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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1875/2001
av den 25 september 2001
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 1498/98 (2), särskilt artikel 4.1 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

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.
(2)

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 26 september 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 25 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 198, 15.7.1998, s. 4.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 25 september 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

052
999
052
999
052
999
052
064
388
512
524
528
999
052
400
999
060
388
400
508
512
528
800
804
999
052
999
052
624
999
052
060
064
066
624
999

60,8
60,8
107,4
107,4
90,5
90,5
75,2
71,5
64,3
65,9
49,7
54,2
63,5
70,8
175,5
123,2
40,9
67,6
67,4
70,2
87,3
42,0
179,1
91,5
80,8
108,3
108,3
121,1
144,0
132,6
64,8
58,2
44,7
65,7
202,9
87,3

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET
BESLUT nr 3/2001 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–LITAUEN
av den 19 juli 2001
om Litauens ekonomiska bidrag för deltagande i programmen Sokrates II och Ungdom under åren
2001–2006
(2001/701/EG)
programmet Ungdom, och beslutet gäller för programmens hela löptid.

ASSOCIERINGSRÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaavtalet om associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Republiken Litauen, å andra sidan (1), beträffande Litauens
deltagande i gemenskapsprogrammen, särskilt artikel 110 i
detta, och

(3)

I bilaga II, punkt 2 i beslut nr 3/2000 samt i bilaga II,
punkt 1 i beslut nr 4/2000 föreskrivs att det ekonomiska bidrag som Litauen skall betala till Europeiska
unionens budget för deltagande i programmen Leonardo
da Vinci och Sokrates under åren 2001–2006 skall fastställas av associeringsrådet under 2000.

av följande skäl:
(1)

(2)

I beslut nr 3/2000 av associeringsrådet EU–Litauen av
den 28 september 2000 (2), fastställs villkoren för Republiken Litauens deltagande i den andra etappen av
programmen Leonardo da Vinci och Sokrates, och
beslutet gäller för programmens hela löptid.
I beslut nr 4/2000 av associeringsrådet EU–Litauen av
den 13 december 2000 (3), fastställs villkoren för Republiken Litauens deltagande i andra etappen av

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Litauen skall betala följande ekonomiska bidrag till Europeiska
unionens budget för att delta i Sokrates II-programmet under
åren 2001–2006:
(euro)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 490 000

1 527 000

1 562 000

1 605 000

1 654 000

1 717 000

Artikel 2
Litauen skall betala följande ekonomiska bidrag till Europeiska unionens budget för att delta i programmet
Ungdom under åren 2001–2006:
(euro)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

643 000

682 000

722 000

757 000

794 000

843 000

(1) EGT L 51, 20.2.1998, s. 3.
(2) EGT L 273, 26.10.2000, s. 32.
(3) EGT L 10, 13.1.2001, s. 56.

L 257/4

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

26.9.2001

Artikel 3
Phare-medel skall begäras enligt följande plan:
— För ekonomiskt bidrag till Sokrates II-programmet, följande årliga belopp:
(euro)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

720 000

739 000

756 000

778 000

802 000

834 000

— För ekonomiskt bidrag till programmet Ungdom, följande årliga belopp:
(euro)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

312 000

332 000

352 000

369 000

388 000

412 000

Återstoden av Litauens bidrag skall betalas ur landets nationella budget.
Artikel 4
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringsrådet.
Utfärdat i Bryssel den 19 juli 2001.
På associeringsrådets vägnar
Α. VALIONIS

Ordförande
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BESLUT nr 3/2001 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–BULGARIEN
av den 25 juli 2001
om Bulgariens ekonomiska bidrag för deltagande i Sokrates II-programmet under åren 2001–2006
(2001/702/EG)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

(2)

med beaktande av tilläggsprotokollet till Europaavtalet om
associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra
sidan (1), beträffande Bulgariens deltagande i gemenskapsprogrammen, särskilt artiklarna 1 och 2 i detta, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

I bilaga II, punkt 2 i beslut 3/2000 föreskrivs att det
bidrag som Bulgarien skall betala till Europeiska unionens budget för deltagande i programmen Sokrates II
och Ungdom under åren 2001–2006 skall fastställas av
associeringsrådet under år 2000.

I beslut 3/2000 av associeringsrådet EU−Bulgarien av
den 2 augusti 2000 (2), fastställs villkoren för Bulgariens
deltagande i den andra etappen av programmen Leonardo da Vinci och Sokrates, och beslutet gäller för
programmens hela löptid.

Artikel 1
Bulgarien skall betala följande ekonomiska bidrag till Europeiska unionens budget för att delta i Sokrates II-programmet
under åren 2001–2006:
(euro)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4 594 000

4 712 000

4 821 000

4 957 000

5 111 000

5 310 000

Artikel 2
Phare-medel skall begäras enligt följande plan:
— För ekonomiska bidrag till Sokrates II-programmet, följande årliga belopp:
(euro)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

4 044 000

3 730 000

3 340 000

3 190 000

3 037 000

2 630 000

Återstoden av Bulgariens bidrag skall betalas ur landets nationella budget.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringsrådet.
Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2001.
På associeringsrådets vägnar
L. MICHEL

Ordförande

(1) EGT L 317, 30.12.1995, s. 25.
(2) EGT L 248, 3.10.2000, s. 23.
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EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 13 september 2001
om antagande av vissa bestämmelser avseende förhandstilldelning av eurosedlar utanför euroområdet
(ECB/2001/8)
(2001/703/EG)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
RIKTLINJE

(4)

Dessutom kan de befintliga kanaler som tillhandahålls av
sådana kreditinstitut utanför euroområdet som är specialiserade på sedelleveranser till andra kreditinstitut
användas för utbytet av sedlar, vilket skulle bidra till en
smidig övergång till eurosedlar. Förhandstilldelning bör
därför på vissa villkor vara tillåten till dessa kreditinstitut
liksom deras vidare förhandstilldelning till andra kreditinstitut utanför euroområdet.

(5)

För att inte bryta mot artikel 10 i förordning (EG)
nr 974/98 får förhandstilldelning och därefter följande
förhandstilldelning till tredje part inte medföra att eurosedlar sätts i omlopp bland allmänheten före den
avsedda tidpunkten. Därför måste de villkor som gäller
för förhandstilldelning till centralbanker utanför euroområdet, och till kreditinstitut utanför euroområdet som
är specialiserade på distribution av sedlar till andra kreditinstitut, innehålla restriktioner för att undvika att
eurosedlar sätts i omlopp före den 1 januari 2002.

(6)

Förhandstilldelning till centralbanker utanför euroområdet och till kreditinstitut utanför euroområdet som är
specialiserade på sedelleveranser till andra kreditinstitut
medför finansiella risker för de förhandstilldelande nationella centralbankerna. Såväl centralbanker som specialiserade kreditinstitut måste således förse den förhandstilldelande nationella centralbanken med säkerheter, som
skall vara utställda i euro om inte annat överenskoms.

(7)

Centralbanker utanför euroområdet och kreditinstitut
utanför euroområdet som är specialiserade på leverans
av sedlar till andra kreditinstitut är inte motparter i
Eurosystemets transaktioner och måste därför fullgöra
betalning för de förhandstilldelade beloppen den första
bankdagen år 2002.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 106.1 i detta, och av artikel 16 i
Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska
centralbanken, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 974/98 av
den 3 maj 1998 om införande av euron (1) skall Europeiska centralbanken (ECB) och centralbankerna i de
deltagande medlemsstaterna ”från och med den 1 januari
2002 sätta sedlar som anges i euro i omlopp”.

(2)

Enligt riktlinje ECB/2001/1 av den 10 januari 2001 om
antagande av vissa bestämmelser avseende utbytet av
sedlar och mynt år 2002 (2) får förhandstilldelning
(frontloading) av eurosedlar under vissa villkor ske till
kreditinstitut som kan godtas som motparter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Därutöver får
enligt riktlinjen en begränsad förhandstilldelning till
tredje part (sub-frontloading) ske till i) kreditinstitut
utanför euroområdet som är dotterbolag till kreditinstitut med huvuddriftstället inom euroområdet samt ii)
till övriga kreditinstitut som varken har sitt säte eller
huvudkontor inom euroområdet.

(3)

Förhandstilldelning till centralbanker utanför euroområdet kan bidra till en smidig övergång till eurosedlar.
Därför bör förhandstilldelning till centralbanker utanför
euroområdet respektive deras vidare förhandstilldelning
till kreditinstitut inom sina behörighetsområden tillåtas
på vissa villkor.

(1) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.
(2) EGT L 55, 24.2.2001, s. 80.
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De villkor som fastställs i den här riktlinjen rörande
förhandstilldelning och vidare förhandstilldelning till
tredje part skall tas in de nationella centralbankernas
rättsliga dokumentation av överenskommelser med
mottagande centralbanker utanför euroområdet och
specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet. Europeiska centralbanken skall underrättas i förväg om
begärda förhandstilldelningar för att kunna samordna
verksamheten.
Även om regleringen av utgivningen av euromynt i
första hand är en uppgift för de deltagande medlemsstaterna spelar ändå de nationella centralbankerna en viktig
roll i distributionen av euromynten. De nationella centralbankerna rekommenderas därför att tillämpa den här
riktlinjen för euromynten, såvida inte annat sägs i de
regler som utarbetas av de behöriga nationella myndigheterna. Det bör härvid nämnas att förordning (EG)
nr 974/98, och särskilt dess artikel 11, under alla förhållanden skall tillämpas.
I enlighet med artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan för
Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av
gemenskapsrätten.

L 257/7

— förhandstilldelning: leverans av eurosedlar från de nationella
centralbankerna till centralbanker utanför euroområdet och
till specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet under
tiden 1−31 december 2001,
— förhandstilldelning till tredje part (sub-frontloading): leverans av
förhandstilldelade eurosedlar från centralbanker utanför
euroområdet eller specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet till kreditinstitut under tiden den 1−31 december
2001.

Artikel 2

Förhandstilldelning till centralbanker utanför euroområdet
De nationella centralbankerna kan förhandstilldela eurosedlar
till centralbanker utanför euroområdet under förutsättning att
de nationella centralbankernas avtal med dem innehåller
följande villkor:
a) Förhandstilldelning till centralbanker utanför euroområdet
kan ske tidigast från och med den 1 december 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner
I denna riktlinje avses med
— kreditinstitut: institut enligt definitionen i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20
mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i
kreditinstitut (1), ändrat genom direktiv 2000/28/EG (2),
— specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet: kreditinstitut
som i) varken har sitt säte eller sitt huvudkontor i euroområdet och som ii) är specialiserade på leverans i parti av
sedlar till andra kreditinstitut,
— nationell centralbank: en nationell centralbank i en medlemsstat inom euroområdet,
— euroområdet: de deltagande medlemsstaternas territorium,
— centralbanker utanför euroområdet: centralbanker och monetära myndigheter i icke deltagande medlemsstater och i
tredje land,
(1) EGT L 126, 26.5.2000, s. 1.
(2) EGT L 275, 27.10.2000, s. 37.

b) Centralbanker utanför euroområdet får inte sätta förhandstilldelade eurosedlar i omlopp före kl. 00.00 lokal tid
den 1 januari 2002.
c) Centralbanker utanför euroområdet skall hålla förhandstilldelade eurosedlar som förblir i den tilldelande nationella
centralbankens ägo i säkert förvar så att stöld, rån eller
skador undviks och de skall försäkra sig åtminstone mot
sådana risker genom lämpliga försäkringar eller andra verksamma medel.
d) Centralbanker utanför euroområdet skall fullgöra betalning
för de förhandstilldelade eurosedlarna den 2 januari 2002.
e) Centralbanker utanför euroområdet skall förse nationella
centralbanker med godkända säkerheter från och med
förhandstilldelningen till de belopp som förhandstilldelas i
eurosedlar. Säkerhet skall ges i form av återköps- eller pantavtal. Den skall vara utställd i euro om inte annat överenskoms. Även kontanter i form av inlåning eller i annan form
som godtas av den nationella centralbanken kan utgöra
godkänd säkerhet. Säkerheten skall kvarstå till dess centralbankerna utanför euroområdet fullgjort betalning i vederbörlig ordning till den berörda nationella centralbanken.
f) Centralbanker utanför euroområdet får endast förhandstilldela eurosedlar till kreditinstitut som har sitt huvudkontor
eller säte inom centralbankernas behörighetsområde. Sådan
förhandstilldelning skall ske enligt följande villkor:
— Förhandstilldelning till tredje part kan ske tidigast från
och med den 1 december 2001.
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— Mottagande kreditinstitut får inte i sin tur förhandstilldela eller på annat sätt avhända sig förhandstilldelade
sedlar före kl. 00.00 lokal tid den 1 januari 2002.

förutsättning att de nationella centralbankernas avtal med dem
innehåller följande minimivillkor:

— Mottagande kreditinstitut skall hålla de förhandstilldelade eurosedlarna i säkert förvar så att stöld, rån eller
skador undviks och de skall försäkra sig mot sådana
risker genom lämpliga försäkringar eller andra verksamma medel.

a) Förhandstilldelning till specialiserade kreditinstitut utanför
euroområdet kan ske tidigast från och med den 1 december
2001. De specialiserade kreditinstituten får inte sätta de
förhandstilldelade eurosedlarna i omlopp före kl. 00.00
lokal tid den 1 januari 2002.

— Centralbanker utanför euroområdet skall ha rätt att när
som helst granska och inspektera de eurosedlar som
förhandstilldelats tredje part och att kontrollera att de
ovan angivna två villkoren rörande förbud mot vidareförmedling och kravet på säkert förvar uppfylls.
— Mottagande kreditinstitut skall vidta lämpliga åtgärder
mot penningtvätt avseende förhandstilldelade eurosedlar.
— Enligt de föreskrifter eller avtal som centralbankerna
utanför euroområdet upprättar för de mottagande kreditinstituten skall dessa senare åläggas betala skadestånd
uppgående till 10 % av värdet på de förhandstilldelade
eurosedlarna om de underlåter att uppfylla en eller flera
av ovannämnda skyldigheter. I föreskrifterna eller
avtalen skall anges den slutliga destinationen för skadestånden, vilka skall betalas till den berörda förhandstilldelande centralbanken utanför euroområdet och av
denna vidarebefordras till den berörda förhandstilldelande nationella centralbanken.
g) Centralbanker utanför euroområdet skall på begäran lämna
förhandstilldelande nationella centralbanker upplysningar
om till vilka kunder de förhandstilldelat samt om till vilket
belopp sedlar förhandstilldelats till respektive kund. De
nationella centralbankerna skall behandla sådana upplysningar konfidentiellt och endast använda dem för att
kontrollera att centralbankerna utanför euroområdet efterlever sina avtalsenliga förpliktelser gentemot berörd
förhandstilldelande nationell centralbank.
h) Centralbanker utanför euroområdet skall under alla förhållanden åläggas att vidta lämpliga åtgärder mot penningtvätt
avseende förhandstilldelade eurosedlar.

Artikel 3

Förhandstilldelning till specialiserade kreditinstitut utanför
euroområdet

De nationella centralbankerna kan förhandstilldela eurosedlar
till specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet under

b) Specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet skall hålla
de förhandstilldelade eurosedlarna i säkert förvar så att
stöld, rån eller skador undviks och de skall försäkra sig
åtminstone mot sådana risker genom lämpliga försäkringar
eller andra verksamma medel.
c) Specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet skall fullgöra betalning för de förhandstilldelade sedlarna den 2
januari 2002.
d) Specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet skall förse
de nationella centralbankerna med godkända säkerheter från
och med förhandstilldelningen till de belopp som förhandstilldelas i eurosedlar. Säkerheten skall ges i form av
återköps- eller pantavtal. Den skall vara utställd i euro om
inte annat överenskoms. Även kontanter i form av inlåning
eller i annan form som godtas av de nationella centralbankerna kan utgöra godkänd säkerhet. Tillräcklig säkerhet skall
kvarstå till dess det berörda kreditinstitutet fullgjort betalning i vederbörlig ordning till den berörda nationella centralbanken.
e) Specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet skall på
begäran lämna förhandstilldelande nationella centralbanker
upplysningar om till vilka kunder de förhandstilldelat samt
om till vilket belopp sedlar förhandstilldelats till respektive
kund. De nationella centralbankerna skall behandla sådana
upplysningar konfidentiellt och endast använda dem för att
kontrollera att de specialiserade kreditinstituten utanför
euroområdet efterlever sina avtalsenliga förpliktelser gentemot berörd förhandstilldelande nationell centralbank. De
förhandstilldelande nationella centralbankerna skall under
alla förhållanden ålägga de specialiserade kreditinstituten
utanför euroområdet att vidta lämpliga åtgärder mot
penningtvätt avseende förhandstilldelade eurosedlar.
f) Specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet skall
åläggas betala skadestånd uppgående till 10 % av värdet på
de förhandstilldelade eurosedlarna om de underlåter att
uppfylla en eller flera av de skyldigheter som anges i den
här artikeln, antingen detta beror på deras egen underlåtenhet eller på underlåtenhet hos de kreditinstitut till vilka
de i sin tur förhandstilldelat sedlar i enlighet med led g
nedan. Skadestånden skall tillfalla den berörda förhandstilldelande nationella centralbanken.
g) Specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet kan
förhandstilldela eurosedlar till andra kreditinstitut utanför
euroområdet enligt följande villkor:
— Förhandstilldelning till tredje part kan ske tidigast från
och med den 1 december 2001.
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— Specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet skall
säkerställa att förhandstilldelade eurosedlar, som de i sin
tur förhandstilldelar, inte sätts i omlopp av de mottagande kreditinstituten före kl. 00.00 lokal tid den 1
januari 2002.

L 257/9
Artikel 4

Underrättelser till ECB och rekommendation rörande
euromynt

— De mottagande kreditinstituten skall hålla de förhandstilldelade eurosedlarna i säkert förvar så att stöld,
rån eller skador undviks och de skall försäkra sig åtminstone mot sådana risker genom lämpliga försäkringar
eller andra verksamma medel.

1.
Innan de nationella centralbankerna fattar något beslut
skall de underrätta ECB om varje enskild framställning om
förhandstilldelning av eurosedlar som de tar emot från centralbanker utanför euroområdet eller från specialiserade kreditinstitut utanför euroområdet, och om hur de avser att behandla
framställningen. De nationella centralbankerna skall dessutom
underrätta ECB om beslut som skiljer sig från vad som tidigare
angivits i underrättelser till ECB.

— De mottagande kreditinstituten utanför euroområdet
skall vara skyldiga att vidta lämpliga åtgärder mot
penningtvätt avseende förhandstilldelade eurosedlar.

Artikel 5

2.
Det rekommenderas att de nationella centralbankerna
tillämpar bestämmelserna i den här riktlinjen på euromynt, om
inte annat framgår av de regler som fastställs av behöriga
nationella myndigheter.

Slutbestämmelser
— Enligt de avtal som de specialiserade kreditinstituten
ingår med de mottagande kreditinstituten skall dessa
åläggas att betala skadestånd uppgående till 10 % av
värdet på de förhandstilldelade eurosedlarna, om de
underlåter att uppfylla någon av de ovan nämnda skyldigheterna.

1.

Denna riktlinje skall träda i kraft den 1 oktober 2001.

2.
Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna.
3.
Denna riktlinje skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 13 september 2001.

— Den berörda förhandstilldelande nationella centralbanken skall ha rätt att granska och kontrollera genomförandet av förhandstilldelningar till tredje man.

På ELB-rådets vägnar
Willem F. DUISENBERG
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 993/2001 av den 4 maj 2001 om ändring av förordning (EEG) nr
2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen
Text av betydelse för EES
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 141 av den 28 maj 2001)
På sidan 6, i artikel 497.3.d första stycket skall det
i stället för: ”d) När det gäller passiv förädling; i de fall förädlingen avser reparationer, inbegripet standardutbytessystemet utan import i förväg.
i) När det gäller övergång till fri omsättning efter passiv förädling med användning av standardutbytessystemet med import i förväg.
ii) När det gäller övergång till fri omsättning efter passiv förädling med användning av standardutbytessystemet utan import i förväg, om det befintliga tillståndet inte omfattar ett sådant system och
tullmyndigheterna medger att tillståndet ändras.
iii) När det gäller övergång till fri omsättning efter passiv förädling, om förädlingen avser varor av
icke-kommersiell karaktär”
vara:
”d) — När det gäller passiv förädling; i de fall förädlingen avser reparationer, inbegripet standardutbytessystemet utan i förväg.
— När det gäller övergång till fri omsättning efter passiv förädling med användning av standardutbytessystemet med import i förväg.
— När det gäller övergång till fri omsättning efter passiv förädling med användning av standardutbytessystemet utan import i förväg, om det befintliga tillståndet inte omfattar ett sådant system och
tullmyndigheterna medger att tillståndet ändras.
— När det gäller övergång till fri omsättning efter passiv förädling, om förädlingen avser varor av
icke-kommersiell karaktär.”.
På sidan 6, i artikel 498 c skall det
i stället för: ”… artikel 580.1 …”
vara
”… artikel 580.2 …”.
På sidan 7, i artikel 500.2 skall det
i stället för: ”… artikel 580.1 …”
vara:
”… artikel 580.2 …”.
På sidan 7, i artikel 501.1 skall det
i stället för: ”… enligt artikel 500.2 …”
vara:
”… enligt artikel 500.4 …”.
På sidan 13 i artikel 523 b iv skall det
i stället för: ”… INF 6 …”
vara:
”… INF 7 …”.
På sidan 15 i artikel 539 första stycket skall det
i stället för: ”De ekonomiska villkoren …”
vara:
”1.
De ekonomiska villkoren …”.
På sidan 15 i artikel 539 andra stycket skall det
i stället för: ”Villkoren skall dock …”
vara:
”2.
Villkoren skall dock …”.
På sidan 22 i artikel 567 andra stycket skall det
i stället för: ”Befrielse skall …”
vara:
”Fullständig befrielse från importtullar …”.
På sidan 112 i bilaga 73, titel skall det
i stället för: ”… artikel 539 första stycket”
vara:
”… artikel 539.1”.
På sidan 125 i bilaga 76, titel skall det
i stället för: ”(Artikel 552.1)”
vara:
”(Artikel 552)”.
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