring av
mjölkkvalitet uppgående till 101 802 242 spanska pesetas
och av Förenade kungariket (endast en del av de totala
utgifterna) avseende offentlig interventionsverksamhet för
kött uppgående till 1 849 000 pund sterling, omfattas ej av
detta beslut, eftersom ytterligare granskning är nödvändig.
Dessa belopp har därför dragits av från de utgifter som
dessa medlemsstater har deklarerat avseende innevarande
räkenskapsår och kommer att avslutas i efterhand.

Korrigeringar är nödvändiga avseende tilläggsavgift för
mjölk avseende regleringsåren 1985/86 till 1992/93, vilka
fortfarande är utestående på grund av legala tvister mellan
köpare/producenter och de behöriga myndigheterna i
vissa medlemsstater. Dessa negativa korrigeringar avseende Frankrike, Belgien, Luxemburg, Förenade kungariket och Nederländerna uppgår till för respektive land
114 387 058 franska franc, 32 139 050 belgiska franc,
11 979 538 luxemburgska franc, 105 928,21 pund sterling
och 3 043 965,97 nederländska gulden. Kommissionen
förbehåller sig likväl rätten att åter undersöka de korrigeringar som är hänförliga till detta avslut av räkenskaperna
om utfallet av de rättsliga förhavandena visar att belopp
inte anses vederbörliga eller möjliga att återvinna.

Korrigeringar är nödvändiga då de stadgade tidsgränserna
för betalningar inte har följts. Korrigeringarna för Belgien,
Spanien, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna,
Portugal och Förenade kungariket avseende olika program
uppgår till 440 888 belgiska franc, 752 182 204 spanska
pesetas, 666 812 006 grekiska drakmer, 943 665,56
irländska pund, 26 383 487 618 italienska lire, 221 924,10
nederländska gulden, 139 943 090 portugisiska escudos
och 9 407,41 pund sterling. Beloppen har redan betalats
till kommissionen på så sätt att avdrag skett från de
månatliga förskotten. Kommissionen önskar att berörda
medlemsstater tar till vara möjligheten till förlikning. Om
möjligheten till förlikning nyttjas och förlikningsrapporter är tillgängliga, kommer kommissionen att än en
gång pröva korrigeringarna. Detta beslut är icke desto
mindre omedelbart tillämpligt.

Med utgångspunkt i kommissionens beslut av den 2
februari 1995 var det ej möjligt att registrera vissa utgifter
utifrån räkenskaperna deklarerade av Frankrike och
Italien budgetåret 1994, till följd av bristande tilltro till de
olika budgetslagen. På grund av ovanstående kunde inte
kommissionen redovisa dessa utgifter under budgetåret
1994, och därmed har de tillhörande förskotten reducerats
med
179 945 575,32
franska
franc
respektive
36 421 859 436 italienska lire. Då dessa belopp har deklarerats av Frankrike och Italien i 1994 års deklaration är
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det därför nödvändigt för att kunna avsluta dessa belopp
att inkludera i bilagan till det aktuella beslutet, beloppen
debiterbara på dessa medlemsstater.
Innan kommissionen fastställer de finansiella rättelser
som berättigar till det samrådsförfarande som fastställs i
kommissionens beslut 94/442/EG (1) bör medlemsstaterna, om de så önskar, kunna använda sig av förfarandet
och i det fallet bör kommissionen granska den rapport
som det medlande organet har fastställt. Vid dagen för
antagandet av detta beslut har den tidsfrist som föreskrivs
för förfarandet inte löpt ut för alla de korrigeringar som
berättigar till förfarandet. Beslutet om räkenskapsavslut
bör emellertid inte fördröjas längre. Dessa belopp har
därför dragits av från de utgifter som de berörda
medlemsstaterna har deklarerat avseende innevarande
räkenskapsår och kommer att avslutas i efterhand.
I artikel 8 i förordning (EEG) nr 729/70 föreskrivs att de
finansiella konsekvenserna av oegentligheter eller försumlighet inte bör finansieras av gemenskapen om de beror
på oegentligheter eller försumligheter som kan hänföras
till medlemsstaternas myndigheter eller andra organ. Tilllämpningsområdet för detta beslut bör omfatta vissa av
dessa finansiella konsekvenser, som inte kan finansieras
ur gemenskapens budget.
I detta beslut fastställs inte vilka de finansiella konsekvenserna bör vara vid räkenskapsavslut i efterhand när det
gäller nationellt stöd eller brott avseende vilka förfarandena i artiklarna 93 och 169 i fördraget har inletts och för
närvarande pågår eller har avslutats efter den 31 december
1997.
I detta beslut fastställs det inte vilka finansiella konsekvenser kommissionen, vid avslut av räkenskaperna i
efterhand, bör dra av undersökningar som pågår den dag

(1) EGT L 182, 16.7.1994, s. 45.

6. 6. 98

då detta beslut antas, oegentligheter i enlighet med artikel
8 i förordning (EEG) nr 729/70 eller domstolens domar i
ärenden som per den 31 december 1997 behandlas i
rätten och som rör ämnen som omfattas av detta beslut.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaternas räkenskaper gällande utgifter som
finansieras genom garantisektionen vid EUGFJ avseende
räkenskapsåret 1994 skall avslutas på det sätt som anges i
bilaga I.
Artikel 2
De belopp som fastställs på grundval av punkterna 3 i
bilagorna skall bokföras med de utgifter som avses i
artikel 4.1 i kommissionens förordning (EG) nr 296/96 (2)
för den andra månaden efter den dag då detta beslut
anmäls.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till de medlemsstater som ingick i
gemenskapen den 31 december 1994.
Utfärdat i Bryssel den 6 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(2) EGT L 39, 17.2.1996, s. 5.

6. 6. 98

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 163/31

BILAGA
BELGIEN
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Belgiska franc

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

46 868 963 651

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

37 610 355

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 44 488 205

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

46 862 085 801

f) Icke godkända utgifter

– 415 690 144

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

46 446 395 658

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

46 865 740 200

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

37 610 355

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 44 488 205

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

46 858 862 350

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

412 466 693

-
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DANMARK
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Danska kronor

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

9 693 942 824,61

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

261 991 880,28

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 217 632 480,18

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

9 738 302 224,71

f) Icke godkända utgifter

– 34 594 787,72

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

9 703 707 436,99

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

9 670 777 437,62

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

261 991 880,28

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 217 632 480,18

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0,00

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

9 715 136 837,72

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

11 429 400,73

-
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TYSKLAND
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Tyska mark

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

9 928 904 555,58

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

600 977 770,84

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 625 852 168,80

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

9 904 030 157,62

f) Icke godkända utgifter

– 43 076 291,12

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

9 860 953 866,50

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

9 928 293 557,67

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

600 977 770,84

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 625 852 168,80

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0,00

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

9 903 419 159,71

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

42 465 293,21

-
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GREKLAND
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Grekiska drakmer

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

773 412 247 306

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

0

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 14 056 031 234

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

759 356 216 072

f) Icke godkända utgifter

– 4 562 037 494

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

754 794 178 578

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

773 469 535 426

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

0

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 14 056 031 234

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

759 413 504 192

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

4 619 325 614

-
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SPANIEN
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Spanska pesetas

1. Godkända utgifter
a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

729 971 500 509

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

73 377 020 113

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 102 176 374 897

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

701 172 145 725

f) Icke godkända utgifter

– 1 616 908 294

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

699 555 237 431

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

729 459 474 816

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

73 377 020 113

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 102 176 374 897

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

700 660 120 032

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

1 104 882 601

-
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FRANKRIKE
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Franska franc

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

52 981 388 267,23

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

3 110 778 096,51

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 3 070 415 234,71

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

53 021 751 129,03

f) Icke godkända utgifter

– 518 731 862,82

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

52 503 019 266,21

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

52 802 730 864,61

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

3 110 778 096,51

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 3 070 415 234,71

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

179 945 575,32

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

53 023 039 301,73

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

520 020 035,52

-
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IRLAND
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Irländska pund

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

1 181 045 319,52

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

458 554,44

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 3 344 334,65

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

1 178 159 539,31

f) Icke godkända utgifter
g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

– 3 438 853,29
1 174 720 686,02

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

1 178 258 927,22

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

458 554,44

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 3 344 334,65

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0,00

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

1 175 373 147,01

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

652 460,99

-
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ITALIEN
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Italienska lire

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

7 269 367 990 162

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

328 052 868 479

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 449 078 987 827

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

7 148 341 870 814

f) Icke godkända utgifter
g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

– 191 864 370 710
6 956 477 500 104

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

7 220 045 509 560

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

328 052 868 479

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 449 078 987 827

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

36 421 859 436

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

7 135 441 249 648

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

178 963 749 544

-
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LUXEMBURG
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Luxemburgska franc

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

477 297 768

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

14 188 574

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 13 226 892

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

478 259 450

f) Icke godkända utgifter
g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

– 11 962 119
466 297 331

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

477 315 187

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

14 188 574

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 13 226 892

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

478 276 869

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

11 979 538

-
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NEDELRLÄNDERNA
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Nederländska gulden

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

4 198 939 679,42

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

1 178 066,51

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 585 742,36

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

4 199 532 003,57

f) Icke godkända utgifter

– 19 949 266,06

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

4 179 582 737,51

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

4 188 600 170,18

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

1 178 066,51

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 585 742,36

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0,00

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

4 189 192 494,33

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

9 609 756,82

-
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PORTUGAL
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Portugisiska escudos

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

141 216 244 963

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

3 562 835 605

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 7 014 592 645

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

137 764 487 923

f) Icke godkända utgifter

– 1 041 254 951

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

136 723 232 972

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

139 567 752 059

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

3 562 835 605

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 7 014 592 645

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

136 115 995 019

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

– 607 237 953

-
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UNITED KINGDOM
EUGFJ: garantisektionen, utgifter
Verksamhetsår: 1994

Pund sterling

a) Utgifter som deklarerats av medlemsstaten för den aktuella avräkningen

2 240 923 484,89

b) Utgifter som deklarerats under föregående år men som undantagits från
den avräkningen

85 024 800,11

1. Godkända utgifter

c) Utgifter som deklarerats, undantagna från den aktuella avräkningen

– 90 772 775,92

d) Utgifter som deklarerats, och som redan fallit under ett avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som deklarerats och som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d)

2 235 175 509,08

f) Icke godkända utgifter

– 33 622 873,37

g) Sammanlagda godkända utgifter (e + f)

2 201 552 635,71

2. Bokförda utgifter
a) Utgifter som bokförts för innevarande år

2 241 069 652,02

b) Utgifter som bokförts för föregående år, men som undantagits från den
avräkningen

85 024 800,11

c) Utgifter som bokförts för innevarande år men som undantagits från den
aktuella avräkningen

– 90 772 775,92

d) Utgifter som bokförts för innevarande år, och som redan fallit under ett
avräkningsbeslut

0,00

e) Utgifter som bokförts för ett senare regleringsår

0,00

f) Sammanlagda bokförda utgifter som faller under den aktuella avräkningen
(a + b + c + d + e)

2 235 321 676,21

3. Utgifter som skall betalas av eller betalas till medlemsstaterna efter
avslutning av räkenskaperna (2f – 1g)

33 769 040,50
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 15 maj 1998
om godkännande av det program rörande infektiös hematopoetisk nekros och
viral hemorragisk septikemi som lagts fram av Italien för den autonoma
provinsen Trente
[delgivet med nr K(1998) 1337]
(Endast den italienska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(98/359/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
BESLUTAT FÖLJANDE

tillämpningsperiod är sådana som sker från en godkänd
anläggning till andra anläggningar.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

Efter granskning har programmet visat sig vara förenligt
med bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 91/67/EEG.

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den
28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på
marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1),
senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (2), särskilt artikel
10.2 i detta, och

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

med beaktande av följande:
Medlemsstaterna kan för kommissionen lägga fram ett
program som gör det möjligt för dem att för en eller flera
regioner få status som område fritt från infektiös hematopoetisk nekros (IHN) och viral hemorragisk septikemi
(VHS).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det program rörande IHN och VHS som Italien har lagt
fram för den autonoma provinsen Trente skall godkännas.
Artikel 2

Italien har genom skrivelser av den 23 december 1996
och den 14 juli 1997 samt enligt de förfaranden som
föreskrivs i artikel 10 i direktiv 91/67/EEG lagt fram ett
program som syftar till att ge den autonoma provinsen
Trente status som godkänt område i fråga om IHN och
VHS.

Italien skall sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som krävs för att följa föreskrifterna i programmet.

I programmet anges de geografiska områdena, de åtgärder
som skall vidtas av de offentliga organen, de förfaranden
som skall följas av laboratorierna, de berörda sjukdomarnas utbredning samt de bekämpningsåtgärder som
kommer att vidtas om någon av de berörda sjukdomarna
upptäcks.

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

I programmet föreskrivs också att de enda förflyttningar
av levande ägg och fiskar som tillåts under programmets

(1) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1.
(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

Artikel 3

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 18 maj 1998
om ändring av besluten 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG och 93/197/EEG i
fråga om hästdjur från Förbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien/Montenegro)
[delgivet med nr K(1998) 1341]
(Text av betydelse för EES)

(98/360/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

fande övriga östeuropeiska länder bör kunna tillämpas i
fråga om hästdjur från Jugoslavien.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

För att undvika missförstånd bör dessutom titeln på intyg
D i bilaga II till beslut 92/260/EEG ändras i enlighet med
bilaga I till samma beslut.

med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26
juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import
av hästdjur från trejde land (1), senast ändrat genom
Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige,
särskilt artiklarna 14, 15, 16, 18 och 19 ii i detta, och

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av följande:

Beslut 92/260/EEG skall ändras på följande sätt:
Genom kommissionens beslut 97/736/EG (2) om ändring
av rådets beslut 79/542/EEG (3) tillåts import av hästdjur
från Jugoslavien.

Djurhälsovillkor och veterinärintyg fastställs för tillfällig
införsel av registrerade hästar samt för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål i
kommissionens beslut 92/260/EEG (4), respektive 93/197/
EEG (5), båda senast ändrade genom beslut 97/160/EG (6),
för återinförsel av registrerade hästar efter tillfällig export i
kommissionens beslut 93/195/EEG (7), senast ändrad
genom beslut 97/684/EG (8), samt för import av hästdjur
för slakt i kommissionens beslut 93/196/EG (9), senast
ändrat genom beslut 97/36/EG (10).

Därför bör besluten 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/
EEG och 93/197/EEG ändras så att djurhälsovillkoren och
veterinärintygen för olika typer av import av hästdjur från
Jugoslavien kan fastställas. De intyg som används beträf(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 42.
(2) EGT L 295, 29.10.1997, s. 37.
(3) EGT L 146, 14.6.1979, s. 15.
(4) EGT L 130, 15.5.1992, s. 67.
(5) EGT L 86, 6.4.1993, s. 16.
(6) EGT L 62, 4.3.1997, s. 39.
(7) EGT L 86, 6.4.1993, s. 1.
(8) EGT L 287, 21.10.1997, s. 49.
(9) EGT L 86, 6.4.1993, s. 7.
(10) EGT L 14, 17.1.1997, s. 57.

1. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp B
ersättas med följande:
”Australien (AU), Bosnien-Herzegovina (BA), Bulgarien
(BG), Cypern (CY), Estland (EE), Jugoslavien (YU),
Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LI), F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (807), Nya Zeeland (NZ),
Polen (PL), Rumänien (RO), Ryssland (1) (RU),
Slovakien (SK), Slovenien (SL), Tjeckien (CZ), Ukraina
(UA), Ungern (HU), Vitryssland (BY).”
2. I bilaga II skall titeln på intyg B ersättas med följande:
”HÄLSOINTYG

för tillfällig införsel till gemenskapens territorium av
registrerade hästar från Australien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Jugoslavien, Kroatien,
Lettland, Litauen, F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Ryssland (1),
Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Ungern,
Vitryssland för kortare tid än 90 dagar”
3. I bilaga II skall trejde strecksatsen i punkt d i kapitel
III i intygen A, B, C, D och E ersättas med följande:
”— Amerikas förenta stater (US), Australien (AU),
Bosnien-Herzegovina (BA), Bulgarien (BG),
Cypern (CY), Estland (EE), Grönland (GL), Hongkong (HK), Island (IS), Japan (JA), Jugoslavien
(YU), Kanada (CA), Kroatien (HR), Lettland (LV),
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Litauen (LI), Macau (MO), F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (807), Malaysia (halvön) (MY),
Norge (NO), Nya Zeeland (NZ), Polen (PL),
Rumänien (RO), Ryssland (1) (RU), Schweiz (CH),
Singapore (SG), Slovakien (SK), Slovenien (SL),
Tjeckien (CZ), Ukraina (UA), Ungern (HU),
Vitryssland (BY)”
4. I bilaga II skall titeln på intyg D ersättas med följande:
”HÄLSOINTYG

för tillfällig införsel till gemenskapens territorium av
registrerade hästar från Argentina, Barbados, Bermuda,
Bolivia, Brasilien (1), Chile, Jamaica, Kuba, Mexiko,
Paraguay, Uruguay, för kortare tid än 90 dagar”
Artikel 2
Beslut 93/195/EEG ändras på följande sätt:
1. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp B
ersättas med följande:
”Australien (AU), Bosnien-Herzegovina (BA), Bulgarien
(BG), Cypern (CY), Estland (EE), Jugoslavien (YU),
Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LI), F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (807), Nya Zeeland (NZ),
Polen (PL), Rumänien (RO), Ryssland (1) (RU),
Slovakien (SK), Slovenien (SL), Tjeckien (CZ), Ukraina
(UA), Ungern (HU), Vitryssland (BY).”
2. I bilaga II skall förteckningen över länder i grupp B i
hälsointygets titel ersättas med följande:
”Australien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern,
Estland, Jugoslavien, Kroatien, Lettland, Litauen, F.d.
jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland,
Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Ukraina, Ungern, Vitryssland.”
Artikel 3
I bilaga II skall fotnot 3 i beslut 93/196/EEG, förteckningen över länder i grupp B ersättas med följande:

L 163/45

”Australien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern,
Estland, Jugoslavien, Kroatien, Lettland, Litauen, F.d.
jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland,
Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Ukraina, Ungern, Vitryssland.”
Artikel 4
Beslut 93/197/EEG ändras på följande sätt:
1. I bilaga I skall förteckningen över länder i grupp B
ersättas med följande:
”Australien (AU), Bosnien-Herzegovina (BA), Bulgarien
(BG), Cypern (CY), Estland (EE), Jugoslavien (YU),
Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LI), F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (807), Nya Zeeland (NZ),
Polen (PL), Rumänien (RO), Ryssland (1) (RU),
Slovakien (SK), Slovenien (SL), Tjeckien (CZ), Ukraina
(UA), Ungern (HU), Vitryssland (BY).”
2. I bilaga II skall titeln på intyg B ersättas med följande:
”HÄLSOINTYG

för införsel till gemenskapens territorium av registrerade hästdjur för uppfödning och bruksändamål från
Australien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern,
Estland, Jugoslavien, Kroatien, Lettland, Litauen, F.d.
jugoslaviska republiken Makedonien, Nya Zeeland,
Polen, Rumänien, Ryssland (1), Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Ukraina, Ungern, Vitryssland.”
Artikel 5
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 18 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 18 maj 1998
om upprättande av en förteckning över godkända zoner avseende infektiös
hematopoetisk nekros och viral hemorragisk septikemi i Spanien
[delgivet med nr K(1998) 1342]
(Text av betydelse för EES)

(98/361/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den
28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på
marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1),
senast ändrad genom direktiv 97/79/EG (2), särskilt artikel
5.2 i detta, och
med beaktande av följande:
Medlemsstaternas territorier eller delar av dessa kan få
status som fria från vissa fisksjukdomar.
Spanien har för kommissionen lagt fram ett program med
syfte att ge regionen Asturien status som fri från infektiös
hematopoetisk nekros (IHN) och viral hemorragisk septikemi (VHS).
Detta program antogs genom kommissionens beslut 94/
862/EG (3).
Det framgår av en granskning av det underlag som
Spanien lämnat in, att programmet har genomförts på ett
framgångsrikt sätt och att inga fall av IHN eller VHS har
upptäckts i Asturien.
Villkoren är därför uppfyllda för att ge regionen Asturien
status som fri från IHN och VHS.

(1) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1.
(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.
(3) EGT L 352, 31.12.1994, s. 72.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. De avrinningsområden som avses i del I i bilagan
skall ha status som godkända fastlandszoner beträffande
IHN och VHS.
2. De kustzoner som förtecknas i del II i bilagan skall
ha status som godkända kustzoner beträffande IHN och
VHS.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA ZONER AVSEENDE IHN OCH VHS I SPANIEN
I. Fastlandszoner
Alla avrinningsområden i regionen Asturien utom avrinningsområdet för Río Eo.
II. Kustzoner
Asturiens hela kust.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 19 maj 1998
om ändring för andra gången av beslut 93/42/EEG om tilläggsgarantier avseende
smittsam bovin rinotrakeit för nötkreatur som skall skickas till medlemsstater
eller till områden i medlemsstater som är fria från sjukdomen, så att beslutet
omfattar Sverige, och om ändring av beslut 95/109/EG
[delgivet med nr K(1998) 1355]
(Text av betydelse för EES)

(98/362/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26
juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln
med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), senast
ändrat och uppdaterat genom direktiv 97/12/EG (2),
särskilt artiklarna 9.3 och 10.2 i detta, och
med beaktande av följande:
Genom kommissionens beslut 95/71/EG (3) godkändes
Sveriges program för utrotning av smittsam bovin rinotrakeit (IBR). Genom programmet har man lyckats utrota
denna sjukdom i Sverige.
För att säkra de framsteg som gjorts och framgångsrikt
slutföra det påbörjade IBR-programmet beviljades Sverige
vissa tilläggsgarantier genom kommissionens beslut 95/
109/EG (4).
Sverige anses sitt territorium fritt från smittsam bovin
rinotrakeit och har till kommissionen lämnat in dokument som styrker detta.
De regler som de svenska myndigheterna tillämpar vid
förflyttning av nötboskap inom landet är minst likvärdiga
dem som avses i det här beslutet.
Kommissionens beslut 93/42/EEG (5), senast ändrat
genom beslut 94/962/EEG (6), ger tilläggsgarantier avseende smittsam bovin rinotrakeit för nötkreatur som
skickas till Danmark och Finland.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

121, 29.7.1964, s. 1977/64.
L 109, 25.4.1997, s. 1.
L 59, 17.3.1997, s. 33.
L 79, 7.4.1995, s. 32.
L 16, 25.1.1993, s. 50.
L 371, 31.12.1994, s. 27.

Det är lämpligt att föreslå vissa tilläggsgarantier för att slå
vakt om de framsteg som gjorts i Sverige. Därför bör
ovannämnda beslut ändras för att ge Sverige samma
garantier.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut 93/42/EEG skall ersättas med bilagan
till detta beslut.
Artikel 2
Den andra raden i bilagan till beslut 95/109/EG skall
utgå.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 19 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Medlemsstat

Region

Danmark

Alla regioner

Finland

Alla regioner

Sverige

Alla regioner
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens beslut 98/144/EG av den 3 februari 1998 om ändring av beslut
88/566/EEG om upprättande av en förteckning över produkter som avses i artikel 3.1 andra
stycket i rådets förordning (EEG) nr 1898/87 till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges
anslutning
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 42 av den 14 februari 1998)
På sidan 62, i bilagan, punkt 1, skall det
i stället för:
vara:

”Magarinestreichkäse”,
”Margarinestreichkäse”.

På sidan 62, i bilagan, punkt 1, under X, skall det
i stället för:
vara:

”Magarinost”,
”Margarinost”.
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